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Lietuviai apsupę Klaipėdą Kur lietuviai mušasi su franeuzais

Sartarvč grūmoja Lietuvai
Pavojus naujų karų Europoj

Lietuviai mušasi su fran- 
euzais už Klaipėdą

80 žmonių užmušta ir sužeista 
mtišy. Miestas yra izoliuotas, 
bet lietuviai negalį į jį eiti.

LIEPOJ US, sausio 13. — Iš 
Klaipėdos pranešama, kad Lie
tuvos kareiviai šiandie vidur
dieny pradėjo šaudyti į fran- 
euzų kareivius. 80 žmonių ta
po užmušta ir sužeista, dau
giausia lietuvių.

Tai yra pirmas nuo senų lai 
' kų atsitikimas, kad vokiečiu5 

kariavo greta franeuzų, kad'» 
gi Klaipėdos vokiečiai pilnai 

Vemia Francijos garnizoną iš 
200 kareivių, kurie atstovauja 
tautų sąjungą. Abi pusės yra 
gerai apsiginklavusios kulka- 
sAiidžiais.

Klaipėda dabar yra panaši į 
apgultą viduramžių miestą. 
Kanalas, kuris apsupa miestą, 
neleidžia lietuviams į jį įeiti, 
kadangi trįs pakeliamieji til
tai,^ kurie jungia miestą su 
apieUnke, yra iškelti. Lietu
viai sukilėliai nukirto visas te
legrafo linijas ir dabartiniu lai
ku Klaipėda yra izoliuota.

Kauno traukinis, kuris pasi
tiko Latvijos traukinį prie Lie
tuvos rubežiaus, buvo pilnas 
kareivių uždarytuose vagonuo
se.

AmbasadoriŲ taryba pro* 
testuoja prieš Lietuvą.

Francija ir Anglija siunčia į 
Klaipėdą karinius laivus.

PARYŽIUS, sausio 14. — 
Santarvės ambasadorių taryba 
vakar laikė savo susirinkimą 
ir nutarė paskirti franeuzų pul
kininką komanduoti 200 fran
euzų kareivių Klaipėdoje, ku
rie veikia kaipo policija po* 
tautų sąjungos kontrole. Am
basadoriai taipjau nutarė už
protestuoti prieš Lietuvos už
ėmimą Klaipėdos uosto. Jie 
taipjau paragino techninį ko
mitetą, kuris jau per keturius 
metus rengia raportą apie tai, 
kam butų geriausia paskirti 
Klaipėdos uostą ir vis jo ne
prirengia, pasiskubinti su pri- 

Utarninke, Sausio 16
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto K 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Draugai, ateikite visi j prakalbas.
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davimu ambasadoriams to ra
porto.

Francijos lengvam kruize- 
riui ir dviem torpediniam lai
vam įsakyta plaukti į Klaipė
dą. Anglijos kariniai laivai jau 
yra į ten išplaukę.

Tai sukurstė anglų intrigos.
Tvirtinama, kad tautų są

jungos viršininkai turį slaptų 
žinių, jog anglai raginę sugrą
žinti Klaipėdą Vokietijai. Tai 
pakurstė lietuvius padaryti ne
tikėtą ataką, kuri tapo atlik
ta lygiai taip pat, kaip D‘An- 
nunzio užėmė Fiume, o Želi
govskis pasigriebė Vilnių.

Amerikos ambasadorius Her- 
rick nedalyvavo ambasadorių 
svarstymuose apie Klaipėdą, 
ųors Nudarymas tos zonos bu
vo daugiausia amerikiečių su
manytas ir buvo pasiūlytas bu
vusio prezidento Woodrow 
Wilson Paryžiaus konferenci
joje.

Ambasadorei darys spau
dimu j Lietuvą

Siunčia karinius laivus ir 
kareivius Klaipėdon.

PARYŽIUS, sausio 14.— Du 
Francijos torpediniai laivai iš
plaukė vakar iš Cherbourg į 
Klaipėdą. Vėliau bus pasiųsta 
daugiau karinių laivų.

Santarvės ambasadorių tary
ba vakar nutarė padaryti aš
trų protestą Lietuvos valdžiai, 
kad paveikus į ją padaryti 
spaudimą į grupę lietuvių, ku
ri daro puolimą ant Klaipėdos. 
Ambasadoriai mano, kad Lie
tuvos valdžia gali sustabdyti 
tą puolimą, jei ji veiks greitai 
ir energiškai. r.

Ambasadoriai taipjau nuta
rė pasiųsti Klaipėdon franeu
zų pulkininką komanduoti ten 
esančiomis spėkomis. Atvy
kus Anglijos ir Francijos ka
riniams laivams, tos spėkos 

^susidės iš Anglijos ir Francijos 
jurininkų ir jau esančio ten 
Francijos kareivių biuro.

Lenkija rems talkininkus.
VARŠAVA, sausio 14. — 

Lenkija rems talkininkų poli
tiką Klaipėdos klausime. Tai 
paskelbta tapo šiandie. Jokių 
žingsnių Lenkija nedarys sa
vavaliai.

Klaipėdos miestas, kurį la ko lietuviai apsupę ir jau buvo mūšių su franeuzais ir vo
kiečiais. kuriuose <80 žmonių užmušta ir sužeista.

Oficiali n iai užginčijama gan
dams, kad Lenkija buk paskel
busi mobilizaciją. v

Lietuva ir Klaipėda
Tai vietinių gyventojų sukili
mas, Lietuvos kariuomenės nė

ra, sako Sidzikauskas.

BERJLINAS, sausio 13.
“Vyriausioji taryba jau senai 
prižadėjo Lietuvai Klaipėdos 
kraštą, kad davus jai priėjimą 
prie juros,” pasakė Lietuvos 
atstovas Vokietijoje Sidzikaus'- 
kas, aiškindamas apie sukili
mą Klaipėdoje.

“Talkininkai tiek atidėliojo 
išpildymą savo prižado, kad 
pagalios to krašto gyventojai 
nusitarė patįs veikti. Jokie 
Lietuvos kareiviai nedalyvau
ja) sukilime ir ikišiol musų 
valdžia ignoravo incidentą ofi
cialiu iai, nors mes supranta
me, kad tas judėjimas yra iš
reiškimas sentimento, kuris 
vyrauja tarp Klaipėdos krašto 
gyventojų.”

Sidzikauskas šiandie apsi
lankė Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijoje išaiškinti 
padėlį. Vėliausios žinios iš 
Klaipėdos rodo, kad miestas 
yra Lietuvos partizanų apgul
tais. .Jį gina franeuzų kareiviai 
ir vietos policija.

Gali iškilti du nauju karu
Lietuvių puolimas Klaipėdos 
gali įtraukti ir Lenkiją karan.

Gręsia Rumunijųs-Veng- 
rijos karas.

PARYŽIUS, sausio 14. — Du 
nauji karai gręsia Europai.

Lietuvių užgriebimas Klaipė
dos gręsia įtraukti Lenkus, 
taipjau ir Rytų Prūsiją.

Susirėmimas pasienio sargy
bų Rumunijos ir Vengrijos 
gimdo pavojų karo tarp tų 
dviejų šalių, kadangi Vengrija 
nori atgauti prarastą laike ka
ro Transylvaniją, kurią pasi
griebė Rumunija.

—---------- -y---- ■------ :--- -
Ruhr okupacijai sukėlus vi

są Vokietiją, o anglams pasi
traukus iš talkininkų santar
vės, taipjau Lausannos taikos 
konferencijai esant arti paįri- 
mo ir Turkijos nacionalistams 
grupuojant savo arui i jas Eu
ropos Turkijoj ir palei Meso
potamiją, yra didelio pavojaus, 
kad visa Europa gali veikia 
užsiliepsnoti ir prasidėti nau
jas karas, naujas kraujo lieji
mas.

Nesant vyriausios tarybos, 
kuri pairo Anglijai nesusitai 
kius su Francija dėl Vokietijos 
kontribucijos, nė santarvės 
ambasadorių taryba, nė tautų 
sąjunga nepajiegia pataisyti 
padėtį ir griebtis priemonių iš
laikymui taikos.

Rumunija mobilizuojasi
VIENNA, sausio 14. -- Ru

munija vakar pradėjo dalinę 
mobilizaciją. Visoj Transyl- 
vanijoj tapęs paskelbtas karo 
stovis, Paskelbimas mobiliza
cijos pagimdė sujudimą visoje 
šalyje. ''

Pasak Vienos laikraščių, Ru
munijos ambasadorius Vengri
joje įteikė Vengrijos valdžiai 
protesto notą, prieš statymą 
pavojun Rumunijos rubežių. 
Tuo pačiu laiku j^um unija pa
siuntė notą Anglijai ir Franci- 
jai, prašančią talkininkų kari
nę komisiją peržiūrėti rube- 
i'įus.

Vengrijos karo m misteris 
sako, kad Vengrija Z Demobili
zuoja kareivių.

Rumunija ' be to atsikreipė 
prie nfažosios en ten t ės, prašy
dama /sušaukti mažosios enten
te susirinkimą, nuspręsti apie 
priemones prieš Vengriją. Esę 
Vengrija daro pavojingą kon
centraciją kariuomenės palei 
Rumunijos rubežių. Tikimus 
labai svarbaus nuosprendžio.

Žinios sako, kad Rumunijos 
parubežy ištiko susirėmimas 
tarp rumunų ir vengrų nerc- 
guliarinių kareivių, kuriais ko
mandavo Įeit. Pa jas, kuris pir- 
fllįąu buvo užgriebęs Burgen- 
Jandą. Betgi Vengrijos regulia

ciniai kareiviai mūšy nedaly
vavo, dalyvavusi tik pasienio 
sargyba, 

e--------

Harringtonas ir du pagal
bininkai nuteisti ♦

Harringtonas ir Lebeckis su 
žilvičiu nuteisti nuo 1 iki 10 

metų kalėjiman.

CHICAGO. — Vienas didžių
jų “spešelų” rinkėjų, Laslie 
Harringtonas, kuris išviliojo ir 
nunešė apie $1,000,000 lietu
vių darbininkų pinigų, pereitą 
šeštadienį teisėjo Sulivan tapo 
nuteistas nuo 1 iki 10 metų 
kalėjiman.

Tiek pat kalėjimo gavo ir 
Harringtono pagelbininkai, lie
tuviai Antanas Lebeckis ir Pet
ras Žilvitis.

Juos visus tris jury rado 
kaltais jau du mėnesiai atgal, 
bet jų nuteisimas tapo atidė
tas, kadangi jie reikalavo nau
jo bylos nagrinėjimo, šeštadie
ny teisėjas jų reikalavimą at
metė, kadangi nesą pamato 
naujam bylos nagrinėjimui ir 
nuteisė juos kalėjiman. Te- 
čiaus jų advokatai pareiškė, 
kad jie apeliuos į angščiausįjj 
teismą.

4 žmonės prigėrė.
KEY WEST, Fla., sausio 14. 

— 4 žmonės, — kapitalistas, 
du jo vaikai ir viena mergina 
prigėrė paskendus laike aud
ros hydroplanui. Penki kiti 
buvę hydroplane žmonės tapo 
išgelbėti. Hydroplanui skrai
dant virš vandens sugedo moto
ras ir buvo priverstas nusileis
ti ant vandens, apie 20 mylių 
nuo Havanos, pasitaisyti. Bet 
jura buvo taip audrota, kad 
hydroplanas tapo sudaužytas. 
Du vaikai miegojo k a juto j e ir 
jie tapo užmušti ant vietos; 
kiti gi tapo vilnių nuplauti į 
jurą, bet likusieji įstengė išsi
laikyti įsikabinę laužų iki juos 
išgelbėjo praeinantis laivas.

Vokietijos reichstagas re
mia “moralinį karą.”

Reichstagas parėmė kanclerį 
Cuno.

BEĮEINĄS, sausio 14. 
šeštadieny reichstagas 283 bal
sais prieš 12 užgyrė valdžios 
pastangas užprotestuoti prieš 
okupavimą Ruhr ir jos pastan
gas ekonominiai nuveikti Fran
cijos pastangas pasigriebti Vo
kietijos industrinį distriktą. 
Reicbstangas tą padarė po to, 
kaip kancleris Cuno išdėstė 
įvykius, kurie privedė prie 
Francijos^ okupacijos. 16 kraš
tutinių socialistų susilaikė nuo 
balsavimo.

Kancleris Cuno pakartojo 
savo pirmesni tvirtinimą, kad 
Rubr užėmimas yra laužymas 
Vcrsaillės sutarties ir neturi 
nė ekonominio, nė konstruk
tyviu tikslo, bet yra dalimi po
litikos, kuYią Francija vedė 
per 300 metų. Cuno išreiškė 
baimę, kad padėtis gali pasi
daryti valdžių nesuvaldoma 
ir priversti prie sunaikinimo 
netik Vokietijos, bet ir visos 
Europos.'
Socialistas pasmerkia savus 

kapitalistus.
Kraštutinės kalbos fabrikan

tų vadovo Stresemann, kuris 
pavadino okupaciją kriminali
ne vagyste ir socialisto Mueller, 
kuris pasakė, kad Francijos 
nota yra didžiausia veidmainy- 
bė istorijoje, tapo sutiktos di
deliu entuziazmu.

Bet smerkdamas Francijos 
militarislus, socialistas Muel
ler neužmiršo pasmerkti ir sa
vų kapitalistų. Jis sakė, kad 
tie patįs Vokietijos fabrikan
tai, kurie taip garsiai dabar 
šaukia apie teisiųgumą, vedė 
tokią pat poltiką Vokietijoje 
ir paminėjo ekspediciją Chirti- 
jon neva tikslu “kultūros.” 
Tokia Muellerio kalba kapita
listams labai nepatiko ir jie 
pradėjo eiti iš reichstago. Ko
munistai gi jų palydėjimui 
pradėjo šaukti: “Didžiausieji 
kriminalistai išeina!”

Mueller sakė, kad Francijos 
pastangos patraukti darbinin
kus nueis niekais ir nors jie 
labiausia kentės okupuotuose 
distriktuose, jie v ištiek pasi
liks ištikimi Vokietijai. Fran
cijos gi socialistai, sakė Muel
ler, tiek pat pasmerkia pre
mjero Poi nearė žygius, kaip 
kad Vokietijos socialistai pa
smerkė industrinį imperializ
mą. \

Boikotuos franeuzų firmas
HAMBURG, sausio 14. — 

Hamburgo birža ir grudų pirk
liai nutarė protestuoti prieš 
Ruhr okupaciją ir nevesti jo
kios prekybos, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, su Francijos ir 
Belgijos firmomis. *

VALLETTA, Malta, sausio 
13 d. — Iš patikėtinų šaltinių 
pranešama, iš Emyruos, pasak 
Reuter’o agentūros, kad tur
kai skubiai rengiasi pradėti 
karinį veikimą, jeigu pakriktų 
taikos konferencija Lozannoje.

Francija užmokėsianti už 
Ruhr anglis.

ESSEN, sausio 14.— Franci
jos valdžios atstovai sutiko 
mokėti už visus franeuzų oku
puotus distrikte iškasamus 
anglis. Gaunamais pinigais vo
kiečiai savininkai galės apmo
kėti angliakasių algas. Ikišiol 
visus anglis Francija gaudavo 
dykai, kaipo kontribuciją, o 
angliakasiams užmokėdavo pa
tįs vokiečiai.

Be sutikima mokėti už ang
lis, ji reikalauja pavesti jai da
lį akcijų ir net sudaryti visą 
kasyklų savininkų sindikatą, 
kur Francija irgi turėtų balsą 
ir kontroliuotų 20 nuoš. akci
jų- ; % |

Tysscn kasyklų savininkų 
grupė pranešė, kad ji- gali pa
gaminti apie 500,000 tonų 
anglių į mėnesį, kuomet Fran
cija pirmiau gaudavo 1,600,- 
000 tonų į mėnesį. Manoma, 
kad gabenimas anglių Franci- 
jon atsinaujins pirmadieny po 
franeuzų priežiūra. Gabenimas 
augliu neokupuoton Vokieti
jon galbūt apsistos.

Gal išvys kunigus
Katalikų kunigai Meksikoje 
peržengė šalies konstituciją.

MEMCO CITY, sausio 14.- 
Svetimų šalių kunigai Meksi
koje, net ir popiežiaus pasiun- 
tinis Filippi galbūt bus paša
linti iš Meksikos kaipo negeis
tini ateiviai. Jei tai bus pada
ryta, tai bus padaryta pasire
miant 33 skirsniu konstituci
jos. Tai sako pats prezidentas 
Obregonas.

Tai dėl didelio katalikų su
sirinkimo Silao, Guanajuato 
valstijoj, laikyto pereitą sa
vaitę. Meksikos gi konstituci
ja draudžia visokias viešas re
ligines pamaldas ir procesijas. 
Ir tai ne dabartinė konstituci
ja, bet tai draudžiama jau nuo 
1857 m. Silao katalikai gi su
rengė milžiniškas procesijas, 
kuriose jie viešai Kristų apka
rūnavo karalium, o kalnuose 
buvo laikomos viešos pamal
dos, kuriose dalyvavo ir popie
žiaus paLsiuntiinis, vyskupai ir 
kunigai bažnytiniai rūbais, kas 
yra peržengimas įstatymų.

Sudegino prezidento namus; 
sušaudė 3 respublikonus.
DUBLINAS, sausio 14. — 

Ginkluotų žmonių sudeginimas 
prezidento Cosgrave vasarna
mio, sušaudymas trijų respub
likonų Dundalke ir respubli
konų išvogimas senatoriaus, 
kuriam Jietgi paskiaus pasise
kė pabėgti, pažymėjo vakar ci
vilinį karą Airijoje.

"i

Riaušės Bolivijoj.
BUENOS AIRES, sausio' 14. 

— Iš Bolivijos sostinės La Paz 
pranešama, kad politinė padė
tis Bolivijoj pasiekė kritišką 
laipsnį ir reikalaujama, kad 
prezidentas Saavcndra rezig
nuotų. Jo šalininkai vakar su
rengė demonstraciją, kurioj 
buvo mėtoma akmenimis į ke
lių atstovų namus.
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Lietuviai apsupę Klaipėdą
Sartarvė grūmoja Lietuvai

Pavojus naujų kary.Europoj

Kur lietuviai mušasi su franeuzais

Lietuviai mušasi su fran
euzais už Klaipėdą

80 žmonių užmušta ir sužeista 
mūšy. Miestas yra izoliuotas, 
bet lietuviai negalį į jį eiti.

L1EPOJUS, sausio 13. — Iš 
Klaipėdos pranešama, kad Lie
tuvos kareiviai šiandie vidur
dieny pradėjo šaudyti į fran
euzų kareivius. 80 žmonių ta
po užmušta ir sužeista, dau
giausia lietuvių.*

Tai yra pirmas nuo senų lai 
kų atsitikimas, kad| vokiečįtr 
kariavo greta franeuzų, kad^J 
gi Klaipėdos vokiečiai pilnai 
remia Francijos garnizonų iš 
200 kareivių, kurie atstovauja 
tautų sąjungą. Abi pusės yra 
gerai apsiginklavusios kulka- 
svaidžiais.

^Klaipėda dabar yra panaši į 
apgultą viduramžių miestą. 
Kanalas, kuris apsupa miestą, 
neleidžia lietuviams į jį įeiti, 
kadangi trįs pakeliamieji til
tai, kurie jungia miestą su 
apielinke, yra iškelti. Lietu
viai sukilėliai nukirto visas te
legrafo linijas ir dabartiniu lai
ku Klaipėda yra izoliuota.

Kauno traukinis, kuris pasi
tiko Latvijos traukinį prie Lie
tuvos rubežiaus, buvo pilnas 
kareivių uždarytuose vagonuo
se.

Ambasadorių taryba pro
testuoja prieš Lietuvą.

Francija ir Anglija siunčia į 
Klaipėdą karinius laivus.

PARYŽIUS, sausio 14. — 
Santarvės ambasadorių taryba 
vakar laikė savo susirinkimą 
ir nutarė paskirti franeuzų pul
kininką komanduoti 200 fran
euzų kareivių Klaipėdoje, ku
rie veikia kaipo policija po 
tautų sąjungos kontrole. Am
basadoriai taipjau nutarė už
protestuoti prieš Lietuvos už
ėmimą Klaipėdos uosto. Jie 
taipjau paragino techninį ko
mitetą, kuris jau per keturius 
metus rengia raportą apie tai, 
kam butų geriausia paskirti 
Klaipėdos uostą ir vis jo ne
prirengia, pasiskubinti su pri- 

Utarninke, Sausio 16
• Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Draugai, ateikite visi į prakalbas.
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davimu ambasadoriams to ra
porto.

Francijos lengvam kruize- 
riui ir dviem torpediniam lai
vam įsakyta plaukti į Klaipė
dą. Anglijos kaliniai laivai jau 
yra į ten išplaukę.

Tai sukurstė anglų intrigos.
Tvirtinama, kad tautų są

jungos viršininkai turį slaptų 
žinių, jog anglai raginę sugrą
žinti Klaipėdą Vokietijai. Tai 
pakurstė lietuvius padaryti ne
tikėtą ataką, kuri tapo atlik
ta lygiai tnip pat, kaip D‘An- 
nunzio užėmė Fiume, o Želi
govskis pasigriebė Vilnių.

Amerikos ambasadorius Her- 
rick nedalyvavo ambasadorių 
svarstymuose apie Klaipėdą, 
nors ųudarymas tos zonos bu
vo daugiausia amerikiečių su
manytas ir buvo pasiūlytas bu
vusio prezidento Woodrow 
Wilson Paryžiaus konferenci
joje.

Ambasadorei darys spau
dimą į Lietuvą

■ * ■!

Siunčia karinius laivus ir 
kareivius Klaipėdon.

PARYŽIUS, sausio 14.— Du 
Francijos torpediniai laivai iš
plaukė vakar iš Cherbourg į 
Klaipėdą. Vėliau bus pasiųsta 
daugiau karinių laivų.

Santarvės ambasadorių tary
ba vakar nutarė, padaryti aš
trų protestą Lietuvos valdžiai, 
kad paveikus į ją padaryti 
spaudimų į grupę lietuvių, ku
ri daro puolimą ant Klaipėdos. 
Ambasadoriai mano, kad Lie
tuvos valdžia gali sustabdyti 
tą puolimų, jei ji veiks greitai 
ir energiškai.

Ambasadoriai taipjau nuta
rė pasiųsti Klaipėdon franeu
zų pulkininką komanduoti ten 
esančiomis spėkomis. Atvy
kus Anglijos ir Francijos ka
riniams laivams, tos spėkos 
susidės iš Anglijos ir Francijos 
jurininkų ir jau esančio ten 
'Francijos kareivių biuro.

Lenkija rems talkininkus.
VARSA VA, sausio 14. — 

Lenkija rems talkininkų poli
tiką Klaipėdos klausime. Tai 
paskelbta tapo šiandie. Jokių 
žingsnių Lenkija (nedarys sa
vavaliai.

Klaipėdos miestas, kurį la ko lietuviai apsupę ir jau buvo musių su franeuzais ir vo-
užmušta ir sužeista.kiečiais, kuriuose 80 žmonių

. I .......   —
Oficiali n iai' užginčijama gan

dams, kad Lenkija buk paskel
busi mobilizacijų. (

Lietuva ir Klaipėda
Tai vietinių gyventojų sukili
mas, Lietuvos kariuomenės nė

ra, sako Sidzikauskas.

BERIL’INAS, sausio 13. 
“Vyriausioji taryba, jau senai 
prižadėjo Lietuvai Klaipėdos 
kraštą, kad davus jai priėjimų 
prie juros,” pasakė Lietuvos 
atstovas Vokietijoje SidzikauS1- 
kas, aiškindamas apie sukili
mų Klaipėdoje.

“Talkininkai tiek atidėliojo 
išpildymų savo prižado, kad 
pagalios to krašto gyventojai 
nusitarė patįs veikti. Jokie 
Lietuvos kareiviai nedalyvau
ja sukilime ir ikišiol musų 
valdžia ignoravo incidentą ofi
cialia iai, nors mes supranta
me, kad tas judėjimas yra iš
reiškimas sentimento, kuris 
vyrauja tarp Klaipėdos krašto 
gyventojų.”

Sidzikauskas šiandie apsi
lankė Vokietijos užsienio rei
kalų ministerijoje išaiškinti 
padėlį. Vėliausios žinios iš 
Klaipėdos rodo, kad miestas 
yra Lietuvos partizanų apgul
tas. Jį gina franeuzų kareiviai 
ir vietos policija.

Gali iškilti du nauju karu
Lietuvių puolimas Klaipėdos 
gali įtraukti ir Lenkiją karan.

Gręsia Rumunijos-Veng- 
rijos kąrąs.

PARYŽIUS, sausio 14. — Du 
nauji karai gręsia Europai.

Lietuvių užgriebimas Klaipei 
dos gręsia įtraukti Lenkus, 
taipjau ir Rytų Prūsiją,

Susirėmimas pasienio sargy
bų Rumunijos ir Vengrijos 
gimdo pavojų karo tarp tų 
dviejų šalių, kadangi Vengrija 
nori atgauti prarastų laike ka
ro Transylvanijų, kurią pasi
griebė Rumunija.

Ruhr okupacijai sukėlus vi
sų Vokietijų, o anglams pasi
traukus iš talkininkų santar
vės, taipjau Lausannos taikos 
konferencijai esant arti paįri- 
nio ir Turkijos nacionalistams 
grupuojant savo armijas Eu
ropos Turkijoj ir palei Meso- 
potamijų, yra didelio pavojaus, 
kad visa Europa gali veikia 
užsiliepsnoti ir prasidėti nau
jas karas, naujas kraujo lieji
mas.

Nesant vyriausios tarybos, 
kuri pairo Anglijai nesusi tai- 
kius su Francija dėl Vokietijos 
kontribucijos, nė santarvės 
ambasadorių' taryba, nė tautų 
sųjunga nepajiegia pataisyti 
padėtį ir griebtis priemonių iš
laikymui taikos.

Rumunija mobilizuojasi
VIENNA, sausio 14. — Ru

munija vakar pradėjo dalinę 
moMizaoijų. Visoj Transyl- 
vanijoj tapęs paskelbtas karo 
stovis. Paskelbimas mobiliza
cijos pagimdė sujudimų visoje 
šalyje.

Pasak Vienos laikraščių, Ru
munijos ambasadorius Vengri
joje įteikė Vengrijos valdžiai 
protesto notų, prieš statymų 
pavojun Rumunijos rubežių. 
Tuo pačiu l^iku Rumunija pa
siuntė notų Anglijai ir Franci- 
jai, prašančių talkininkų kari- <•
nę komisiją peržiūrėti rube- 
Žius.

Vengrijos karo ministeris 
sako, kad Vengrija '• nemobili- 
zuoja kareivių.

Rumunija be to atsikreipė 
prie mažosios ententės, prašy
dama Sušaukti mažosios enten- 
te susirinkimų, nuspręsti apie 
priemones prieš Vengrija. Esi; 
Vengrija daro pavojingų kon
centracijų kariuomenes palei 
Rumunijos rubežių. Tikimus 
labai svarbaus nuosprendžio.

Žinios sako, kad Rumunijos 
parubežy ištiko susirėmimas 
tarp rumunų ir vengrų nere- 
guliarinių kareivių, kuriais ko
mandavo Įeit. Pajas, kuris pir- 
jnįĄU buvo užgriebęs Burgen- 
inndą. Betgi Vengrijos regulia- 

riniai kareiviai mūšy nedaly
vavo, dalyvavusi tik pasienio 
sargyba.

Harringtonas ir du pagal
bininkai nuleisti

Harringtonas ir Lebeckis su 
Žilvičiu nuteisti nuo 1 iki 10 

metų kalėjimam

CHICAGO, — Vienas didžių
jų “spešelų” rinkėjų, Laslie 
Harringtonas, kuris išviliojo ir 
nunešė apie $1,000,000 lietu
vių darbininkų pinigų, pereitų 
šeštadienį teisėjo Sulivan tapo 
nuteistas nuo 1 iki 10 metų 
kalėjimai!. 

X
Tiek pat kalėjimo gavo ir 

Ilarringtono pagelbininkai, lie
tuviai Antanas Lebeckis ir Pet
ras žilvi tis.

Juos visus tris jury rado 
kaltais jau du mėnesiai atgal, 
bet jų nuteisimas tapo atidė
tas, kadangi jie reikalavo nau
jo bylos nagrinėjimo, šeštadie
ny teisėjais jų reikalavimų at
metė, kadangi nesu pamato 
naujam bylos nagrinėjimui ir 
nuteisė juos kalėjimai!. Te- 
čiaus jų advokatai pareiškė, 
kad jie apeliuos į angščiausįjį 
teismų.

4 žmonės prigėrė.
KEY WEST, Fla., sausio 14.

4 žmones, — kapitalistas, 
du jo vaikai ir viena mergina 
prigėrė paskendus laike aud
ros hydroiplanui. Penki kiti 
buvę, hydroplane žmonės tapo 
išgelbėti. Hydroplanui skrai
dant virš vandens sugedo moto
ras ir buvo priverstas nusileis
ti ant vandens, apie 20 mylių 
nuo Havanos, pasitaisyti. Bet 
jura buvo taip audrota, kad 
hydroplanas tapo sudaužytas. 
Du vaikai miegojo kajutoje ir 
jie tapo užmušti ant vietos; 
kiti gi tapo vilnių nuplauti į 
jurų, bet likusieji įstengė išsi
laikyti įsikabinę laužų iki juos 
išgelbėjo praeinantis laivas.

Vokietijos reichstagas re
mia “moralinį karą”

Reichstagas parėmė kanclerį 
Cuno.

BEĮEINĄS, sausio 14. - 
Šeštadieny reichstagas 283 bal
sais prieš 12 užgyrė valdžios 
pastangas užprotestuoti prieš 
okupavimų Ruhr ir jos pastan
gas ekonominiai nuveikti Fran
cijos pastangas pasigriebti Vo
kieti jęs industrinį distriktų. 
Reichstangas tų padarė po to, 
kaip kancleris Cuno išdėstė 
įvykius, kurie privedė (prie 
Francijos okupacijos. 16 kraš
tutinių socialistų susilaikė nuo 
balsavimo.

Kancleris Cuno pakartojo 
savo pirmesnį tvirtinimų, kad 
Ruhr užėmimas yra laužymas 
Vcrsaillės sutarties ir neturi 
nė ekonominio, nė konstruk
tyviu tikslo, bet yra dalimi po
litikos, kuYių Francija vedė 
per 300 metų. Cuno išreiškė 
baimę, kad padėtis gali pasi
daryti? valdžių nesuvaldoma 
ir priversti prie sunaikinimo 
netįk Vokietijos, bet ir visos 
Europos.
Socialistas pasmerkia savus 

kapitalistus.
Kraštutinės kalbos fabrjkan- 

tų vadovo Stresemann, ‘ kuris 
pavadino okupacijų kriminali
ne vagyste ir socialisto Mueller, 
kuris pasakė, kad Francijos 
nota yra didžiausia veidmainy- 
bė istorijoje, tapo sutiktos di
deliu entuziazmu.

\Bet smerkdamas Francijos 
militaristus, socialistas Muel
ler neužmiršo pasmerkti ir sa
vų kapitalistų. .Jis sakė, kad 
tie patįs Vokietijos fabrikan
tai, kurie taip garsiai dabar 
šaukia apie teisingumų, vedė 
tokių pat poltikų Vokietijoje 
ir paminėjo ekspedicijų Chini- 
jon neva tikslu “kultūros.” 
Tokia Muellerio kalba kapita
listams labaii nepatiko ir jie 
pradėjo eiti iš reichstago. Ko
munistai gi jų palydėjimui 
pradėjo šaukti: “Didžiausieji 
kriminalistai išeina!”

Mueller sake, kad Francijos 
pastangos patraukti darbinin
kus nueis niekais ir nors jie 
labiausia kentės okupuotuose 
distriktuose, jie vistiek pasi
liks ištikimi Vokietijai. Fran
cijos gi socialistai, sakė Muel
ler, tiek pat pasmerkia pre- 
miero Poiin care žygius, kaip 
kad Vokietijos socialistai pa
smerkė industrinį imperializ
mų.

Boikotuos franeuzy firmas
HAMBURG, sausio 14. — 

Hamburgo birža ir grudų pirk
liai nutarė protestuoti prieš 
Ruhr okupacijų ir nevesti jo
kios prekybos, tiesioginiai ar 
netiesioginiai, su Francijos ir 
Ik'lgijos firmomis.

VAflLlLETTA, Malta, sausio 
IT d. — Iš patikėtinų šaltinių 
pranešama, iš jSmyrnos, pasak 
Reuter’o agentūros, kad tur
kai skubiai rengiasi pradėti 
karinį veikimų, jeigu pakriktų 
taikos konferencija Lozannojc.

. Francija užmokėsianti už 
Ruhr anglis.

ESSEN, sausio 14. — Franci
jos valdžios atstovai sutiko 
mokėti už visus franeuzų oku
puotus distriikte iškasamus 
anglis. Gaunamais pinigais vo
kiečiai savininkai galės apmo
kėti angliakasių algas. Ikišiol 
visus anglis Francija gaudavo 
dykai, kaipo kontribucijų, o 
angliakasiams užmokėdavo pa
tįs vokiečiai.’

Be sutikima mokėti už ang
lis, ji reikalauja pa vesti jai da
lį akcijų ir net sudaryti visą 
kasyklų savininkų sindikatų, 
kur Francija irgi turėtų balsų 
ir kontroliuotų 20 nuoš. akci
jų-

Tyssen kasyklų savininkų 
grupė pranešė, kad ji- gali pa
gaminti apie 500,000 tonų' 
anglių į mėnesį, kuomet Fran
cija pirmiau gaudavo 1,600,- 
000 tonų į mėnesį. Manoma, 
kad gabenimas anglių Franci- 
jon atsinaujins pirmadieny po 
franeuzų priežiūra. Gabenimas 
auglių neokupuoton Vokieti
jon galbūt apsistos.

Gal išvys kunigus
Katalikų kunigai Meksikoje 
peržengė šalies konstituciją.

MEXIC() CITY, sausio 14.— 
Svetimų šalių kunigai Meksi
koje, net ir popiežiaus pasi u li
tinis Filippi galbūt bus paša
linti iš Meksikos kaipo negeis
tini ateiviai. Jei tai bus pada
ryta, tai bus padaryta pasire
miant 33 skirsniu konstituci
jos. Tai sako pats prezidentas 
Obregonas.

Tai dėl didelio katalikų su
sirinkimo Silao, Guanajuato 
valstijoj, laikyto pereitų sa
vaitę. Meksikos gi konstituci
ja draudžia visokias viešas re
ligines pamaldas ir procesijas. 
Ir tai ne dabartine konstituci
ja, bet tai draudžiama jau nuo 
1857 m. Silao katalikai gi su
rengė milžiniškas procecijas, 
kuriose jie viešai Kristų apka
rūnavo karalium, o kalnuose 
buvo laikomos viešos pamal
dos, kuriose dalyvavo ir popie
žiaus paišinu Ii n i s, vyskupai ir 
kunigai bažnytiniai rūbais, kas 
yra peržengimas įstatymų.

Sudegino prezidento namus; 
sušaudė 3 respublikonus.

DUBLINAS, sausio 14. — 
Ginkluotų žmonių sudeginimas 
preaidento Cosgrave vasarna
mio, sušaudymas trijų respub
likonų Dundalke ir respubli
konų išvogimas senatoriaus, 
kuriam betgi paskiaus pasise
kė pabėgti, pažymėjo vakar ci
vilinį karų Airijoje.

Riaušės Bolivijoj.
BUENOS AIRES, sausio' 14. 

— Iš Bolivijos sostinės La Paz 
pranešama, kad politinė padė
tis Bolivijoj .pasiekė kritiškų 
laipsnį ir reikalaujama, kad 
prezidentas Saavcndra rezig
nuotų. Jo šalininkai vakar su
rengė demonstracijų, kurioj 
buvo mėtoma akmenimis į ke
lių atstovų namus.
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DABAR TOKIA GADYNĖ.
Pasvalys. Musų klebonas la

bai darbštus kunigas, bet jam 
ne tiek rupi bažnytiniai daly
kai, kiek politiniai bei preky
bos ir pramones reikalai. Pa- 
rapijonys šiaušisi, kad reika
lui esant kunigo dažniausia 
neranda namie. Bet kuo čia 
kaltas kunigas, kad jis laiko 
neturi. Jis ir kalkes dega, ir 
stogams cementines čerpes dir
ba, ir vietos ūkio banko sky
rius jo žinioj, ir vartotojų ben
drovės reikalai jo širdžiai ar
ty m i, ir knygyno reikalai jam 
nesvetimi. Visų jo užsiėmi
mų nesuskaitysi. Visai’ berei- 
kalo parapijonys tokiu darbš
tumu kunigu nepatenkinti. Jis 
ima pavyzdį iš aukščiau. Viršū
nėse kunigas ministeriauja, 
bankieriauja, steigia fabrikas ir 
visų savo triūsą apieravoja 
“Dievui ant garbės, o sau ant

pūdas rugių už ha. metams už 
pažadą vesti pavyzdingąjį ūkį. 
Pavyzdingo ūkio vedimą nuo- 
m'ininlka’s laiduoja... kotmbil- 
nacija iš trijų pirštų.

Tauragės Žemės Tvarkytojo 
Laugalio išnuomota 15 metų 
kun. Mylimam ant Viežos upes 
sudegusio malūno vieta, 3 
hektarai naujam malimui sta
tyti: 5 metams be nuomos, an
tri 5 metai po 2 centneriu ru
gių už hektarą ir treti 5 metai 
po 3 centnerius rugių hektarui 
metams. Nuomos laikui pasi
baigus, Valstybei lieka... įpus
tas. '

“Už išnuomotą 1921 m. A. 
Silkinu i septiniems metams už 
500 auks. Lielaičių malūną 
siūlau nuomos šimtą kartų 
daugiau”. Seka parašas ir

antrašas.
Tai va kokiu sugebėjimu 

naudojamas ir ginamas valsty
bės turtas ir diegiama pas mus 
kultūriniai ūkiai. Butų gerai, 
kad Ž. U. Ministerija ir prisi

žiūrėtų tokiam tikuti, ir teik
tųsi kainą paaiškinti visuome
ne*. Nes nesuprantant visuo
menė greita yra piktintis iš 
panašių, kai]) aukščiau paminė
ta, faktų.—[“S-d”]

\ . _______________________________

[susivienijimas liet. Amerikoj]
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

................................... ■.......................... '

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siystl 
pinigus Lietuvon

' Mes siunčiame. pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur/negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš, Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.
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Kūdlkly aprtplnlmaa Ir pe
nėjimas yra. dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur) mes tu

rime reguliarlikals laiko- 

tarpiais atvirai ir lalavai 
pergvildentL

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius bosiančioms 
motinoms ir lotinoms jau- 

hŲ kūdikių.

STRAIPSNIS II.

KŪDIKIU 
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATAKOfVS

pažitko dvasiško” įsideda pel
ną kišenėn. Kodėl gi Pasvalio 
klebonas gali būti kitoks. Kad 
parapijos kapuose numirėliams 
perankšta, nesvarbu. Gyvam 
žmogui visas pasMilis reikalin
ga, numirėliui gi gali kiek ir 
susispausti, kol klebonai turės 
daugiau laiko kapinėms papla-
tinti.

Valstybinio ūkio vaizdeliai
Žemės Ūkio Ministerijos valdo- 

' mieji dvarai:

Auniškio dvaras š. m. liepos 
mėn.: “Vienas jautis nustipo, 
antras purve nuskendo”.

Bendrų dvaras, š. m. rugpiu- 
čio mėn.: “Paskirti pardavi
mui iš varžytinių 12 paršelių, 
įkainuoti po 50 auks., liko ne
parduoti, nes <lel jų menkumo 
ir liesumo norinčių pirkti ne
atsirado’.

Joniškėlio Žemės Ūkio Mo
kykla: “š. m. stipo iš 13-os 
keturios karvės ir užmušta vie
nas arklys”.

Dotnavos mokyklo: “dėl pa
šaro stokos buvo parduota di
rektoriui A. Vienožinskiui sep
tyni arkliai... už 15.150 auks.

Plungės Žemės Ūkio Mokyk- / 
la: “Kurui kertamas dvaro par-f 
kas”. “Iš užpirktų į valdžios 
dvarus iš musų linų kontra- 
gento p. Tilden Smith’o virš 
septynių šimtų paršelių gauta 
vos kelios dešimtys; žymi dalis 
sergančių, kurių 7 tuoj nusti- ’ 
po. ląjįg paršelių yra men
kų, be grynosios veislės žymių. 
Už paršelius mokėta Liepojuj j 
po... 6880 litų! Parduodamas; 
sviestas po 1 litą svarui ir ka- i 
lakatai po porą litų štukai ir ; 
1.1... Žem. Ūkio D-to tarnau
tojams, o kartais “iš varžyti
nių” ir kitiems.

Globojamieji ūkiai.
Butukų. dvaras: “Aštuoni 

prieš karą pastatyti muro triO- 
besiai yra blogiausiam stovyj: 
lubos Ušpiautos, o kai kurių! 
net siėnos plytoms ardomos; Į 
sodnas neaptvertas ir naikina
mas.

Išdalintų dvarų medžio ir 
muro triobesiai parduodami 
nugriauti iš varžytinių. Už 
vieną klėtį gauta ne 80 auks. I 
Išimomuojant 1920 m. Kvietiš- 
kio dvarą p. Vladui Kriauču- 
iini, parduotas inventorius už 
105.035 auks.i ir paskolinta 
rugių 752 pd.Jkviečių 653 pd., | 
miežių 1365 pd., avižų 811 pd., Į 
bulvių 238 pd., dobilų 50 pd., 
ropių 15 pd., pieliuškių 298 
pd. ir Žirnių 149 pd. Iš to viso • 
skaičiaus gauta tik 70.035 auks. 
pinigais, o 35.000 auks. ir gru
dai dar negrąžinti. Išnuomo
jami kultūriniams ūkiams “sa
viems žmonėms” valstybiniai \ 
dvarai keleriems metams do
vanai ar su mokesniu vienas

l’el. l.aiuyette 4223

Plnmbing, Heating
I Kaipo lietuvis, lietuviams risadoe 

patarnauju kuogeriausiaJ.
M. Yuška,

j 3228 W. 38th St^, Chicago. III.

Pienas Pas
Šalies Duris

Visur Jungtinėse Amerikos Valstijose — pas duris 
visoj šaly — krautuvininkai kasdien pristato Bordeno 

' • t■ A '• > e
Garuodintąjį Pieną. Lietuvės šeimininkės pradeda
pirktis pieną nuo krautuvininkų, nes Bordeno Kom
panija aprūpina jų reikalus.

Borden’o Garuodintasis Pienas yra tyras kaimo pienas su 
paliktais jame paviršiais. Jis yra geriausias pienas namų 
reikalams, kur tik pienas reikalingas. Ar bandei kada 
jį su kava? Jei pabandysi, tai patirsi, kad kava turi vi
sai kitokį skonį. Jis yra puikus virimui visur, kur tik 
pienas, ‘ar paviršiai vartojama.

u , ATSIMINK
1. Borden’o Tfaruodintasis Pienas yra dusyk riebesnis 

už paprastą pieną. Pareina vartoti pusė vandens ir 
pusė Borden’o Garuodintojo Pieno, jei nori vartoti j| 
kaipo paprastą pieną.

2. Jei turi savo receptą, kur reikia paviršių, imk tą pa
čią ’apštį Borden’o Garuodintojo Pieno, kaip pavir
šių. x

3. Borden’o Garuodintašis Pienas yra ekonomingas var
toti.

4. Justi krautuvininkas žino, kad Borden’o pienas yra 
saugus ir lyras, kuris suteikia pilną patenkinimą vi
siems jo kostumeriams. Todėl jis laiko jį tamstai.

f ■ ’, .' . I •

Nusipirk skardinaitę šiandien ir buk taupi šeimininkė.

THE BORDEN COMPĄNY 
Borden Building, New York 

Chicagoj ofisas:

510 N. Dearborn Street
TELEFONAS DEARBORN 3105

^ns.we:eten£D

Milk

MOTINŲ MIRTINUMAS.
Retai kas iš musų tikrai įsivaiz

duoja kaip kūdikių gimdymas yra pa
vojingas gyvybei. 1916 metais mes 
netekome Amerikoje mažiausia 16,- 
000 motinų nuo priežasčių surištų su 
kūdikių gimdymu, ir beveik viso to 
galima buvo išvengti. Gimdymo karš
tine yra dažniausia mirties priežas
tis, o ji paprasčiausia paeina iš už
krėtimo nuo pribuvėjų ar patarnauto
jų rankų motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tina netenka gyvybės; vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių neiš
gyvena nei šešių savaičių. O mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen- 
kiosdešimts aktyviai dalyvavusių.

PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI.
Pirm, negu kūdikis ateis yra ne

atbūtina kiekvienai motinai sekančių 
dalykų.

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažną analyzą šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. Nureguliavimas perdi d ei i o augi
mo svaryn, dažnai pasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ir vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo, jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikia maudytis, kad pra
kaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
8. Užtektinai pailsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mankš

tintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atsilsėti.
11. Kasdien pavaikščioti ore ir ge

rai išvėdinti miegruimius.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO.

Išlavinta priežiūra reikalinga geram 
gimdymui reikalauja ypatingo moki
nimo ir yra atskira chirurgijos dalis. 
Geriausias chirurgas nėra per geras 
jei žmogus kenčia nuo nulaužtos ko
jos ai’ apendicito. Gabus veterinaras 
yra pakviečiamas susirgus brangiai 
galvijų veislei. Taigi, ar gyvybė ir 
busianti sveikata motinos ir vaiko ne
užsipelno geriausios gydytojo ir slau
gytojos priežiūros, kurią tik galima 
gauti ?

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kių, bet negali jų krūtimis penėti, yra 
stipriai rekomenduojamos vartoti Bor
den’s Eagle Pieną dėl bonkutės. Tai 
yra puikiausias pienas ir gryniausias 
cukrus moksliškai sumaišytas ir pri
rengtas. Borden’s Eagle Pienas yra 
maistas, kuris pabudavoja stiprias ko
jas ir sveik ils kunus. Jis kūdikį įga
lina augti svaryn kas Ura reikalinga 
dėl sveikatos ir normaliŠkumo. Jis yra 
rekomenduojamas gydytojų per 65 me
tus dėl jo augštos kokybės. Motinos 
atras kad ir normališki kūdikiai nuo
latos augs ir stiprės su Eagle Pienu. 
Jei nežinai, kaip vartoti Eagle Pieną, 
tai iškirpk kuponą paskelbimo, kuris 
telpa musų laikrašty ir pasiųsk jį j 
The Borden Company, o ji tau pri
sius visai dykai pamokinimų tavo kal
boje kaip penėti tavo kūdikius ir ki
tokios svarbios literatūros apie prie- 
žurą vaikų ir savęs.

Perskaityk kas savaitę šituos straip
snius ir pasidėk ateičiai. \

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

1RABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

'ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miaato ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-1S 
Tel. Central 4411. Vai. nuo M

Gyvenimo vieta: 
8328 So, Halsted Si. 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo ft iki 19. 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2211 W, 22nd St., kerti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylu visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, peifcant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge* 
čiavs ant lengvų išlygų.

" V. W. GUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Salk SL Room BM 
Tel.: Central 6890

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

Tel. Haymarket 8669
. JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
; K am bari s 806, Home Bank Bldg.a 

Kamp. Milwaukee ir Ashland Avee 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki

9 vakare.
• -I Į ----- Jf

"Į*. 1 -■ ■■ —

S. W. BANES
ADVOKATAS 

Vai.: 9 A. M. Iki 5 P. M.
1811 Recter Building

79 We«t Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 256B 

Rez. 8208 So. Halsted 81 
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 va].

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308 
Chicago, 111.

adolFh e.
STASULANI 
ADVOKATAS 

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės. 

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1101 

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

VAKARAIS 
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

25 E. Wuhlngton St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Telephone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakara 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

Išdirbėjai ir Iniport-jai Geriausių

■ ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ
Geriausią 

pasauly. Ga
rantuoja
mos dešitn- 

metų 
žemesnė- 

kaino- 
negu 

nrmo- 
dirb- 

Jung.

Ir 
mis 
mis 
kitų
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir

kėjams arnionikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokėu groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra- 
šitų, duodama dykai.
Ičuatta Serenelli Accordeon Co.
817 UIuc Island A. ve., C3hicag:o, III.GARSINIČ1T1ES NAUJIENOSE

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avi. 

Vai. 6 iki 8 yak.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol.: Lafayette 0268

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIA1
Jūsų Pasirinkimui

Z $27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyriims ir Jnui įuol iums prtvmi t ura* 
1 ir 2 kelinėmis $4 3.50, $18.50, $22.50. 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

S. GORDON 
(Pristatytojas Smulkmena Prekybai'» 
1401 S. Halsted St., 739 W. U St.

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.
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DABAR TOKIA GADYNĖ.
Pasvalys. Musų klebonas la

bai darbštus kunigas, bet jam 
ne tiek rupi bažnytiniai daly
kai, kiek politiniai bei preky
bos h* pramonės reikalai. Pa- 
rapijonys šiaušisi, kad reika
lui esant kunigo dažniausia 
neranda namie. Bet kuo čia 
kaltas kunigas, kad jis laiko 
neturi. Jis ir kalkes dega, ir 
stogams cementines čerpes dir
ba, ir vietos ūkio banko sky
rius jo žinioj, ir vartotojų ben
drovės reikalai jo širdžiai ar- 
tymi, ir knygyno reikalai jam 
nesvetimi. Visų jo užsiėmi
mų nesuskaitysi. Visai berei- 
kalo parapijonys tokiu darbš
tumu kunigu nepatenkinti. Jis 
ima pavyzdį iš aukščiau. Viršū
nėse kunigas ministeriauja, 
bankieriauja, steigia fabrikas ir 
visų savo triūsų apieravoja
“Dievui ant garbės, o sau ant 
pažitko dvasiško” įsidedi! pel
nų kišenėn. Kodėl gi Pasvalio 
klebonas gali būti kitoks. Kad 
parapijos kapuose numirėliams 
perankšta, nesvarbu. Gyvam 
žmogui visas pasaulis reikalin
ga, numirėliui gi gali kiek ir 
susispausti, kol klebonai turės 
daugiau laiko kapinėms papla-
tinti.

Valstybinio ūkio vaizdeliai
žemės Ūkio Ministerijos valdo- 

‘ mieji dvarai:

pūdas rugių už ha. metams už 
pažadų vesti pavyzdingąjį ūkį. 
Pavyzdingo ūkio vedimų nuo- 
m'ininlkajs laiiduoijia... kotmbi- 
nacija iš trijų pirštų.

Tauragės Žemės Tvarkytojo 
Laugalio išnuomota 15 melų 
kun. Mylimam ant Viežos upės 
sudegusio malūno vieta, 3 
hektarai naujam malimui sta
tyti: 5 metams be nuomos, an
tri 5 metai po 2 centneriu ru
gių už hektarų ir treti 5 metai 
po 3 centnerius rugių hektarui 
metams. Nuomos laikui pasi
baigus, Valstybei lieka.. .įpus
tas.

“Už išnuomotų 1921 m. A. 
Silkinui septiniems metams už 
500 auks. Lielaičių malimų 
siūlau nuomos šimtų kartų 
daugiau”. Seka parašas ir

antrašas.
Tai va kokiu sugebėjimu 

naudojamas ir ginamas valsty
bės turtas ir diegiama pas mus 
kultūriniai ūkiai. Butų gerai, 
kad Ž. U. Ministerija ir prisi

žiūrėtų tokiam ūkini, ir teik
tųsi kainų paaiškinti visuome
ne’. Nes nesuprantant visuo
menė greita yra piktintis iš 
panašių, kaip aukščiau paminė
ta, faktų.—[“S-d”]

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ]
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos. 

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

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

. ............... ..................................... ............................................. . .. ...■;^x==:

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pirtigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Bankų. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

k A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

Alūne skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau

ny kūdikiy.

Kūdikly aprūpinimas ir p«- 

nčjimas yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai Ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurj mes ta

rime reguliariikals laiko- 

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvlldenti.

KUD1K1V
GEROVes skVRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIU PATAKUf»S 

_________

e . . f , • • '• • • . '•> •

Pienas Pas
Šalies Duris
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STRAIPSNIS II.----------- #
MOTINŲ MIRTINUMAS.

Retai kas iš musų tikrai įsivaiz
duoja kaip kūdikių gimdymas yra pa
vojingas gyvybei. 1916 metais mes 
netekome Amerikoje mažiausia 16,- 
000 motinų nuo priežasčių surištų su 
kūdikių gimdymu, ir beveik viso to 
galima buvo išvengti. Gimdymo karš
tinė yra dažniausia mirties priežas
tis, o ji paprasčiausia paeina iš už
krėtimo nuo pribuvėjų ar patarnauto
jų rankų motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tina netenka gyvybės; vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių neiš
gyvena nei š’Ašių savaičių. O mirtis 
apkasuose buvo vienas vyras iš pen- 
kiosdešimts aktyviai dalyvavusių.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Mlecto ofhai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-18 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
8323 So, Halvted St. 

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

V—— -.......... ,

Auniškio dvaras š. m. liepos 
mėn.: “Vienas jautis nustipo, 
antras purve nuskendo”.

Bendrų dvaras, š. m. rugpjū
čio mėn.: “Paskirti pardavi
mui iš varžytinių 12 paršelių, 
įdainuoti po 50 auks., liko ne
parduoti, nes dėl jų menkumo 
ir liesumo norinčių pirkti ne
atsirado’.

Joniškėlio Žemės Ūkio Mo
kykla: “š. m. stipo -iš 13-os 
keturios karvės ir užmušta vie
nas arklys”.

Dotnavos mokyklo: “dėl pa
šaro stokos buvo parduota di
rektoriui A. Vienožinskiui sep
tyni arkliai... už 15.150 auks.1

Plungės Žemės Ūkio Mokyk
la: “Kurui kertamas dvaro par
kas”. “Iš užpirktų į valdžios 
dvarus iš musų linų kontra- 
gento p. Tilden Smith’o virš 
septynių šimtų paršelių gauta 
vos kelios dešimtys; žymi dalis 
sergančių, kurių 7 tuoj misti- ’ 
po. Daug paršelių yra men
kų, be grynosios veislės žymių. 
Už paršelius mokėta Liepoj u j 
po... 6880 litų! Parduodamas Į 
sviestas po 1 litų svarui ir ka
lakutai po porų litų štokai ir 
1.1... Žem. Ūkio D-to tarnau
tojams, o kartais “iš varžyti
nių” ir kitiems.

Globojamieji ūkiai.
Rumokų dvaras: “Aštuoni 

prieš iwTų pastatyti muro trio- 
besiai yra blogiausiam stovyj: 
lubos išpjautos, o kai kurių ! 
net sienos plytoms ardomos;! 
sodnas neaptvertas ir naikina
mas.

Išdalintų dvarų medžio ir 
muro triobesiai parduodami 
nugriauti iš varžytinių. Už 
vienų klėtį gauta ne 80 turks. I 
Išnuomuojant 1920 m. Kvietiš- 
kio dvarų p. Vladui Kriauču- 
nui, parduotas inventorius už 
105.035 auks., ir paskolinta 
rugių 752 ipd., kviečių 653 pd., 
miežių 1365 pd., avižų 811 įm!., Į 
bulvių 238 pd., dobilų 50 pd., 
ropių 15 pd., pieliuškių 298 
pd. ir žirnių 119 pd. Iš to viso 
skaičiaus gauta tik 70.035 auks. 
pinigais, o 35.000 auks. ir gru
dai .dar negrąžinti. Išnuomo
jami kultūriniams ūkiams “sa
viems žmonėms” valstybiniai 
dvarai keleriems metams do
vanai ar su mokesniu vienas

Visur Jungtinėse Amerikos Valstijose — pas duris 
visoj šaly — krautuvininkai kasdien pristato Bordeno 
Garuodintąjį Pieną. Lietuvės seimininkės pradeda 
pirktis pieną nuo krautuvininkų, nes Bordeno Kom
panija aprūpina jų reikalus. , ♦

Borden’o Garuodintasis Pieną? yra tyras kaimo pienas su 
paliktais jame paviršiais. Jis yra geriausias pienas namų 
reikalams, kur tik pienas reikalingas. Ar bandei kada 
jį su kava? Jei pabandysi, tai patirsi, kad kava turi vi
sai kitokį skonį. Jis yra puikus virimui visur, kur tik 
pienas, ‘ar paviršiai vartojama.

■v ATSIMINK
1. Borden’o Garuodintasis Pienas yra dusyk riebesnis 

už paprastų pienų. Pareina vartoti pusė vandens ir 
pusė Borden’o Garuodintojo Pieno, jei nori vartoti jį 
kaipo paprastų pienų.

2. Jei turi savo receptų, kur reikia paviršių, imk tų pa
čių apštį Borden’o Garuodintojo Pieno, kaip pavir
šių.

1 Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating

I Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuška,
j 3228 W. 38th St„ Chicago. III. J

Nusipirk skardinaitę šiandien ir buk taupi šeimininkė.

THE BORDEN COMPĄNY 
Borden Building*, New York 

Chicagoj ofisas:

510 N. Dearborn Street 
TELEFONAS DEARBORN—8405

^porate” 
MilK

3. Borden’o Garuodintašis Pienas yra ekonomingas var
toti.

4. Jūsų krautuvininkas žino, kad Borden’o pienas yra 
saugus ir tyras, kuris suteikia pilnų patenkinimų vi
siems jo kostumeriams. Todėl jis laiko jį tamstai.

PIRM ATRISIANT KŪDIKIUI.
Pirm, negu kūdikis ateis yra ne

atbūtina kiekvienai molinai sekančių 
dalykų.

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju^ "pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažną ahalyzą šlapumo.

2. Maištingas valgis su ganėtinai 
pieno. *

3. Nurdguliavimas perdidelio augi
mo svaryn, dažnai pasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno 
ir vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkietė
jimo, jei galima vienu maistu, be gy
duolių.

6. Kasdien reikia maudytis, kad pra-
kaitavimas gerai eitų.

7. Priežiūra dantų.
8. Užtektinai pailsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mankš

tintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atsilsėti.
11. Kasdien pavaikščioti ore ir ge

rai išvėdinti miegruimius.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO.

Išlavinta priežiūra reikalinga geram 
gimdymui reikalauja ypatingo moki
nimo ir yra atskira chirurgijos dalis. 
Geriausias chirurgas nėra per geras 
jei žmogus kenčia nuo nulaužtos ko
jos ar apendicito. Gabus veterinaras 
yra pakviečiamas susirgus brangiai 
galvijų veislei. Taigi, ar gyvybė ir 
busianti sveikata motinos ir vaiko nc- 
užsipelna geriausios gydytojo ir slau
gytojos priežiūros, kurią tik galima 
gauti ?

Toms motinoms, kurios turi kūdi
kių, bet negali jų krūtimis penėti, yra 
stipriai rekomenduojamos vartoti Bor- 
den’s Eagle Pieną dėl bonkutės. Tai 
yra puikiausias pienas ir gryniausias 
cukrus moksliškai sumaišytas ir pri
rengtas. Borden’s Eagle Pienas yra 
maistas, kuris pabudavoja stiprias ko
jas ir sveikus kunus. Jis kūdikį įga^ 
liną augti svaryn kas yra reikalinga 
dėl sveikatos ir normališkumo. Jis yra 
rekomenduojamas gydytojų per 65 me
tus dėl jo augštos kokybės. Motinos 
atras kad ir normališki kūdikiai nuo
latos augs ir stiprės su Eagle Pienu. 
Jei nežinai, kaip vartoti Eagle Pieną, 
tai iškirpk kuponą paskelbimo, kuris 
telpa musų laikrašty ir pasiųsk jį į 
The Borden Company, o ji tau pri
sius visai dykai pamokinimų tavo kal
boje kaip penėti tavo kūdikius ir ki
tokios svarbios literatūros apie prie- 
žurą vaikų ir savęs.

Perskaityk kią; savaitę šituos straip
snius ir pasidėk ateičiai. \

Tel. Yards 1138

STANLEY P. 
MAŽEIKA

TRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

'ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Ąvc., Chicago.

GARSINK1TIES
naujienose

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd StM kerti Learitt SL 
Telephone Canal 2552 

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo znorgo- 
čiavH ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namų Tel.: Hyde Park 8895

---------- ■ ................. ... ............. -------------J*\
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie SL Room KM 

Tel.: Central 6390
į Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago
| Tel. Yarda 4681

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAI.

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldgi 
Kamp. Milwaukee Ir Ashland At.ee 
Ofiao vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS 

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

79 We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561 

Rez. 3208 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 ve], |
.......................... - - »

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104

Chamber 4)f Commerce Bldg.
133 W./Washington Street 
Telef. Krankliu 1176—4945 

(VAKARAIS
3236 SH. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

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

Telophone Central 8362 
1824 Wabanaia Avė.

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

Dr. M. T. Strikol’is 1
Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tei.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jusy Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

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

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

Atdara kasdien, vakarais ir
» septintadieniais.
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į KORESPONDENCIJOS
DETROIT, MICH.

Sausio 7 d., š. m. 
svetainėje įvyko prakalbos su
rengtos (Tautos Fondo 8-to 
Skyriaus. Kalbėjo M. Kerbe- 
lis, ALRK. Federacijos iždo 
globėjas.

M.- Kerbelis kaipo kalbėto
jas visai menikas. Jis pasakojo, 
kaip jie iššduosią visus sam
dininkus iš Lietuvos, kada lie
tuviai (suprask: klerikalai) tu
rės užtektinai paiėgų patys vie-

i putlį į publika tai suflioriaus 
j balsas, kuris net pas duris bu- 

Lietuvių vo galima girdėti. Pats veika
las dailės atžvilgiu menkas. 
Užtat triukšmo, šaudymo tai 
buvo sočiai, taip kad maži vai- 

net pradėjo 
nemalo- 
veikalus 
nuolatos 
pertrau-

kad Lietu- 
nueiti į 
prispaustų

M. Kerbolis sako, 
voje, jeigu prireikia 
kokią raštinę, kad 
antspaudą, tai antspaudą spau
džia kokias 2-3 dienas. O kas 
dėl to kaltas? — kiaušio 
bėtojas ir pats atsako: 
kad ten dirba žmogus prisigė-' 
ręs rusiško raugo, arba vokie
tis, arba Sapiegos sėbrgs, ar 
žydas! Žydai esą net iš Ameri
kos siunčia pinigus saviškiems, 
kad noprileidus lietuvių prie 
biznio. Tai jums žydai neva lie 
tuvių draugai, norį paskandyt

kal- 
Ogi

kučiai išsigandę 
klykti. Dar vienas 
mis dalykas, kuris 
statant pas lietuvius 
atsikartoja, tai ilgos
kos . kol scenerijas pers ta to.

Lietuvos Simu ir Dukterų C v
Dr-jos šiems metams naujai 
išrinktas pirmininkas Kareckis 
išėjęs ant pagrindų matyt no
rėjo paagituoti, kad daugiau 
marių rašytus draugijos, ir už
kimusiu balsu pasako: jei nie
kas prie Draugijos nesirašys, 
tai reikės svetainę parduoti! 
Ar jau šitaip? O kaip čia se
nai gonasis pirmininkas K. Ja
kimavičius rašydamas atsaky
mą į S. Naudžiaus korespon
denciją taip puikiai Draugijos 
stovį išgyrė...
Klerikalai už žydų skerdynes.

Man teko būti vienam kata- 
! likų name pereitą sekmadienį, 

(sausio 7 d.), kur vienas žmo- 
inatyt, socialistinių paž- 

žymiau- 
siais klerikalų šulais, butent su 
vargonininku Mondeika ir gra- 
borium Bartuškeviėium. žmo
gus kaltino Lietuvos valdžią, 
kad nesistengia sustabdyti tą 
biaurią propagandą, kuri pas
taruoju laiku Lietuvoje ėmė 
ten pasireikšti prieš žydus, o 
tuodu kataliku gyrė tą darbą, 
sakydami, kad žydams taip ir 
taip reikią padaryti.

— Grandrapidietis.

Visa bėda esanti, kad nesą 
inteligentų Lietuvoje. Visoj gus, 
Lietuvoj esą tik apie pora tik- , valgų, diskusavo su 
rų inteligentu. Bet federacija 
leidžianti į mokslą 30 jaunuo
lių, vkurie lanką universitetus 
įvairiose šalyse, kaip Šveicari
joj, Vokietijoj ir čion Ameri
koje, o kitais metais tikimasi 
sušelpti bent šimtą jaunuolių, 
kurie norį baigti mokslą.

Po prakalbos buvo renka
mos aukos katalikų mokslei
viams šelpti.

Laimingi.
I*p. Urbonams ir pp. Černau- 

ckams garnys atnešė po gražų 
berniuką. Kaip jie bus pasiūgė
ję! nei vieni nei antri neapsi- 
ims spėti. Tik džiaugias, kad 
labai gražus. —P. Jurgaitis.

SO OMAHA, NEBR.

LDLD. kp. “Driskiu balius.

LDLD. 27 kuopa yra

MRS. A. MICHN1EVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 11 gete 
Telefonas Yards 1119

UŽMIRŠTAS
SMAGUMAS

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

Karė, suirimas, išpuikėjimas, nupuolimas, smulki kova, 
žemos rųsies smagumai atėmė nuo Amerikos lietuvių tą 

gražų ir dideli smagumą, kokį jie turėjo iš knygų skaitymo.

nupuolimas nesitęsia amžinai. Taipgi ir Amerikos 
0 • 1 • • 1 ~lietuviai turi susigrąžinti tą gražų paprotį-skaityti knygas. 

Tai dabar ypač lengva, kada mes gauname tokių gražių 
knygų iš Lietuvos

Naujienij Knygyne randasi daug naujausiu knygų, spauzdintų Lietuvoje
Iš tu mes atkreipiame jūsų domų ypač į sekamas:

Vietos
dar jaunutė, su kitoms senes4 
neigs draugijoms jai sunku 
lygintis. Ji nėra dar taip pla
čiai pasiskelbus, todėl vietos 
lietuviams mažai težinoma. 
Veikti jai taipjau išpradžių 
sunku, nes kol kas dar tuščiu 
kišenių buvo. Bet jos narių 
ūpas yra geras, jie nori veikti, 
nori 'patys šviestis ir kitiems 
padėti, traukiant prie savęs

CŲNAPD 
Lietuvon per 10 dieiiii

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų
AC/UITANIA MAURETANIA

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

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

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milž’nų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reka- 

lingu dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo b:le 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

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. Rafaelį^ buvo di
džiausias Madonos (šv. Paiudįs) piešėjas. 
Tarp reprodukcijų,kurios ramasiįšioj knygoj 
yra jo garsus paveikslas SikStinos Madonos. 
Kiekvien’as 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 knygoj yra dvyli
ka spalvuotų jo paveikslų reprodukcijų. Re
produkcijos taip gražiai padarytos kaip ir 
Rafaelio paveikslų reprodukcijos. Tarp pa
veikslų yra jo garsušis^paveikslas . rodantis 
poetą Dante su Ravennos moterimis. Pa
veikslai gali būti išimti ir įdėti į rėmus. 
Kainą :.......................................L........ , $1.25

GRAŽIOS SKAITYMO KNYGOS.'

DR. VINCO PIETERIO RAŠTAI. “Algi- 
montas”, istorijos pasaka dviejuose tokiuo
se. Tai yra didžiausia originale istorijos pa
saka lietuvių kalboj, kuri skaitosi su dideliu 
žingeidumu, šie <įjl 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

šio 6 dieną ta kuopelė 
suruošus taip vadinamą 
:ių balių.” Iš karto ėmė 

dėl vakaro pasisekimo, 
išėjo kuo geriausiai, 

ors lietu-
nedaugiausiai, bet už-

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI.JUMS 
ANT NAUDOS.

S.LFABIONASCO.

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. 
Kaina

MAYNE 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, kuliuos parašė vi
sai jaunas lietuvių rašytojas, pasivadinęs 
slapivardžiu, Ak lašinate. Knygos kaina 50c.

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

u c
i

likos netruko.
buvo
atvyko nemaža kitataučių, 

taij) kad vakaras atrodė visai
“internacionalinis.” Kaip “Dris
kiu baliui,” daugelis buvo pa- 

driskių kostiumais. Ti- 
ĮLdetuvos elgetas vaiz- 
patingai Viktorija Šu- 
Šiaulių Liuce, Stanislo-

ais

809 W. 35th
Tel. Blvd. OGU ar 0774

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

St., Chicago.

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

Taip-jau gražiai atspauzdintos yra sekamos 
Naujienų spaudos knygos.
^V. 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

Raulas Meilingis ir k. Juokų 
buvo sočiai. P. J. Juzeliūnas 

lavo nebylį ir neregį, mer- 
» vedžiojamą. Driskiu ka
rio pasižymėjo Ona Bal- 
'. Buvo ir amerikoniškų 
ių kostiumais pasirėdžiu- 
Kuopos nariai buvo su- 

ję septynias dovanas. Va- 
> davė apie 30 dolerių pel- 

—A. A. žalpis.

Pirmas Lietuvis
J. P. VARK ALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

DETROIT, MIGHIGAN

GRANI) RAPIDS, MICH.

“Progresisčių” vakaras.

i 1*0 t’i 

pos, I 
s ve t ai:

o 7 d. Lietuvių Moterų 
ivio Susivienijimo kuo- 
Sunų ir Dukterų D-jos 
j e statė scenoje trijų 
fikalą “Buožės Lietuvo-

j”. Apie lošėjus galima sakyti 
ad atliko vidutiniškai, vienas 
k dalykas darė nemalonų įs-

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO„

J. Balchiunas pagelbininko 
' (arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardert 

Detroit, Miete.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dienų

Y. - g Veikim)
Tel. Market 6234, Market 4526

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

MĮSLIŲ KNYGA (suviršum 1600 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 ................  $1.00

Naujienų Knygynas
1739 So. Halsted St Chicago, III

mi
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II RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per lt 
metų kaipo patyręs gydytojas, cfcfi- 
rurgas ir akužeris.

Gydo ažtrais ir chronlikas Ilgas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.v

'Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 
Boulevard 4186

8313 So, Halsted St.
Val.i 9—10 A? M. ir 8—9 vai. vak.

V.--.--------—------. z- '

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
< Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaik< ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

, .„.„„y.,, , ................... .. ...... .

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienž)

Tel. Pullman 5432

3113 S.Halsted si
Akuierka

Tel. Blvd. 8188 
Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teiki® 
ypatižkų trižiu- 

jimų. Deode 
tarimus mo
rims ir mergi 

veltui.

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS i
■*‘9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare

Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 
Chicago,

k-------------------------------------------------

' Telefonas: Boulevard 7641

j DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

arti 47-toa gatvis

DR. S. BIEŽIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

' X-Spindulial
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas B

Leavitt St Tol. Canal 6221
Rezidencija 8114 W 42»d

Tel. Lafayette $988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.... . .......- ........ ei iii 11^1

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. IL BLUMENTHA1

T«L BOU UIT
4«4» e. A**.
Kampu 4T 4m saa 

t-rm Mum
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[KORESPONDENCIJOS
NAUJIENOS, Chicago, III.

sakydami, kad žydams tai]) ir 
taip reikią padaryti.

— Grandrapid ietis.

UŽMIRŠTAS
SMAGUMAS

Telefonai;

4

m*
it

11- 
irf-

teikta 
, trižiu- 

Ehaodv 
i m<> 

margi 
noms veltui.

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisą*
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriški}, Vyrišką ir 
Vaik4 lirą

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Dresel 2880

A.SHUSHO 
AKDŠERKA

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

Chicago, Iii.

^-DR.IiERZMAN^&
II RUSIJOS '

Gerai lietuviams iinomaa per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojau chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aitrai* ir chroniška* Ilgas, 
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: Nfto 10—12 pietą, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

r Dienomis: C anai 
J 8110 arba 857 
) Nakt. Drexel 9si
i Boulevard 4186
So. Halsted St.

praktika* 
Tįsi Pen» 
silvanijoj 
hospitalt- 

a*. Pasek 
ningal p* 

tarnauja 
pria gin» 
lymo. Du* 
ia rodą 
mokios* 
iroae ir 
olKiuos« 
faluos* 
erims
merginoms.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akiierlui
3113 S.Halsted st
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metą pa
sekminga prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 

’Kiekvienance at
sitikimo 

^ypa+ižk*

AterimB ir

MRS. A. MICHN1EVICZ, 
AKUŠERKA

81U1 So. Halsted St., kampa* 11 gal 
Telefonas Yards 1119

Baigus!
Akuierl- 

los kolegl

8313 
Val.i 9—10 

te======

«' .... . ■■■rr

DETROIT, MICH. i pudį į publiką tai suiflioriaus
-----P | balsas, kuris net pas duris bu- 
š. m.. Lietuvių vo galima girdėti. Pats veika- 

■ las dailės atžvilgiu menkas. 
• Užtat triukšmo, šaudymo tai 

buvo sočiai, taip kad maži vai
kučiai išsigandę net pradėjo 
klykti. Dar vienas nemalo
nus dalykas, kuris veikalus 
statant pas lietuvius nuolatos 
atsikartoja, tai ilgos pertrau
kos kol scenerijas perstata.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

Dr-jos šioms metams naujai 
išrinktas pirmininkas Kareckis 
išėjęs ant ]>agrindų matyt no
rėjo paagituoti, kad daugiau 

manių rašytus draugijos, ir už
kimusiu balsu pasakė: jei nie
kas prie Draugijos nesirašys, 
tai reikės svetainę parduoti!

i Ar jau šitaip? O kaip čia se
nai sCTųisis pirmininkas K. Ja
kimavičius rašydamas atsaky
mą į S. Naudžiaus korespon
denciją taip puikiai Draugijos 
stovį išgyrė...
Klerikalai už žydų skerdynes.

Man teko būti vienam kata- 
! likų name pereitą sekmadienį, I 

esanti, kad nesą (sausio 7 d.), kur vienas žmo- 
Lietuvoje. Visoj gus, matyt, socialistinių paž- 

žymiau- 
Bet federacija siais klerikalų šulais, būtent su

Sausio 7 d 
svetainėje įvyko prakalbos su
rengtos Tautos Fondo 8-to 
Skyriaus. Kalbėjo M. Kerbe- 
lis, ALRK. Federacijos iždo 
globėjas.

Mj» Kerbelis kaipo kalbėto
jas visai menkas. Jis pasakojo, 
kaip jie iššluosią visus sam
dininkus iš Lietuvos, kada lie
tuviai (suprask: klerikalai) tu- 
rės užtektinai paiūgų patys vie-

kad Lietii- 
nueiti į 
prispaustų

M. Kerbolis sako, 
voje, jeigu prireikia 
kokią raštinę, kad 
antspaudą, tai antspaudą spau
džia kokias 2-3 dienas. O kas 
dėl to kaltas? — kiaušio kal
bėtojas ir pats atsako: Ogi

ręs rusiško raugo, arba vokie
tis, arba Sapiegos sėbras, ar 
žydas! Žydai esą net iš Ameri
kos siunčia pinigus saviškiems, 
kad noprileidus lietuvių prie 
biznio. Tai jums žydai neva lie 
tuvių draugai, norį paskandyt 
Lietuvą.

Visa bėda 
inteligentų 
Lietuvoj esą tik apie pora tik- valgų, diskusavo su 
rų inteligentų.
leidžianti į mokslą 30 jaunuo-: vargonininku Mondeika ir gra
lių, kurie lanką universitetus 
įvairiose šalyse, kaip Šveicari
joj, Vokietijoj ir čion Ameri
koje, o kitais metais tikimasi 
sušelpti bent šimtą jaunuolių, 
kurie norį baigti mokslą.

Po prakalbos buvo renka
mos aukos kataliku niokslei-? C 

viams šelpti.
Laimingi.

l*p. Urbonams ir pp. černau- 
ckanis garnys atnešė po gražų

ję, nei vieni nei antri neapsi- 
ims spėti. Tik džiaugias, kad 
laibai gražus. —P. Jurkšaitis.

SO. OMAHA, NEBR.

LDLD. kp. “Driskių balius.”

Vietos 27 kuopa yra
dar jaunute, su kitoms senes
nėms draugijoms jai sunku 
lygintis. Ji nėra dar taip pla
čiai pasiskelbus, todėl vietos 
lietuviams mažai težinoma. 
Veikti jai taipjau išpradžių 
sunku, nes kol kas dar tuščiu 
kišenių buvo. Bet jos nariu 
ūpas yra geras, jie nori veikti, 
nori patys šviestis ir kitiems 
padėti, traukiant prie savęs

nių.
Sausio 6 dieną ia kuopelė 

buvo suruošus taip vadinamą 
“Driskių balių.” Iš karto ėmė 
baime dėl vakaro pasisekimo, 
bet jis išėjo kuo geriausiai. 
Publikos netruko. Nors lietu
vių buvo nedaugiausiai, bet už
tai atvyko nemaža kitataučių, 
taip kad vakaras atrodė visai 
“internacionalinis.” Kaip “Dris
kių baliui,” daugelis buvo pa
sirėdę driskių kostiumais. Ti
pingus DLdetuyos elgetas vaiz
davo ypatingai Viktorija Šu
kiene, Šiaulių Liuce, Stanislo
vas Krasauskis (Liucės vyras), 
Raidas Meilingis ir k. Juokų 
buvo sočiai. P. J. Juzeliūnas 
vaizdavo nebylį ir neregį, mer
gytės vedžiojamą. Driskių ka
raliene pasižymėjo Ona Bal- 
kienė. Buvo ir amerikoniškų 
driskių kostiumais pasirėdžiu
sių. Kuopos nariai buvo su
aukoję septynias dovanas. Va
karas davė apie 30 dolerių pel
no. —A. A. žalpis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Progresisčių” vakaras.

Sausio 7 d. Lietuvių Moterų 
Progresivio Susivienijimo kuo-

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

Karė, suirimas, išpuikėjimas, nupuolimas, smulki kova, 
iemos r ų sies 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 
knygų iš Lietuvos

borium Bartuškeviėium. žmo
gus kaltino Lietuvos valdžią, 
kad nesistengia sustabdyti tą 
biaurią propagandą, kuri pas
taruoju laiku Lietuvoje ėmė 
ten pasireikšti prieš žydus, o

Lietuvon per 10 dienu 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southainptoną ant 
Milžinų laivų 

AC/UITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai vpatiškai lydimi.

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milž'nų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reka- 

lincm dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo ble 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI. 

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI. JUMS 
ANT NAUDOS. 

S.L.FABIONASCO.

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

Pirmas Lietuvis
O7. P. VARKALA & (JO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITO R-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III. 

Telefonai:
. Boulevanf 5066

Harrison 6872

DETROIT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininko 

' (arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardaai 
Detroit, Mlch.

f DR. F. MATULAITIS

aktų veikalą “Buožės Lietuvo-1 
je”. Apie lošėjus galimą sakyti' 
kad atliko vidutiniškai, vienas | 
tik dalykas darė nemalonų įs-j

svetainėje statė scenoje trijų
8709 Jos. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

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

DAILjBS PAVEIKSLŲ KNYGOS. / 
RAFAELIS. Dešimtis jo veikalų svarbiau
siųjų spalvuotų reprodukcijų ir trumpa jo 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga. Tai yra ne
paprastai puikiai padarytos reprodukcijos, 
spatizdintos 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 indė tas į rė
mus. Jeigu norite gauti šitų knygų, pasku
bėkit, nes Naujienų knygyne liko tik keletas. 
Kaina .............:.......................................  $1.25

n 
I*

DR. VINCO PIETERIO RAŠTAI. “Aš
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. Kklna 
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

Naujienų Knygynas
Chicago, III1739 So. Halsted St

ANZELMAS 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 
poetų Dante su Ravennos moterimis. Pa
veikslai gali būti išimti ir Įdėti į rėmus. 
Kaina !.......  ;...... X....... * $1.25

GRAŽIOS SKAITYMO KNYGOS.'

MAYNE 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

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 rašt»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

AKLAS MATĖ. .. “Magaryčios”. Tai yra in- 
domių feljetonų rinkinys, kuriuos paraše vi
sai jaunas lietuvių rašytojas, pasivadinęs 
slapivardžiu, Aklasmątė. Knygos kaina 50c.

Taip-jau gražiai atspauzdintos yra sekamos 
Naujienų spaudos knygos.

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
MĮSLIŲ KNYGA (suviršum 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 ...j............      $1.00

Tel. FHllman 5432

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St.
*T*I.: Boulevard 7179
* VALANDOS i

9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
.^Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 

Chicago.

arti 47-tos gatrla

j Telefonas: Boulevard 7S41

S DR. C. I. VE2EL1S
Lietuvi* Dentistee

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS

' X-Spinduliai
OHn«» 2*01 W. 22nd St., kampas B

Leavttt St Tel. C anai 6222. 
Rsririendja 8114 W 42mI SC

Tel. Lafayette 4988

Jei abejoji akimi*, pasiteiraak
Dr. A. IL BLUMENTHA1

T«L BOU l«v*r4
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NAUJIENOS
The Lithaanian Daily Newi

Publisbed Daily except Sunday by 
The Lithuanian Ntws Pub. Co.f Ine.

Editor P. Grigaitis.________
1719 Soath Halsted Street 

Chicago, UI.
_____ Telephone Roosevelt 8500

Subscription Kates;
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.90 per year in Chicago.

8c- per copy. )
Entered as Secohd Class Matter 

M ar c h 17th, 1914, aėthe Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams___ __-_____________ $8.00
Pusei metų.........................1_____4.50
Trims mėnesiams 2.261 
Dviem mėnesiam..............—.......
Vienam mėnesiui , , 1.90

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei ___ ___—.............................18c
Minėsiu! _.....................»............ — 75c

Suvienytose Valstijose na Chicagoje
pastų:

Metams ___ —___ - - $7.00
Pusei metų ________ 4.00
Trims mėnesiams....... ....... ......... 2.00
Dviem mėnesiam______ _____  1.50 I
Vienam mėnesiui _____ — .751

Lietuvon ir kitur užsieniuose] 
(Atpiginta)

Metams..........-—...........——— $8.00 j
Pusei metų....................... ..........— 4.501
Trims mėnesiams------ ———. 2.25 j
Pinigus reikia siųsti palto Money Į 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Išrodo lyg ir 
sąmokslas.

.. ..... *

' Kasdien iš Europos atei
na vis naujų žinių apie 
Klaipėdos krašto įvykius, ir 
musų publika taip jais inte
resuojasi, kad mes buvome 
priversti pereitą šeštadienį 
ant greitųjų leisti extra-lai- 
dą “Naujienų”. Paprastoji 
dienraščio laida jau apie 10 
vai. ryto buvo išpirkta ir 
žmonės iš visų pusių reika
lavo daugiaus kopijų ir nau
jų žinių.

Telegramose apie Klaipė
dą tečiaus yra tiek daug 
prieštaravimų, kad ir pats | 
Saliamonas negalėtų iš jų 
suprasti, kas tenai tikrai de
dasi. Pirmiaus buvo prane
šama, bent iš trijų įvairių 
vibtų, kad franeuzų garnizo
nas pasitraukęs iš Klaipėdos 
miesto ir kad jį užėmę nere- 
guliariniai lietuvių būriai. 
Bet vakar atėjo žinia iš Lie- 
pojaus, kad franeuzai dar 
tebesą Klaipėdoje ir kad jie, 
padedami miesto policijos ir 
vokiečių gyventojų, atmušę 
lietuvių puolimą. Mūšyje žu
vę, girdi, 80 gyvybių, dau
giausia lietuvių.

Ar teisingas yra šitas pra
nešimas, sunku pasakyti, bet 
jeigu jisai yra teisingas, tai 
pas kiekvieną žmogų turi 
kilti labai neramių minčių. 
Tos žinios teisingumas rody
tų, kad lietuvių sukilimas 
Klaipėdoje įvyko prieš tau
tų sąjungos valią ir daugu
mos Klaipėdos miesto gyven
tojų norą, šitokiame gi atsi
tikime — kur yra vilties, 
kad tas sukilimas pavyks?

Net ir laimėję pergalę vi
same Klaipėdos krašte, lietu
viai dar turėtų prieš save 
didžiąsias valstybes. O tos 
valstybės juk, atsiuntusios!
keletą stafnbių karinių laivų 
į Klaipėdos uostą, gali umu 
laiku viską su kerne sulygin
ti. Be to, jos gali atkreipt 
savo kerštą ir prieš Lietu
vą. Ką darytų Lietuva, jei
gu, sakysime, franeuzai pa
merktų lenkams laužtis į 
Lietuvos teritoriją?

Iš oficialinio Amerikos
moje vietoje.

“Draugo” redaktorius tur- 
valdžios raporto apie padėtį būt visai nėra girdėjęs apie 
Klaipėdoje yra aišku, kad.! tą faktą, kad ir patį Tarp- 
reguliarinė Lietuvos karino- tautinės Darbininkų Sąjun- 
menė nedalyvauja sukilime, gos atsiradimą iššaukė gry-

bet ar taip pat nedalyvauja 
ir ginkluotų laisvanorių bū
riai (pav. šauliai) iš Didžio
sios Lietuvos, tai dar neži
nia. Negalima net tikrai pa
sakyti, kad tie būriai nėra 
viso sukilimo iniciatoriai. 
Niekieno nepaskatinti, Klai
pėdos krašto lietuvninkai 
vargiai butų drįsę pradėt to
kį rizikingą žygį.

Kaip sakėme, mes šioje 
valandoje nesiimame sprę
sti, kas tenai tikrai dedasi, 
bet jeigu tas sukilimas yra 
slapto sąmokslo (suokalbio) 
pasekmė ir jeigu dar jisai 
yra sugalvotas Lietuvoje, tai 
gali išeiti blogai ir Klaipė
dos kraštui ir Lietuvai.

Mes norėtume,' kad šitas 
musų susirūpinimas neturė
tų pamato, bet tokiam kri- 
tingam momente yra geriaus 
neužmiršti, kurioje pusėje 
gludi pavojus, negu vadau- 
tis vien tik jausmais. Šito
kioje padėtyje protingiaus 
yra ir nuo viešų demonstra
cijų susilaikyt. Už keleto 
dienų dalykai gali pasirody
ti visai kitokioje šviesoje.

nai politinio pobūdžio įvykis, 
būtent: ji tapo suorganizuo
ta rezultate tarptautinio mi
tingo, kuris buvo surengtas 
Londone (1864 m.) tikslu 
užprotestuoti prieš Rusijos 
caro valdžią ir išreikšti už
uojautą, lenkams, kovoju
siems clel savo pasiliuosavi- 
mo (Rusijos carizmas tuo
met, mat, buvo visos Euro
pos “žandaras” ir Europos 
revoliucionieriai rėmė kiek
vieną priešingą jam judėji- 
mą).

Toliaus, yra visai netiesa, 
kad Tarptautinė Darbinin
kų Sąjunga vėliaus pateko 
rusų anarchistų įtakon. Yra 
visiems žinomas faktas, kad 
ta organizacija išmetė anar
chistus (ruso Bakunino va- 
daujamus) ir niekuomet ne
pritarė anarchistinės rųšies 
revoliucijoms.

Trečioji netiesa yra ta, 
kad “nuo karo laikų išdygo 
antrasis, o net ir trečiasis 
Internacionalas”. Antrasis 
internacionalas buvo suor
ganizuotas 1889 metais, t. y. 
už 25 metų prieš didįjį pa
saulio karą. O vadinamasai 
“trečiasis internacionalas” 
yra niekas daugiaus, kaip 
antrojo internapionalo ats
kala, labai panaši į tą atska
lą, kuri atsirado pirmojo in
ternacionalo laiku po Baku
nino įtaka. Kaip senojoje an
archistinėje atskaloje, taip 
ir dabarnykšęiame komunis
tų internacionale vyriausias 
vadas yra rusas: tenai Ba- 
kuninas, o čia Leninas.

Pasaulio karas, beje, ne 
tiktai pagimdė pusiau-anar- 
chistinį Rusijos komunizmą, 
bet ir iškėlė nesutikimų tar
pe socialistų, taip jogei nuo’ 
antrojo internacionalo atsi
metė ir eilė kairiųjų sociali
stinių partijų, kurios sutvė
rė savo atskirą tarptautinę 
sąjungą (su centru Vienno- 
je). Dabar tečiaus šita są
junga jau rengiasi vėl susi
vienyti su antruoju interna
cionalu, ir Haagoje nesenai 
buvo padaryta tam pirmuti
nis žingsnis: tapo nutarta 
eiti prie susivienijimo, tapo 
išrinktas bendras komitetas 
iš abiejų organizacijų ir ta
po pavesta jam šaukti ben
drą viso pasaulio socialistų 
kongresą (apie sekmines).

“Draugas” gi rašo, kad 
Haagoje tveriasi koks tai 
naujas, “ketvirtas” interna
cionalas! Ir šitaip rašyda
mas, jisai dar straksi, kaip 
gaidukas, laimėjęs didelį mū
šį ant mėšlyno: kodėl, girdi, 
nieko apie tai nerašančios 
“Naujienos”! Kodėl, girdi, 
socialistai nesiinteresuoją 
tuo “nauju” internacionalu!

Jeigu “Draugo” redakto
rius tvirtina, kad jisai ne
matęs “Naujienose’’, jokių 
žinių apie tai, kas buvo Ha
agoje, tai jisai yra spangas, 
nes “Naujienose” apie tai 
jau buvo rašyta tris kartus: 
sausio 4 d., 1923 m. — “Pa
saulio Taikos Kongresas”, 
sausio 5 d. —- “Internaciona
lų Vienijimąsi”, ir sausio 8 
d, — “Tarptautinis Socialis
tų Kongresas” (visi trys — 
•redakcijos straipsniai). Te
gu jisai atsiverčia tuos “Nau 
jienų” numerius ir pasižiū
ri. H, f

Šitas kun. česaičio įsišoki
mas liudija, kad jisai yra ne 
tiktai visiškas ignorantas so
cialistinio judėjimo klausi

Igno rantų 
pasakos.

“Draugas” užsimanė pa- 
plepėt apie socialistų inter
nacionalą ir, iš kažin kur pri- 
sigraibęs visokių žioplų pa
sakų, rašo:

Visiems žinomas Inter
nacionalas, kurio krikšto 
vardas (? “N.” Red.) so
cialistas, buvo ‘Tarptauti
nė darbininkų Sąjunga’.

“Jis pirmiausiai įsistei
gė kaipo sąjunga kuri tu
rėjo ginti ekonominius 
darbininkų reikalus. Ilgą 
laiką Internacionalo vado
vaujanti siela buvo žyde
lis Marksas. Vėliaus pate
kęs rusų anarchistų įta
kon, Internacionalas virto 
politine organizacija, kuri 
rengė pasaulį prie didžio
sios revoliucijos plaunant 
buržujus ir proletarų vie
špatiją steigiant.

...Nuo karo laikų išdy
go antrasis, o net ir tre
čiasis Internacionalas.

Berods butų gana, bet 
kur tau. Štai įdomi socia
listams naujiena. Haago- 
je (Olandijoje) susitvėrė 
naujasai — ketvirtasai In
ternacionalas...”
Kiekvienas žmogus, bent 

iš laikraščių apsipažinęs su 
darbininkų judėjimo istori
ja, turi stebėtis, kaip “Drau
gas” drįsta tauzyti tokius 
niekus. Juk augščiaus paduo
toje ištraukoje kas sakinys 
tai melas ir gryniausia nesą
monė.

Viena yra netiesa, kad pir
masis Internacion. (“Tarp
tautinė Darbininkų Sąjun
ga”) pradžioje statė sau už 
tikslą tiktai ekonominių dar
bininkų reikalų gynimą ir 
tik paskui pavirto politine 
organizacija. Internącionalo 
programas ir pats pirmuti
nis jo atsišaukimai rodo, 
kad jisai iš pat pradžių sten
gėsi apimti visas darbininkų 
judėjimo sritis ir kad poli
tika pas jį stovėjo net pir

muose, bet da ir didelis be
gėdis: nematęs to, ką kiek
vienas gali matyti, ir nepa
sistengęs susipažinti su pa
prasčiausiais faktais, jisai 
plepa savo laikraštyje kas 
jam ant seilės užeina — ir 
da smarkauja! Padorus ir 
sąžiningi rašytojai taip ner 
sielgia.

Apžvalga
AR VOKIETIJA GALI UŽMO

KĖTI REPARACIJŲ 
MOKESNIUS?

Francijos įsiveržimas į Ruhr 
distriktų „stumia Europų nau
jo karo pavojum Europos val
stybės vėl pradeda žvanginti 
ginklais. Žinios skelbia, jog 
lenkai ruošiasi prie naujų 
avantiūrų. Rusai sako, kad 
jie nemano žiūrėti pro pirštus 
į lenkų žygius. Jeigu lenkai 
pradėtų pulti Vokietiją, tai ru
sai grūmoja puolimu Lenkijos. 
Situacija darosi pavojinga.

Francijos valdžia teisinasi, 
jog ji eina Vokietijon tuo tiks
lu, kad privertus pastarąją už
mokėti skolas. Girdi, Vokieti
ja butų galėjusi užmokėti repa
racijų mokesnius, jeigu ji bu
tų norėjusi tatai padaryti. Bet 
esą Vokietija paskelbusi bank
rotą tam, kad išsisukus nuo 
mokėjimo skolų.

Pažiūrėkime, ar yra bent 
kiek liesos francuzų džiugų 
ivirtinimuo.ser Ar Vokietija iš- 
ikrųjų nenorėjo pildyti Ver

salės sutarties, ar gal ta su
tartis ir prie geriausių norų 
yra neišpildoma? “The Chi
cago Herald and Examiner” 
tų klausimų nušvietimui pa
duoda gan įdomių faktų. Jis 
sako:

“Kai karas pasibaigė, vi
sos Vokiętijos turtas, sulig 
apskaičiavimų (jeigu tatai 
galima padaryti), išnešė apie 
$100,000,000,000. Tiek turto 
turinčiai tautai buvo užkrau
ta $33,000,000,000 mokesnių.

“Bet tie mokesniu i mokė
ti Vokietijai nebuvo leista 
kaipo šimto bilionų vertės 
tautai. Einant Versalės su
tartim, ji prarado savo ko
lonijas, prekybos laivynų, 
užsienio rinkas ir komerci
nius ryšius, turtingiausius 
geležies ir anglies laukus ir 
milionus prodiktingiausių pi
liečių.

“Kad supratus, ką tai rei
škia, prileiskime, kad Jung
tinės Valstijos pralošė karų 
ir joms liko užkrauta tokie 
mokesniai. Prileiskime, kad 
iš musų liko atimta didžiu
lės industrijos, geležies ir 
anglies kasyklos Pittsburgbo 
distrikte, Michigano geležies 
kasyklos ir Illinois anglies 
laukai, kad visi laivai, įs
kaitant ežerais ir upėmis 
plauk jojančius laivus, teko 
priešui, kad vienas penkta
dalis kitur iškasamų anglių 
eina taipgi priešui; kad 
mums reiktų užlaikyti dide
lę okupacijos armijų New 
Yorke, Ncw Jersey ir Penn- 
sylvanijoj; kad mes turėtu
me mokėti priešui 26% mui
to nuo išvežamų dirbinių; 
kad mus nuolat kontroliuo
ja priešininkų komisijos, 

0 kurios atvyksta iš įvairiau
sių šalių, įskaitant Japoniją, 
ir sudaro nuo 13,000 iki 
15,000. narių, ir kad tos ko
pi isi jos visuomet gali eiti į 
musų fabrikus ir konfiskuo
ti ten esančių medžiagų ir 
dirbinius be jokios apeliaci
jos. i <

“Prileiskime, kai kad tos 
komisijos antmeta finansų 
srityje musų valdžiai tokias 
reformas, kurios visai nu- 
puldo musų pinigų vertę. 
Padarinyje pragyvenimas pa
sidaro nei manomas, milio- 
nai žmonių badauja, serga 
ir nebetenka vilties.

“Ar tokiomis sąlygomis 
gyvenant Jungtines Valstijos 
įstengtų užmokėti nuo kiek
vieno vyro, moters ir vaiko 
$500.

“Jos negalėtų to padaryti. 
Ir neveizint į jokius pasiža
dėjimus, kurie buvo pada
ryti nelaimes ir desperaci
jos valandoje, jos nemokėtų 
tų mokesnių.

“Toks tai yra atsakymas 
į vakarykščios Europos klau
simų.”
Vadinasi, Vokietija nieku 

budu negali užmokėti reparaci
jų, teisingiau pasakius, kontri
bucijos. Francuos džingos irgi 
supranta tai. Versalės sutartį 
jie antmete vokiečiams tik tuo 
tikslu, kad surakinus Vokieti
jų ir neleidus jai prisikelti ir 
atsistoti ant kojų. Francuzų 
imperialistams rupi sunaikin
ti Vokietijų ir tuo budu paša
linti iš kelio pavojingiausį sa
vo konkurentų.

Atkarpėlė 
žolynėlis •

Šešupė.
Nemaža Lietuvoje yra gražių 

.bei malonių gamtos vietų, ku
rios, sužadina žmogaus jaus
mus, tartum, nuneša jį į sva
jonių pasaulį ir pradeda jam 
užmiršti sunkiai jį slegiantį 
kasdieninį vargų. Viena Lie
tuvoje tokių stebėtinai malo
nių gamtos vielų yra nuo se
nai vingiuojanti per Lietuvos 
sodžius sena, ramutė Šešupė su 
savo plačiai nusitiesusiais pa- 
šešupiais -darbo sodžiais.

Liūdi Šešupe rudenį. Kenčia 
apklota storu, šaltu ledu žie
mų. Dūksta įniršus pavasarį. 
Šypsosi ramiai h'l^dama pabai
goje pavasario <ir vasarų.

Ruduo. Lilidl Šešupė — 
liūdi ir pašešupiai. Nebegir
dėti nei jaunimo skambių dai
nių nei paukščių čiulbėjimo. 
Retai kada tenusišypso iš po 
debesų išlindusi neaiškiu vei
du saulute. Ndlinksmina Še
šupės joks jaunas, linksmas, 
vikrus sutvėrimas. Tik kar
tais jų atlanko alkanas žvejys, 
atėjęs čion iš apiplyšusios, šal
tos bakūžės sugauti maisto 
savo alkanai, sušalusiai šei
mynai. Tik tamsiai pilki de
besys apkloję nuliudusia, nusi
vylusių žemelę vis laisto šaltu 
lietumi, vargindami kiekvienų 
keliaujantį, maža piemenėlį, 
po kiauru stogu šąlančių, išal
kusių beturčio šeimynų.

Netrukus atėjo ir pasirodė 
žiema, atnešdama drauge nela
buosius šalčius ir baltąjį snie
gų. Tuojau ji apkalė Šešupę 
skaudžiausiais grūmojimais 
šaltuoju ledu. Šešupė pastyro... 
nubailo... Toks pat likimas iš
tiko ir pašešupius. Visą rude
nį juodavę platus laukai dabai 
pabalo, rodos, žiemos pirmu
tinio smūgio neišlaikę, jau am 
žinai mirė. Visa rodosi mirę... 
tiktai tolimame pamiškyje ma
tyti tai pora nušalusių vaikų, 
lai sena, silpnai apsitausiusi, 
pavargusi moteriškė, kurie ne
ša storai shiego apklotu keliu 
po kelias šakutes drėgnų mal
kų.

Tik štai, netikėtai užpučia 
vakarys vėjas. Oras sušvelnė
ja. Pradeda tuojau tirpti snie
gai ir ledai. Pasipila visur 
vanduo, kurio upeliais upeliu
kais skuba Šešupei pagalbon 
prieš jos nuožmųjį priešų, virš 
žiemų laikiusį ją nelaisvėje, le
dų. Tuo j aus Šešupei susiren
ka milžininška pagalba ir su
trupina to milžino galybę... 
Šešupė vėl laisva... Ji begali
nio džiaugsmo paimta dar dū
ksta, nusikratydama jai žie
mos uždėtus pančius.

Netik Šešupe laisva— laisvi 
ir pašešupiai. Vos spėjo nuo 
laukų nutirpti sniegai, tuojau 
parskrido nenuilstųs giesminin
kas vyturys. Po jo parplasno
jo pempė, sveikindama sulau
kusius linksmo pavasario sa
vo nuolatinių “gyvi!” Po šių

parlėkė garnys, strazdas ir 
daugelis kitų. Jau prašvito 
linksmas jaunutis pavasaris, 
apsiąusdamas žiemos nuvargin
tų žtemelę plonučiu žaliu ap
siaustu.

Saulutė kuo maloniausia 
šypsosi, neslėpdama savo aiš
kaus 'veido. Ja pasigerėti vik
riai išbėga iš tamsios, drėgnos 
pidkutčs išplyškęs, vos žiemos 
nelaimių atsikratęs, kūdikis. 
Visa gamta pamažu nubunda, 
rodos, dar netikėdama pavasa
riu ir bijodama apsivlti. Dar 
kelios dienos ir visa sužydi, 
sužaliuoja. Parlekia garsioji 
giesmininkė lakštingala, kuri 
apsirinkus sau vietų ar ra
miam Šešupės karklyne ar į- 
vairiaspalviai žydinčiam sode, 
ankstų rytų ir vėlų vakarų 
linksmina sunkiai per dieną 
nusidirbusį artoją, samanotos 
bakūžes karalių.

Šešupė jau visiškai aprimus, 
apvainikuota žaliuojančiais 
karklynais, kuriuose visi tūks
tančiai nesenai parvykusių sve
čių, taip maloniai žiulbančių 
paukštyčių, kurie čion dalį pa
vasario vasaros taip žavėtinai 
koncertuoja.

Nejuntamai praslinko ir ma
lonusis pavasaris, nusinešda
mas visas savo grožybes. At
ėjo-šiltoji vasara su savo įvai
renybėmis. Džiaugiasi Šešupė 
gėrėdamosi linksmai, kaip 
skridynas, kintančiais paše- 
šupiais.

Ir kaip nesigėrėti! Ten lau
kai žaliuojančiais javais ju- 
ruoja. čia kvepiančios pievos 
marguoja. Čia soduose vėl 
maloniausias pavėsis ir gaivaus 
vėjelio dvelkimas.

Nužydėjus pievoms ir išno
kus javams gaunasi dar pui
kesnis vaizdas, nes žmonės pul
kais lenda iš trobų, skubėdami 
kuogreičiausia paslaptinga har
monija, kuri pasireiškia skam
biomis dainomis, skrįstančio- 
mis iš jaunuolių krūtinių, grįž
tančių kas vakars iš sunkaus 
laukų darbo.

Senai Šešupė teka per Lietu
vos šalį, teikdama jai daug 
dvasinio peno, mokydama kiek
vienų lietuvį pagerinti sųvąjį 
būvį—numesti nuo savęs var
gus, kaip ji kad pavasarį le- 
d lis.

Pilviškiai
1922. VIII. 18.

Sveikatos Dalykai
Apsisaugojimas nuo vidurių 

šiltinės (tifo).

Kas tai yra šiltinė? —< Yra 
pavojinga, apkrečiama, limpa
ma liga, kuria žmogus serga 
nuo keturių iki aštuonių są- 
vaičių arba ilgiau. Tankiai vo
tys, plaučių ligos ir krauja- 
phidžiai tos ligos pasekmės, 
vienas iš kiekvienos dešimties 
ligonių miršta. Apie 25,000 
žmonių miršta nuo šiltinės 
Amerikos Jungtinėse Valstijo
se kas metas, šiltinė yra praša
linama liga.

Kaip šiltinė išsiplatina? — 
Ryjant genialus, kurie pareina 
nuo kitų, kurie ar šiltine ser
gą arba pasveikę yra šilti
nės diegų nešiojami. Šiltinė 
yra nešvarumo liga. Negeras 
vanduo, pienas ir maistas, pur
vini pirštai ir bjaurios muses 
lankiai platinų ligų.

Ar nuo šiltinės gali išsisau
goti? — Taip; geru sveikins 
užlaikymu, ypatišku švarumu, 
rankų su muilu plovimu ir 
skiepijimu.

Kas tai yra nuo šiltinės skie
pijimas? — Ta skiepijimo 
(karvinė) medžiaga nepavojin
ga. Tris syk įčirkštė jos po 
oda į vienų savaitę, - ir viskas. 
Po kiekvieno įčirškimo gali 
1 uti lengvas sutinimas ir silp
numas. Karlais galva pradeda 
skaudėt. Tas skiepijimas ap
saugoja nuo vieno meto iki ke
turių metų, kartais ilgiau. Jo
kio pavojaus nuo skiepijimo 
nėra.

Kodėl turi būti įskiepytas 
ir apsaugotas? — Del to, kad 

ta liga yra sveikatai pavojin
ga ir negalima apsisaugoti 
nuo kitų neatsargumo bei ne
švarumo. Skiepijimas teikia 
gerą apsaugojimo būdų. Jeigu 
ta liga nesirgai, tai šiandien 
tegul tave skiepija. Kodėl’juo
kauti su tokia liga?

Ar tokie skiepai gelbsti? — 
Daugelis žmonių neliki į ligų 
gemalus ir skiepijimą, bet jų 
tikėjimai ir nuomonės neap
saugos juos ir ne nukreips epi
demijas.

Amerikos Jungtinių Valsty
bių armijoj ir laivynui raup
lės bevęik nežinoma liga, ir 
šaltinių . daug mažiau randasi 
negu tarp civilių gyventojų. 
Kodėl? Todėl, \jog visi kariuo
menės vyrai skiepijimu apsau
goti. Ar manai, kad armija 
ir laivynas taip darytų, jeigu 
nežinptų, jog skiepijimas nė
ra geriausias būdas apsaugoti 
kareivius. Liūdnas patyrimas 
pamokino: ne iš gero tiems
vyrams nesmagumų daroma.

Tu pats gali save apsaugoti, 
kaip ta valdžia apsaugoja sa
vo vyrus. Ar tu nori apseiti be 
kelių savaičių arba mėnesių 
algos? Ar tu nori iš prievartos 
l>asilikti namie dėl užkrečia
mos ligos šeimynoje? Ar tu 
gali per ilgų laikų užlaikyti 
slaugę ir gydytojų? Ar žinai, 
kiek pinigų ir kentėjimo šilti
nė atsieina?

Skiepijimas ne bandymas. 
Patyrimas rodo, jog neskiepyti 
daug lengviau užsikrečia toms 
pavojingoms ligoms. Reikia 
atsiminti, jog skiepyti atsirgę 
šiltine lengviau tų ligų pakelia 
ir ne tiek jų miršta, negu ne
skiepytų.

Tegul šiandien tave skiepi
ja. Tai geras apsisaugojimas.

Paskiepyti gali kiekvienas 
gydytojas. (“Sveikata”)

Nauji Raštai.
Visa* Lietuva. Informacinė 

knyga 1922 metams. Redakto
ris ir leidėjas Inž. K. Puida. 
Kaimas, 1922. — Stambi infor
macijų apie Ljetuvų — jos ge
ografijų, istorijų," ūkį, preky
bą, pramonę elc. knyga, 544 
pusi., iš kurių apie 230 pusla
pių užima įvairių firmų skel
bimai.

Lietuvos paštas, 1922 me
tams. Inž. K. Puidos bendra 
redakcija. Kaunas, 1922. — 
Informacinė apie Lietuvos paš
tų knyga, 92 psl. teksto ir 
XXIV psl. skelbimų.

P. Klimas: Istorinė Lietuvos 
Valstybės apžvalga. Kaunas, 
1922, 42 psl.

Oktav Mirbo. Netikę ganyto
jai. 5-kių veiksmų drama. Ver
tė N. Lukavičius. “Var^o” Ben
drovės spaustuvė, Kaunas, 
1921. 96 psl.

[Visas augščiau paminėtas 
knygas galima gauti pirkti pas 
Vlada Lazdynų, 315 Walnul 
s t., Ncwark, N. J.]

Ciceliai. Iš kur pas žydus at
sirado “ciceliai,” etc. Išleido 
(1 autinės Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios) kunigas Jonas Gri- 
tėnas, 1743 N. Summer Avė., 
Scranton, Pa. 28 psl.
* Z. Angarietis: Nepriklauso
mos LiUpvoš) kalėjimose, Arba 
Baltojo Tcrore&JuKoš. — Ame
rikos Liet. Darbininkų Litera
tūros Dr-jos leidinys No. 11. 
‘sL^iisvčs” spauda, Brooklyn, 
N. Y. 1922. 64 psl. Kaina 20 
centų. .

Pinigus Lietuvon ‘
Siunčiame

Doleriais ir Litais. I
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje i# patarnauja |

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing j 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago. j

Turtas virš $7,000,000.00. į

t
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nia. Negalima net tikrai pa
sakyti, kad tie būriai nėra 
viso sukilimo iniciatoriai. 
Niekieno nepaskatinti, Klai
pėdos krašto lietuvninkai 
vargiai butų drįsę pradėt to
ki rizikingą žygį.

Kaip sakėme, mes šioje 
valandoje nesiimame sprę
sti, kas tenai tikrai dedasi, 
bet jeigu tas sukilimas yra 
slapto sąmokslo (suokalbio) 
pasekmė ir jeigu dar jisai 
yra sugalvotas Lietuvoje, tai 
gali išeiti blogai ir Klaipė
dos kraštui ir Lietuvai.

Mes norėtume,- kad šitas 
musų susirūpinimas neturė
tų pamato, bet tokiam kri- 
tingam momente yra geriaus 
neužmiršti, kurioje pusėje 
gludi pavojus, negu vadau- 
tis vien tik jausmais. Šito
kioje padėtyje protingiaus 
yra ir nuo viešų demonstra
cijų susilaikyt. Už keleto 
dienų dalykai gali pasirody
ti visai kitokioje šviesoje.
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Išrodo lyg ir 
sąmokslas. Ignorantų 

pasakos.
* Kasdien iš Europos atei
na vis naujų žinių apie 
Klaipėdos krašto įvykius, ir 
musų publika taip jais inte
resuojasi, kad mes buvome 
priversti pereitą šeštadienį 
ant greitųjų leisti extra-lai- 
dą “Naujienų”. Paprastoji 
dienraščio laida jau apie 10 
vai. ryto buvo išpirkta ir 
žmonės iš visų pusių reika
lavo daugiaus kopijų ir nau
jų žinių.

Telegramose apie Klaipė
dą tečiaus yra' tiek daug 
prieštaravimų, kad ir pats! 
Saliamonas negalėtų iš jų 
suprasti, kas tenai tikrai de
dasi. Pirmiaus buvo prane
šama, bent iš trijų įvairių 
vietų, kad francuzų garnizo
nas pasitraukęs iš Klaipėdos 
miesto ir kad jį užėmę nere- 
guliariniai lietuvių būriai. 
Bet vakar atėjo žinia iš Lie- 
pojaus, kad franeuzai dar 
tebesą Klaipėdoje ir kad jie, 

-^padedami miesto policijos ir 
vokiečių gyventojų, atmušę 
lietuvių puolimą. Mūšyje žu
vę, girdi, 80 gyvybių, dau
giausia lietuvių.

Ar teisingas yra šitas pra
nešimas, sunku pasakyti, bet 
jeigu jisai yra teisingas, tai 
pas kiekvieną žmogų turi iš laikraščių apsipažinęs su 
kilti labai neramių minčių, darbininkų judėjimo istori
jos žinios teisingumas rody- ja> turi’stebėtis, kaip “Drau- 
tų, kad lietuvių sukilimas gas” drįsta tauzyti tokius 
Klaipėdoje įvyko prieš tau- niekus, juk augščiaus paduo
tų sąjungos valią ir daugu- toje ištraukoje kas sakinys 
mos Klaipėdos miesto gyven- įaj me]as jr gryniausia nesą- 
tojų norą. Šitokiame gi atsi- mong 
tikime — kur yra vilties, . , , •
kad tas sukilimas pavyks? Viena yra netiesa, kad pir-

Net ir laimėję pergalę vi- masls Internacion. (Tarp- 
same Klaipėdos krašte, lietu- tautinė Darbininkų Sąjun- 
viai dar turėtų prieš save gf) Pėdžioje statė sau uz 
didžiąsias valstybes. O tos t‘kslą taktai ekonominių dar- 
valstybės juk, atsiuvusios! bininkli reikalų gynimą ir

“Draugas” užsimanė pa- 
plepėt apie socialistų inter
nacionalą ir, iš kažin kur pri- 
sigraibęs visokių žioplų pa
sakų, rašo:

“Visiems žinomas Inter
nacionalas, kurio krikšto 
vardas (? “N.” Red.) so
cialistas, buvo ‘Tarptauti
nė darbininkų Sąjunga’.

“Jis pirmiausiai įsistei
gė kaipo sąjunga kuri tu
rėjo ginti ekonominius 
darbininkų reikalus. Ilgą 
laiką Internacionalo vado
vaujanti siela buvo žyde
lis Marksas. Vėliaus pate
kęs rusų anarchistų įta
kon, Internacionalas virto 
politine organizacija, kuri 
rengė pasaulį prie didžio
sios revoliucijos pjaunant 
buržujus ir proletarų vie
špatiją steigiant.

“...Nuo karo laikų išdy
go antrasis, o net ir tre
čiasis Internacionalas.

“Berods butų gana, bet 
kur tau. Štai įdomi socia
listams naujiena. Haago- 
je (Olandijoje) susitvėrė 
naujasai — ketvirtasai In
ternacionalas...”
Kiekvienas žmogus, bent

tik paskui pavirto politine 
organizacija. Internacionalo 
programas ir pats pirmuti
nis jo atsišaukimas rodo, 
kad jisai iš pat pradžių sten
gėsi apimti visas darbininkų 
judėjimo sritis ir kad poli
tika pas jį stovėjo net pir
moje vietoje.

“Draugo” redaktorius tur-

keletą stambių karinių laivų 
į Klaipėdos uostą, gali umu 
laiku viską su žeme sulygin
ti. Be to, jos gali atkreipt 
savo kerštą ir prieš Lietu
vą. Ką darytų Lietuva, jei
gu, sakysime, franeuzai pa
merkti] lenkams laužtis į 
Lietuvos teritoriją?

Iš oficiahbio Amerikos
valdžios raporto apie padėtį (būt visai nėra girdėjęs apie 
Klaipėdoje yra
reguliacinė Lietuvos kariuo-1 tautinės Darbininkų Sąjun- 
m

aišku, kad.! faktą, kad ir pat j Tarp-

nai politinio pobūdžio įvykis, 
būtent: ji tapo suorganizuo
ta rezultate tarptautinio mi
tingo, kuris buvo surengta^ 
Londone (1864 m.) tiksli 
užprotestuoti prieš Rusijos 
caro valdžią ir išreikšti už
uojautą lenkams, kovoju
siems dėl savo pasiliuosavi- 
mo (Rusijos carizmas tuo
met, mat, buvo visos Euro
pos “žandaras” ir Europos 
revoliucionieriai rėmė kiek
vieną priešingą jam judėji
mą).

Toliaus, yra visai netiesa, 
kad Tarptautinė Darbinin
kų Sąjunga vėliaus pateko 
rusų anarchistų įtakon. Yra 
visiems žinomas faktas, kad 
ta organizacija išmetė anar
chistus (ruso Bakunino va- 
daujamus) ir niekuomet ne
pritarė anarchistinės rųšies 
revoliuciįoms.

Trečioji netiesa yra ta, 
kad “nuo karo laikų išdygo 
antrasis, o net ir trečiasis 
Internacionalas”. Antrasis 
internacionalas buvo suor
ganizuotas 1889 metais, t. y. 
už 25 metų prieš didįjį pa
saulio karą. O vadinamasai 
“trečiasis internacionalas” 
yra niekas daugiaus, kaip 
antrojo internacionalo ats
kala, labai panaši į tą atska
lą, kuri atsirado pirmojo in
ternacionalo laiku po Baku- 
nino įtaka. Kaip senojoje an
archistinėje atskaloje, taip 
ir dabarnykšęiame komunis
tų internacionale vyriausias 
vadas yra rusas: tenai Ba- 
kuninas, o čia Leninas.

Pasaulio karas, beje, ne 
tiktai pagimdė pusiau-anar- 
chistinį Rusijos komunizmą, 
bet ir iškėlė nesutikimų tar
pe socialistų, taip jogei nuo’ 
antrojo internacionalo atsi
metė ir eilė kairiųjų sociali
stinių partijų, kurios sutvė
rė savo atskirą tarptautinę 
sąjungą (su centru Vienno- 
je). Dabar tečiaus šita są
junga jau rengiasi vėl susi
vienyti su antruoju interna
cionalu, ir Haagoje nesenai 
buvo padaryta tam pirmuti
nis žingsnis: tapo nutarta 
eiti prie susivienijimo, tapo 
išrinktas bendras komitetas 
iš abiejų organizacijų ir ta
po pavesta jam šaukti ben
drą viso pasaulio socialistų 
kongresą (apie sekmines).

“Draugas” gi rašo, kad 
Haagoje tveriasi koks tai 
naujas, “ketvirtas” interna
cionalas! Ir šitaip rašyda
mas, jisai dar straksi, kaip 
gaidukas, laimėjęs didelį mū
šį ant mėšlyno: kodėl, girdi, 
nieko apie tai nerašančios 
“Naujienos”! Kodėl, girdi, 
socialistai nesiinteresuoją 
tuo “nauju” internacionalu!

Jeigu “Draugo” redakto
rius tvirtina, kad jisai ne
matęs “Naujienose” jokių 
žinių apie tai, kas buvo Ha
agoje, tai jisai yra spangas, 
nes “Naujienose” apie tai 
jau buvo rašyta tris kartus: 
sausio 4 d., 1923 m. — “Pa
saulio Taikos Kongresas”, 
sausio 5 d. -— “Internaciona
lų Vienijimąsi”, ir sausio 8 
d. — “Tarptautinis Socialis
tų Kongresas” (visi trys —• 
redakcijos straipsniai). Te
gu jisai atsiverčia tuos “Nau 
jienų” numerius ir pasižiū
ri.

Šitas kun. česaičio įsišoki
mas liudija, kad jisai yra ne 
tiktai visiškas ignorantas so-

nedalyvauja sukilime, gos atsiradimą iššaukė gry- cialistinio judėjimo klausi-

muose, bet da ir didelis be
gėdis: nematęs to, ką Idek- 
vienas gali matyti, ir nepa
sistengęs susipažinti su pa
prasčiausiais faktais, jisai 
plepa savo laikraštyje kas 
jam ant seilės užeina — ir 
da smarkauja! Padorus ir 
sąžiningi rašytojai taip ne
sielgia.

Apžvalga
AR VOKIETIJA GALI UŽMO

KĖTI REPARACIJŲ v 
MOKESNIUS?

Francijos įsiveržimas į Ruhr 
distriktą stumia Europą nau
jo karo pavojum Europos val
stybes vėl pradeda žvanginti 
ginklais. Žinios skelbia, jog 
lenkai ruošiasi prie naują 
avantiūrų. Rusai sako, kad 
jie nemano žiūrėti pro pirštus 
į lenkų žygius. Jeigu lenkai 
pradėtų pulti Vokietiją, tai ru
sai grūmoja puolimu Lenkijos. 
Situacija darosi pavojinga.

Francijos valdžia teisinasi, 
jog ji eina Vokietijon tuo tiks
lu, kad privertus pastarąją už
mokėti skolas. Girdi, Vokieti
ja butų galėjusi užmokėti repa
racijų mokesnius, jeigu ji bu
tų norėjusi tatai padaryti. Bet 
esą Vokietija paskelbusi bank
rotą tam, kad išsisukus nuo 
mokėjimo skolų.

Pažiūrėkime, ar yra bent 
kiek tiesos francuzų džiugų 
tvirtinimuose. Ar Vokietija iš- 
ikrųjų nenorėjo pildyti Ver- 

sales sutarties, ar gal ta- su
tartis ir prie geriausių norų 
yra neišpildoma? “The Chi
cago Herald and Examiner” 
tų klausimų nušvietimui 
duoda gan įdomių faktų, 
sako:

“Kai karas 
sos Vokietijos 
apskaičiavimų 
galima padaryti), išnešė apie 
$100,000,000,000. Tiek turto 
turinčiai tautai buvo užkrau
ta $33,000,000,000 mokesniu.

“Bet tie mokesniai moky
ti Vokietijai nebuvo leisft* 
kaipo šimto bilionų vertes 
tautai. Einant Vcrsalės su
tartim, ji prarado savo ko
lonijas, prekybos laivyną, 
užsienio rinkas ir komerci
nius ryšius, turtingiausius 
geležies ir anglies laukus ir 
imliomis prodiklingiausių pi-

_r”
pa-
Jis

I

pasibaigė,
turtas,

(jeigu tatai

vi- 
sulig

“Kad supratus, ką tai rei
škia, prileiskime, kad Jung
tinės Valstijos pralošė karų 
ir joms liko užkrauta tokie 
mokesniai. Prileiskime, kad 
iš musų liko atimta didžiu
lės industrijos, geležies ir 
anglies kasyklos Pittsburgho 
distrikte, Michigano geležies 
kasyklos ir Illinois anglies 
laukai, kad visi laivai, įs
kaitant ežerais ir upėmis 
plaukiojančius laivus, teko 
priešui, kad vienas penkta
dalis kitur iškasamų anglių 
eina taipgi priešui; kad 
mums reiktų užlaikyti dide
lę okupacijos armijų New 
Yorke, New Jersey ir Penn- 
sylvanijoj; kad mes turėtu
me mokėti priešui 26% mui
to nuo išvežamų dirbinių; 
kad mus nuolat kontroliuo
ja priešininkų komisijos, 
kurios atvyksta iš įvairiau-

ir sudaro nuo 13,000 iki 
15,000 narių, ir kad los ko- 
piisijos visuomet gali eiti į 
musų fabrikus ir konfiskuo
ti ten esančia medžiagų ir 
dirbinius be jokios apeliaci
jos.

“Prileiskime, kai 
komisijos antnieta 
srityje musų valdžiai tokias 
reformas, kurios visai nu- 
puldo musų pinigų vertę. 
Padarinyje pragyvenimas pa
sidaro neįmanomas, 
nai žmonių badauja, 
ir nebetenka vilties.

1 . iii 
kad tos
finansų

milio- 
serga

“Ar tokiomis sąlygomis 
gyvenant Jungtines Valstijos 
įstengtų užmokėti nuo kiek
vieno vyro, moters ir vaiko 
$500.

“Jos negalėtų to padaryt j. 
Ir neveižint į jokius pasiža
dėjimus, kurie buvo pada
ryti nelaimės ir desperaci
jos valandoje, jos (nemokėtų 
tų mokesnių. '

“Toks tai yra atsakymas 
į vakarykščios Europos klau
simų.”
Vadinasi, Vokietija nieku 

budu negali užmokėti reparaci
jų, teisingiau pasakius, kontri
bucijos. Francijos džingos irgi 
supranta tai. Vcrsalės sutartį 
jie antinetė vokiečiams tik tuo 
tikslu, kad surakinus Vokieti
jų ir neleidus jai prisikelti ir 
atsistoti ant kojų. Francuzų 
imperialistams rupi sunaikin
ti Vokietijų ir tuo bildu paša
linti iš kebo pavojingiausį sa
vo konkurentų.

Atkarpėlė
žolynėlis •

Šešupė
Nemaža Lietuvoje yra gražių 

bei malonių gamtos vietų, ku
rios, sužadina žmogaus jaus
mus, tartum, nuneša jį į sva
jonių pasaulį ir pradeda jam 
užmiršti sunkiai jį slegiantį 
kasdieninį vargų. Viena Lie
tuvoje tokių stebėtinai malo
nių gamtos vietų yra nuo se
nai vingiuojanti per Lietuvos 
sodžius sena, ramulė Šešupė su 
savo plačiai nusitiesusiais pa
šoku pi a i s —da rbo so d ž i ai s.

•Liūdi Šešupe rudenį. Kenčia 
apklota storu, šaltu ledu žie
mų. Dūksta Įniršus pavasarį. 
Šypsosi ramiai teidama pabai
goje pavasario ir vasarų.

Ruduo. Liūdi Šešupė — 
lindi ir paše'šupiai. Nebegir
dėti nei jaunimo skambių dai
nių nei paukščių čiulbėjimo. 
Retai kada tenusišypso iš po 
debesų išlindusi neaiškiu vei
du saulutė. Nelinksmina Še
šupės joks jaunas, linksmas, 
vikrus sutvėrimas. Tik kar
tais jų atlanko alkanas žvejys, 
atėjęs čion iš apiplyšusios, šal
tos bakūžės sugauti maisto 
savo alkanai, sušalusiai šei
mynai. Tik tamsiai pilki de
besys apkloję nuliudusių, nusi
vylusių žemelę vis laisto šaltu 
lietumi, vargindami kiekvienų 
keliaujantį, mažą piemenėlį, 
po kiauru stogu šąlančių, išal
kusių beturčio šeimynų.

Netrukus atėjo ir pasirodė 
žiema, atnešdama drauge nela
buosius šalčius ir bailųjį snie
gų. Tuojau ji apkalė Šešupę 
skaudžiausiais grūmojimais 
šaltuoju ledu. Šešupė pastyro... 
nubalo... Toks pat likimas iš
liko ir pašešupius. Visa rude
nį juodavę platus laukai dabai 
pabalo, rodos, žiemos pirmu 
tinio smūgio neišlaikę, jau am 
žinai mirė. Visa; rodosi mirę... 
tiktai tolimame pamiškyje ma
tyti lai pora nušalusių vaikų, 
tai sena, 
pavargusi 
ša storai 
po kelias

parlėkė garnys, strazdas ir 
daugelis kitų. Jau prašvito 
linksmas jaunutis pavasaris, 
apsiausdamas žiemos nuvargin
tą žemelę plonučiu žaliu ap
siaubtu.

Saulutė kuo maloniausia 
Šypsosi, neslėpdama savo aiš
kaus 'veido. Ja pasigerėti vik
riai išbėga iš tamsios, drėgnos 
pirkutės išplyškęs, vos žiemos 
nelaimių atsikratęs, kūdikis. 
Visa gamta pamažu nubunda, 
rodos, dar netikėdama pavasa
riu ir bijodama apsivlti. Dar 
kelios dienos ir visa sužydi, 
sužaliuoja. Parlekia garsioji 
giesmininkė lakštingala, kuri 
apsirinkus sau vietą ar ra
miam Šešupės karklyne ar į- 
vairiaspalviai žydinčiam sode, 
ankstų rytą ir vėlų vakarą 
linksmina sunkiai per dieną 
nusidirbusį artoją, samanotos 
bakūžes karalių.

Šešupė jau visiškai aprimus, 
apvainikuota žaliuojančiais 
karklynais, kuriuose visi tūks
tančiai nesenai parvykusių sve
čių, taip maloniai žiulbančių 
paukštyčių, kurie čion dalį pa
vasario vasaros taip žavėtinai 
koncertuoja.

Nejuntamai praslinko ir ma
lonusis pavasaris, nusinešda
mas visas savo grožybes. At
ėjo šiltoji vasara su savo įvai
renybėmis. Džiaugiasi Šešupė 
gėrėdamosi linksmai, kaip 
skridynas, kintančiais pasė
ti lipiais.
. Ir kaip nesigėrė.ti! Ten lau
kai žaliuojančiais javais ju- 
ruoja. čia kvepiančios pievos 
marguoja. Čia soduose vėl 
maloniausias pavėsis ir gaivaus 
vėjdlio dvelkimas.

Nužydėjus pievoms ir išino- 
kus javams gaunasi dar pui
kesnis vaizdas, nes žmones pul
kais lenda iš trobų, skubėdami 
kuo greičiausia paslaptinga har
monija, kuri pasireiškia skam
biomis dainomis, skrįslančio- 
mis iš jaunuolių krūtinių, grįš- 
tančių kas vakars iš sunkaus 
laukų darbo.

Senai Šešupė teka per Lietu
vos šalį, teikdama jai daug 
dvasinio peno, mokydama kiek
vieną lietuvį pagerinti sąvąjį 
būvį—•numesti nuo savęs var
gus, kaip ji kad pavasarį le
dus.

Pilviškiai
1922. VIII. 18.

ta liga yra sveikatai pavojin
ga ir negalima apsisaugoti 
nuo kitų neatsargumo bei ne
švarumo. Skiepijimas teikia 
gerą apsaugojimo būdą. Jeigu 
ta liga nesirgai, tai šiandien 
tegul tave skiepija. Kodėl* juo
kauti su tokia liga?

Ar tokie skiepai gelbsti? — 
DaugeUis žmonių netiki į ligų 
gemalus ir skiepijimą, bet jų 
tikėjimai ir nuomonės neap
saugos juos ir ne nukreips epi
demijas.

Amerikos Jungtinių Valsty
bių armijoj ir laivynui raup
lės beveik nežinoma liga, ir 
šaltinių daug mažiau randasi 
negu tarp civilių gyventojų. 
Kodėl? 'Fodel, jog visi kariuo
menės vyrai skiepijimu apsau
goti. Ar manai, kad armija 
ir laivynas taip darytų, jeigu 
nežinotų, jog skiepijimas nė
ra geriausias būdas apsaugoti 
kareivius. Liūdnas patyrimas 
pamokino: ne iš gero tiems
vyrams nesmagumų daroma.

1 u pats gali save apsaugoti, 
kaip ta valdžia apsaugoja, sa
vo vyrus. Ar tu nori apsėsti be 
kelių savaičių arba mėnesių 
algos? Ar tu nori iš prievartos 
pasilikti namie dėl užkrečia
mos ligos šeimynoje? Ar tu 
gali per ilgą laiką užlaikyti 
slaugę ir gydytoją? Ar žinai, 
kiek pinigų ir kentėjimo šilti
nė atsieina?

Skiepijimas ne bandymas. 
Patyrimas rodo, jog neskiepyti 
daug lengviau užsikrečia toms 
pavojingoms ligoms. Reikia 
atsiminti, jog skiepyti atsirgę 
šiltine lenkiau tą ligą pakelia 
ir ne tiek jų miršta, negu ne
skiepytų.

Tegul šiandien tave skiepi
ja. Tai geras apsisaugojimas.

Paskiepyti gali kiekvienas 
gydytojas. (“Sveikata”)

Nauji Raštai.

silpnai apsitausiusi, 
.moteriškė, kurie ne- 
■sniego apklotu keliu 
šakutes drėgnų nial-

Tik štai, netikėtai užpučia 
vakarys vejas. Oras sušvelnė
ja. Pradeda tuojau tirpti snie
gai ir ledai. Pasipila visur 
vanduo, kurio upeliais upeliu
kais skuba Šešupei pagalbon 
prieš jos nuožmųjį priešą, virš 
žiemą laikiusį ją nelaisvėje, le
dą. Tuojaus Šešupei susiren
ka milžininška pagalba ir su
trupina to milžino galybę... 
Šešupė vėl laisva... Ji begali
nio džiaugsmo paimta dar dū
ksta, nusikratydama jai žie
mos uždėtus pančius.

Netik Šešupė laisva— laisvi 
ir pa'šcšupiai. Vos spėjo nuo 
laukų nutirpti sniegai, tuojau 
parskrido nenuilstąs giesminin
kas vyturys. Po jo parplasno
jo pempė, sveikindama sulau
kusius . linksmo pavasario sa- 
vo nuomtiniii “gyvi!” Po šių

Sveikatos Dalykai
Apsisaugojimas nuo vidurių 

šiltinės (tifo).

Kas tai yra šiltinė? —» Yra 
pavojinga, apkrečiama, 'limpa
ma liga, kuria žn^ogus serga 
nuo keturių iki astuonių są- 
vaičių arba ilgiau. Tankiai vo
tys, plaučių ligos ir krauja- 
pludžiai tos ligos pasekmes, 
vienas iš kiekvienos dešimties 
ligonių miršta. Apie 25,000 
žmonių miršta nuo šiltinės 
Amerikos Jungtinėse Valstijo
se kas metas, šiltinė yra praša
linama liga.

Kaip šiltinė išsiplatina? — 
Ryjant gemalus, kurie pareina 
nuo kitų, kurie ar šiltine ser
gą arba pasveikę yra šilti
nės diegų nešiojami. Šiltinė 
yra nešvarumo liga. Negeras 
vanduo, pienas ir maistas, pur
vini pirštai ir bjaurios musės 
lankiai platiną ligą.

Ar nuo šiltinės gali išsisau
goti? — Taip; geru svciklos 
užlaikymu, ypatišku švarumu, 
rankų su muilu plovimu ir 
skiepijimu.

Kas tai yra nuo šiltinės skie
pijimas? — Ta skiepijimo 
(karvinė) medžiaga nepavojin
ga. Tris syk įčirkštč jos po 
oda į vieną savaitę, ir viskas. 
Po kiekvieno įčirškimo gali 
1 uti lengvas sutinimas ir silp
numas. Karlais galva pradeda 
skaudėt. Tas skiepijimas ap
saugoja nuo vieno melo iki ke
turių metų, kartais ilgiau. Jo
kio pavojaus nuo skiepijimo 
nėra.

Kodėl turi būti įskiepytas 
ir apsaugotas? — Del to, kad

Visa * Lietuva. Informacinė 
knyga 1922 melams. Redakto- 
ris ir leidėjas Inž. K. Puida. 
Kaunas, 1922. — Stambi infor
macijų apie Lietuvą — jos ge
ografiją, istoriją, - ūkį, preky
bą, pramonę etc. knyga, 544 
pusi., iš kurių apie 230 pusla
pių užima įvairių firmų skel
bimai.

Lietuvos paštas, 1*922 me
tams. Inž. K. Puidos bendra 
redakcija. Kaunas, 1922. — 
Informacinė apie Lietuvos paš
tą knyga, 92 psl. teksto ir 
XXIV psl. skelbimų.

P. Klimas: Istorinė 'Lietuvos 
Valstybės apžvalga. Kaunas, 
1922, 42 psl.

Oktav Mirbo. Netikę ganyto
jai. 5-kių veiksmų drama. Ver
tė N. Lukavičius. “Var^o” Ben
drovės spaustuvė, Kaunas, 
1921. 96 psl.

[Visas augščiau paminėtas 
knygas galima gauti pirkti pas 
Vladą Lazdyną, 315 Walnut 
st., Newark, N. J.]

('iceliai. Iš kur pas žydus at
sirado “ciceliai,” etc. Išleido 
(Tautinės Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios) kunigas Jonas Gri- 
tėnas, 1743 N. Summer Avė., 
Scranton, Pa. 28 psl.
» Z. Angarietis: Nepriklauso
mos Lietuvos kalėjimose, Arba 
Baltojo Teroro Aukos. — Ame
rikos Liet. Darbininkų Litera
tūros Dr-jos leidinys No. 11. 
‘Laisvės” spauda, Brooklyn, 
N. Y. 1922. 64 psl. Kaina 20 
centų.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.
Turtas virš $7,000,000.00.
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Iš Mokslo Srities j
Kada pasibaigs Pasaulis?

J. Krikščiūnas.

Kįek kitokios nuomonės apie 
pasaulio atsiradimą ir išnyki
mų yra šiandien dar gyvenan
tis mokslininkas W. Nerst.. Jis 
pamatavo teorijų apie pasaulio 
amžinybę, t. y. jo nuomone 
pasaulis niekuomet nepasi
baigs, taip kaip niekuomet jis 
nebuvo sutvertas, bet buvo, 
yra ir visuomet bus.

W. Nerst remiasi mokslu 
apie elementų radioaktingumų. 
Jau senai mokslas patyrė, kad 
patys sunkieji elementai (pap
rastieji, ne sudėtiniai kūnai), 
kaip pavyzdžiui uraųas, auk
sas, sidabras ir k t., tiesa, la
bai lėtai, bet vis dėlto suby
ra į lengviausius gazus. Visų 
kietųjų kimų, o jų tarpe ir vi
sų planetų ir žvaigždžių lau
kia toks likimas; Tokiu budu, 
pasak Nerst’o, atšalę dangaus 
kūnai ne skraidys amžinai po 
beribes erdves, bet per daugy
bę imliomis milionų metų su-

Šalę šio naikinimo arba su
byrėjimo proceso eina tvery- 
bos darbas. Tam tikrose vi
satos vietose iš labai paprastų 
gazinių elementų to 
dioaktingumo keliu 

sunkesni 
nuo laiko 
keistis ;

nauji dangaus ku-

pačio ra- 
tveriasi 

elementai, 
ima kon- 
tuo budu

sudėtiniai, 
šie laikas 
centruotos, 
atsiranda 
n a i. Šie k
labai karšti, vėliau ima šalto; 
ant jų atsiranda gyvybe ir u. 

Vų’^Ur’Tuo budu per begaliniai 
ilgus laikotarpius tai atsiran
da, tai vėl išnyksta įvairus 
dangaus kūnai; su jais kartu 
gimsta ir nyksta jų gyvybė. 
Atskiros planetos su visais 
vo gyvūnais išnyksta, bet 
satoje gyvybe niekuomet

ga- 
sau- 

lė ima temti tada, kada tarp 
saulės ir žemės užsilenka tam
sus mėnulis ir t. t.

Platinantis ir stiprėjant 
mokslams, žingsnis po žings
nio buvo imami “iš Dievo 
kompetencijos” įvairus gam
tos apsireiškimai ir aiškinami 
protu. Noroms nenoroms kilo 
klausimas, ar negalima butų ir 
patį pasaulio atsiradimų taip 
pat protu išaiškinti kaip ir ki
tus gamtos apsireiškimus? To
kių bandymų buvo padaryta, 
ir apie du svarbiausius mes 
čia pakalbėsime.

Dar devynioliktam šimtme
ty garsus anglų gamtininkas 
C. Darwin pamatavo teorijų 
apie aukštesniųjų gyvių išsi
vystymų (gyvulių, augalų) iš 
žemesnių. Šių teorijų vadina 
gyvių vystymosi, arba descen- 
dencijos teorija. Kada žemė 
buvo jaunutė ir kada ant jos 
vos prasidėjo vystytis gyvybė- 
pirmieji gyviai buvo labai' 
prastos sudėties. Jų kūnai bu
vo dar prasčiau sudėti, kaip 
šiandieninių vieno narverio 
bakterijų arba žemesnių gry
belių, maurų kūnai. Per mi- 
lionus metų šie primityvus gy
viai išsivystė į dabar ant že
mės gyvenančius aukštesniuo
sius gyvulius ir augalus.*) Šią 
vystymosi teorijų laiko šian
dien teisinga bemaž visi mok
slininkai.

nuo jų galima apsisaugoti 
na paprastais budais; kad

paijčgos dygti, kada 
tinkamos sąlygos, 

visai nebijo. Nebai- 
nė laikas: nepato-

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

sa-
vi-
ne-

II.
Kyla klausimas, iš kur gi 

sirado gyvybė, t. y. augalai, 
gyvuliai, žmogus ant musų že
mės? • •Tų klausimų mėgino rišti 
įvairių kraštų ir įvairių amžių 
mokslininkai. Deja, ligi šiaii 
dienai jis pasilieka neišrištas. 
Kaip ir kitais klausimais čia 
yra tik mažiau ar \laugiau ar
timų liesai spėjimų^ teorijų. 
Bet vis dėlto apie kjai kurias 
jų mes kiek plačiau pakalbėsi
me, nes kalbamas klausimas 
rupi kiekvienam mąstančiam 
žmogui.

Pirmoji ir pati paprasčiau
sia teorija apie gyvybės ant 
žemės atsiradimų buvo,* taip 
vadinama, teologinė teorija. 
Pagal šių teorija žemę, o taip 
pat esančių ant jos gyvybę — 
augalus, gyvulius, žmogų — 
“iš nieko” sutvėręs viena arba 
kelios dievybės (stabmeldžiai, 
kaip žinoma, tiki į daug die
vų; krikščionys, mahometonys, 
žydai į vienų Dievų). Toks 
klausimo rišimas yra labai pa-į 
prastas, bet jis liudija, kad 
tas, kuris taip mano, -.proto 
žvilgsniu neperaukštai testovi. 
Mokslo žmogus stengiasi savo 
protu išaiškinti kiekvienų ap
sireiškimų, kurį jis pastebi, o 
paparstas, mažai galvojantis 
žmogelis viską verčia ant ne
laimingo Dievo, kurio jis, tiesų 
pasakius, nesupranta, štai se
niau žmogus matydavo Dievo 

net paprasčių papras-1 
e gamtos 
l>erkunijose, 
jei menesio

at-

Dar Darvviin’as * buvo iškėlęs 
mintį, ar negalėjo tie pirmieji 
primityviai gyviai patys savai- 
mi atsirasti iš negyvos, t. y. 

| neorganinės medžiagos? Tų te
orijų toliau išplėtė žinomas vo
kiečių gamtininkas Haeckel’is. 

I Jis surinko šiuo klausimu daug 
įdomios medžiagos. Haeckel’iui 

Į pavyko surasti dar daug pap
rastesnių gyvių kaip Darvvi- 
nui. Jis net laboratorijoj mė
gino sutverti ką nors pana- 

| šaus į primityvius žemės gy
vius. Jei šitai butų jam pavy
kę, klausimas butų buvęs iš
rištas: tada butų buvę aišku, 
kad pirmieji žemes gyviai pa
tys savaimi atsirado 
gailinės medžiagos, o 
sivystė aukštesnieji 

su jais gi, gal būt. ir
Bet primityvių gyvių Haeck- 

eliui sutverti nepavyko... Ma
ža to. Ne vienas mokslinin
kas įrodė, kad tarp negyvos 
medžiagos ir šių paprasčių 
paprasčiausių gyvių yra toks 
didelis skirtumas, jog apie at
siradimų jų savaimi iš neorga
ninių kūnų negali būti nė kal
bos. Ir šių teorijų, kuri savu 
laiku buvo padariusi tiek 

! triukšmo, teko atidėti archy
vai!.

Bet žmogaus protas nenusi
minė po šio nepasisekimo. Jis 
ėmė ieškoti naujų kelių, nau
jų aiškinimų—teorijų. Viena iš 
rimčiausių ir šiandien plačiau
sių žinomų teorijų reikia lai
kyti tų, kuri sako, kad pasau
lis ir jo gyvybė niekuomet ne
buvo sutvertas
nepasibaigs: jis buvo, yra ir 
visada bus.

Kad musų žeme prieš miliar- 
dus metų buvo karšta kaip 
ugnis ir kad ant jos joks gy
vas sutvėrimas negalėjo gyven
ti, nieks neabejoja. Reiškia, 
buvo toks metas, kada iš kur 
nors žemes gyvybė atsirado. 
Gyvybės amžinumo šalininkai 
sako, kad, jei ant žemės nebu
vo gyvybės, tai ji buvo ant ki
tų dangaus kūnų. Ant žemes 
ji atsirado ne savaimi iš neor
ganinės medžiagos ir nebuvo 
sutverta kokios Dievybės, bet 
atlėkė nuo kitų tuomet apgy
ventų planetų. Ir ištikrųjų,

iš ncor- 
iš jų iš
gyvenai, 

žmogus.

toks gyvybės skrajojimas nėra 
negalimas. Kosminėse ribose 
(tarp žvaigždžių ir planetų) 
viešpatauja toks didelis šaltis, 
kad bet gyvulys arba augalas 
turi ten numirti. Bet kiekvie
nas gamtininkas žino, kad že
mesnieji gyvūnai dauginasi 
taip vadinamais sporais (sa
votiškais kiaušiniai). Šiuos spo
ras galima virinti 3000 karš
čio turinčiam skystime, ir jie 
nenustoja 
atsiranda 
Šalčio jie 
sus jiems
giose dygimui sąlygose jie ga
li išbūti šimtus ir tūkstančius 
metų, bet kaip tik aplinkybės 
pagerėja, jie ima dygti. No
roms nenoroms ateina galvon 
mintis, ar negalėjo tokių spo
rų patekti nuo kitos pląnctos, 
kada žemė atšalo tiek, kad 
ant jos galėjo bujoti gyvybė?

Daug mokslininkų į Šį klau
simų linkę atsakyti teigiamai, 
t. y. pripažinti, kad toks spo
rų nuo kitos planetos atneši
mas yra galimas*) Astronomai 
senai pastebėjo, kad visatos 
erdvėse nuolat skrajoja taip 
vadinamų kosminių dulkių ir 
meteorų. Gal būt tai yra 'lie
kanos kurių nors susikalusių 
į kometas planetų, gal būt ki
tokios kilmės. LabaiK galimas 
daiktas, kad tose dulkėse yra 
paminėtų sporų, nes šie kar
tais esti mažesni už smulkias 
dulkeles. Daug tų kosminių 
dulkių patenka ant žemės ir 
kitų planetų. Geologai, t. y. 
žmonės, kurie tyrinėja žemę ir 
jos s'luogsnius, randa, kad žy
mus musų žemės sluogsnių 
procentas ne vietinės, bet kos
minės kilmės. Jei..ant plane
tos patenka kasiminių dulkių, 
patenka ir esančių jose sporų. 
Kol planeta yra karšta, pate
kę ant jos sporai sudega ir ne
palieka jokių pėdsakų. Bet 
kuomet jie užklysta ant gero
kai atšalusios pllanėtos, įima 
dygli ir duoda pradžių papras
čiausioms jos gyviams, šie gy
viai per milionus metų ima 
vystytis į aukštesnius, kol vi
sa planeta lieka apgyventa 
įvairiomis žolėmis, medžiais, 
gyvuliais. Kada planeta atšąla, 
jos visa gyvybė gauna gala. 
Gali atsitikti, kad planetos 
jaunystės ar senatvės metu . ų 
užkliudo kuri kometa, suke
lia ir paverčia kosminėmis 
dulkėmis, šios dulkės paten
ka ant kitų planetų; esantieji 
dulkėse sporai ima dygti ir 11, 
ir tt.

Tokiu budu, pagal šių teori
ją* 'gyvybė visatoje niekuomet 
nenyksta, bet tik skrajoja nuo 
vienos ant antros planetos. 

* * «

ir niekuomet

ciaus
nuios

inuost vai

apsireiški- 
vėtrose, 
užtemi- 

t. t. šiandien net
kad perkūnijų ir žai

bų priežastimi yra elektra, kad

ri v

n ij

atšals musų žemė, žus lėliuo
se paskutiuis jos žmogus; gal 
būt mudu su gerbiamuoju skai
tytoju dulkės pavirs į kosmi
nes dulkes ir skraidys po beri
bes visatos erdves, bet gyvybė 
pasaulyje nebus pasibaigus... 
kur nors toli, nepaprastai toli 
nuo tos vietos, kur mudu su 
gerbiamuoju skaitytoju dabar 
esame, bus kita “žemė,” jų 
švies kita “saulė,” ant jos gy
vens kiti “žmonės.” Gal būt 
jie savo išvaizda nebus pana
šus į mus, bet jie taip pat 
kaip ir mes gims, kovos, ken
tės, ko tai sieks ir pagaliau žus, 
kad užleidus vietų kitiems 
“žmonėms,” o vėliau ir kitoms 
“žemėms.”

Taip, pasaulis beribis; jis ne
turėjo pradžios, neturės nė ga
lo... Pradžia ir galas duota tik 
mums, žmonėms, menkutėms 
žemės dulkėms...
“T7------7----„ *) Apie tai, kad gyvybė atlėkė ant 
Žemę iš kitų apgyventų planetų, da
bar labai abejojama. Net pats tos 
teorijos sukūrėjas, prof. Svante Au
gint Arrhenius praeitais metais išsi
reiškė, jog kai kurie jo spėjimai ne- 
atatinka tikrenybei.—Red.

ak

kas t

Autorius, matoma, turėjo ome- 
paskilbusį Bcrlino universiteto 

is chemijos profesorių, VV. Ner- 
o ne Nerštą. Pasaulio amžiny- 

.eorija priklauso ne Nernstui o 
ijos prof. Joly, kuris tą teoriją 
tė jau 1907 m. Be to, prie radio- 
gų elementų priklauso tik radi-i,-.'- ... r-*.—--------- w™-.—
iranijus ir torijus. Apie aukso ir Į Placi»H‘aiškinti. Bet* as ieškosiu pro- 

loiyrtingumą mokslas kol 
lar niekomežino.—Red.

1 ^5 žemės gyvybės vys- 
teoriją aš šiuo tarpu negaliu 

gos “Naujienų” skiltyse apie' ją^’at- 
sknai nuodugniai pakalbėti. —J. K. a

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8291 Se. Halsted St., Chicago, III.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
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Savo Giminėms ir Pažysta
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvus min
ties dienrašti

“Lietuvos • • ??mios

Simptomai pareiškiu 
akių ligas

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ai’ yra uždegtos?
Degina ar niežti?
A.r skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvajsta galva?
Ar matote kaip ir plukaųčius taš

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

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekoš, jkambariai 14, 15, 1G ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

A. L. DAV1DONIS, M. D.
4648 So. Michigan Avė.

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

6:30 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. |lichigan Avė. 

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294
, Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, ^Vyrišką, 
Vaikų ii* visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicagą 
Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1189 Indeoendence Blvd. Chicaga

Jei. Austi n 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

8208 W. Harrisoa St.

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

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

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia, kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodį.

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

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą į namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų* Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
15195-P. 
15201-40. 
15202-A. 
15206—K. 
15210-0.

15215—U 
15218—r:,

Mickinienė 
Meižaitiene 
Ilnincevičius 
Žilinskienė 
Jasinskylė 
Blažienė 
Sakalauskienė 
įSkinnontienė
Tamošiūnaitė

• 15220—Petras Sadukas 
15221—L.
15222—M.

Eičius 
Elvilkis

DR. VAITUSH, O. D
Lletavl. OiaedaUatM Dr. Haurice Kaliu

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4fi31 So. Ashland Ava.

Tel.t Yards 994
Ofiso vai.j 8 iki 10 vtoto. 1 iki 1 
ir 7 iki 9 v. nedėldieimlį^nuo lt 
iki 1 vai. po pietų.

*15227—A.

152(10

15275—IM.

15309

Baviiiienc 
Mickevičia 
Pakelt ienė 
Drasulskienė 
Dijokas 
Nedvaras 
Šliuževičienė 
Meškauskas 
įKuciiniutė 
Balčiūnas 
Miliūnas

15371—1. Urlakas 
50718 A'- Erukttnis 
50791—J. Skirka 
50847—J.\ra i Ik ienė 
50871—0. Rimkaiitė 
50895—B. 
50896—A. 
50902—M.

50972 F. Gednik a i t ė 
50975—M. Juškaite 
50976—J 
50977—J
50978—I. Saparankas 
59979—O. Skirkienė 

Kazio vs'kienė 
Matulienė

VSaldukitnė _ 
Eanioris 
Kuzmickus 
Vaseliauska 
Grabauskas 
Urbas 
Mankcvičicnė 
Povilauskienė 
Šidlauskienė

Tamoliinaitė 
šaipučio materei 
Stulginskicnė 
Stonienė 
Klikunienė 

Galinskienė 
Dromanlas 
Ramulaiiticnė

50981—C. 
50981 -D. 
50985—F.
50989— J. 
50995—J.
50997—A.
50998—iB.
51008-J.
51007—J. 
51021—E. 
75160—L.

75178—J.
75181—V.
75183—P.
75184—B.
75190—M.
75192—J.'
75195—T.
75199—J.

50933- K.

50937—D.

50949—P.
50950—J.
50952—D.
50955—K.
50956- M.
50959—M.

D reni eikis 
Urbonas 
šaputienė

75203—J. Ežerskis 
75211—A. Griušas 
75212—O. Auslienė

Mumbris < 75215—B. Čiurlius
Saikus 75216—E. Lauzkaitė
Ligotas 75218—V. Drokšas *
Urbonienė 75221—A. Motuzas

Seniauskas > 85201—J. (Stapalomis
Juškus 85210—P. Apkavičienė
Svetonas 85214—E. J ako vleva
.Macijauskienė 
Getautienė 
iLukšis ' 
Tuliene

50962—J. Pocevičia 
50963—L. Grinius 
50969 S. Murauskienė 
50970—iB. Abluževičius 
50971—0. Bučienė

85211—M. Zdanienė
Kavaliauskienė
Lobis
Kuči nsk ienė
Baišutienė
Bendikienė
Pctrcikailė 
Lukauskienė

95109—P. 
95116—|P. 
951 ft-M. 
95121—B. 
95122—A.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Garsinkities “Naujienose

ln»tjugvins akių (tempimą, Kurb 
esti, priežastimi galvos skaudijima, 
svaigulio* akių aptemimo, nervuotir 
mų, skaudamą akių karšti, atitaiao 
kreivas akis nuima kataraktų, atitai
so trumparogystf ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos^ t^zaminavimas daromai 
su elektra atrodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Canal 1257
. Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

NodUiomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

PINIGAI
ROCKFORDO
Lietuvon

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

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriauski atliksite. 
Siųskite pinigus^ier

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St

Rockf ord, III.

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

PINIGAI
Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken-

singtoniečiams artimiau-
šia įstaiga pasiuntimui
pinigų Lietuvon yra

Tupikaičio aptieka, 233

East 115-th St. Pinigai

nueina Lietuvon greitai,

su pilna gvarantija.

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

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

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

Tel. Canal 2H8
Dr. A. L. Yuska 

PHYSJC1AN 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. Specialistl mo
teriškų ir merginų ligų.

943 VV. 33rd Place
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vaL vakare.

Tlephonas Yards 5032 j

DR. M. SIUPNICKI i
8107 So. Morgan StM 

CHICAGO, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte L 

ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedalioms ofisas yra 

uždarytas
------------ 1___ _

Telephons Yards 5884

DU. P. G. WIEGNER
Pritmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

/ 11 . 1 1 >
Telephone Yards 1582

DR. J. KULIS
Lietavis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Hakted St., Chicago
V-........  -....... , ■

r DR. A. J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918 

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

y-—t.1- 11 ’■.....*............ —......... .

dr. c k7kljauga
DENTISTAS

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

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. I 
Phone Canai 02g7

Č—12. - -t L , 1 , - I . /..-J1...!!’• -r— ‘

Dr. Anelė Kaushillas D. C. 
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

Du V. A. Šimkus
f

Gydytojas, Chirurgas ir Akužeras 
3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 6052

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

t

Residence Canal 2118



r irmactienis NAUJI ENOS, Chicago, III.

Iš Mokslo Srities
Kada pasibaigs Pasaulis?

J. Krikščiūnas.

, (Tęsinys)
Kiek kitokios nuomonės apie 

pasaulio atsiradimą ir išnyki
mą yra šiandien dar gyvenan
tis mokslininkas W. Nerst.. Jis 
pamatavo teoriją apie pasaulio 
amžinybę, t. y. jo nuomone 
pasaulis niekuomet nepasi
baigs, taip kaip niekuomet jis 
nebuvo sutvertas, bet buvo, 
yra ir visuomet bus.

W. Nerst remiasi mokslu 
apie elementų' radioaktingumą. 
Jau senai mokslas patyrė, kad 
patys sunkieji elementai (pap
rastieji, ne sudėtiniai kūnai), 
kaip pavyzdžiui uraųas, auk
sas, sidabras ir kt, tiesa, la
bai lėtai, bet vis dėlto suby
ra į lengviausius gazus. Visų 
kietųjų kūnų, o jų tarpe ir vi
sų planetų ir žvaigždžių lau
kia toks likimas; Tokiu budu, 
pasak Nerst’o, atšalę dangaus 
kūnai ne skraidys amžinai po 
beribes erdves, bet per daugy
bę milionus milianų metų su
byrės*).

Šalę šio naikinimo arba su
byrėjimo proceso eina tvėry- 
l)os darbas. Tam tikrose vi
satos vietose iš labai paprastų 
gazinių elementų to pačio ra
dioak tingumo keliu tveriasi 
sudėtiniai, sunkesni elementai, 
šie laikas nuo laiko ima kon
centruotis, keistis ; tuo budu 
atsiranda nauji dangaus kū
nai. šie kūnai iš pradžių esti 
labai karšti, vėliau ima šalti; 
ant jų atsiranda gyvybė ir tt. 
ir 11. Tuo budu per begaliniai 
ilgus laikotarpius tai atsiran
da, tai vėl išnyksta įvairus 
dangaus kūnai; su jais kartu 
gimsta ir nyksta jų gyvybė. 
Atskiros planetos su visais sa
vo gyvūnais išnyksta, bet vi
satoje gyvybė niekuomet ne
sibaigia.

II.
Kyla klausimas, iš kur gi at

sirado gyvybė, t. y. augalai, 
gyvuliai, žmogus ant musų že
mės? #

Tą klausimą mėgino rišti 
įvairių kraštų ir įvairių amžių 
mokslininkai. Deja, ligi šiali 
dienai jis pasilieka neišrištas. 
Kaip ir kitais klausimais čia 
yra tik mažiau ar daugiau ar
timų tiesai spėjimų, teorijų. 
Bet vis dėlto apie kai kurias 
jų mes kiek plačiau pakalbėsi
me, nes kalbamas klausimas 
rupi kiekvienam mąstančiam 
žmogui. _

Pirmoji ir pati paprasčiau
sia teorija apie gyvybės ant 
žemės atsiradimą buvo, taip 
vadinama, teologinė teorija. 
Pagal šią teoriją žemę, o taip 
pat esančią ant jos gyvybę — 
augalus, gyvulius, žmogų — 
“iš nieko“ sutvėręs viena arba 
kelios dievybės (stabmeldžiai, 
kaip žinoma, tiki į daug die
vų; krikščionys, mahometonys, 
žydai į vieną Dievą). Toks 
klausimo rišimas yra labai pa
prastas, bet jis liudija, kad 
tas, kuris taip mano, proto 
žvilgsniu nepera tikslai testovi. 
Mokslo žmogus stengiasi savo 
protu išaiškinti kiekvieną ap
sireiškimą, kurį jis pastebi, o 
paparstas, mažai galvojantis 
žmogelis viską verčia ant ne
laimingo Dievo, kurio jis, tiesą 
pasakius, nesupranta, štai se
niau žmogus matydavo Dievo 
rauką net paprasčių papras- 
čiatįsiuose gamtos apsireiški- 
nuiose: perkusijose, vėtrose, 
saulės bei mėnesio užtemi
muose ir t. t. šiandien net vai
kai žino, kad perkūnijų ir žai
bų priežastimi yra elektra, kad

*) Autorius, matoma, turėjo ome- 
n.yj"e Paskilbiisi Berlino universiteto 
fizinės chemijos profesorių, VV. Ner- 
nstą, o ne Nerštą. Pasaulio amžiny
bės teorija priklauso ne Nernstui oi 
Anglijos prof. Joly, kuris tą teoriją I 
išvystė jau 1007 m. Be to, prie radio
ak tingi) elementų priklauso tik radi
jus, uranijus ir torijus. Apie aukso ir 
sidabro radioaktingumą mokslas kol 
kas dar nieko nežino.——Red.

I
nuo jų galima apsisaugoti ga
na paprastais budais; kad sau
lė ima temti tada, kada tarp 
saulės ir žemės užsilenka tam
sus mėnulis ir t. t.

Platinantis ir stiprėjant 
mokslams, žingsnis po žings
nio buvo imami “iš Dievo 
kompetencijos” įvairus gam
tos apsireiškimai ir aiškinami 
protu. Novoms nenoroms kilo 
klausimas, ar negalima butų ir 
patį pasaulio atsiradimą taip 
pat protu išaiškinti kaip ir ki
lus gamtos apsireiškimus? To
kių bandymų buvo padaryta, 
ir apie du svarbiausius mes 
čia pakalbėsime.

Dar devynioliktam šimtme
ty garsus anglų gamtininkas 
C. Darwin pamatavo teoriją 
apie aukštesniųjų gyvių išsi
vystymą (gyvulių, augalų) iš 
žemesnių, šią teoriją vadina 
gyvių vystymosi, arba descen- 
dencijos teorija. Kada žemė 
buvo jaunute ir kada ant jos 
vos prasidėjo vystytis gyvybė, 
pirmieji gyviai buvo labai 
prastos sudėties. Jų kūnai bu
vo dar prasčiau sudėti, kaip 
šiandieninių vieno narverio 
bakterijų arba žemesnių gry
belių, maurų kūnai. Per mi
lionus metų šie primityvus gy
viai išsivystė į dabar ant že
mės gyvenančius aukštesniuo
sius gyvulius ir augalus.*) Šią 
vystymosi teoriją laiko šian
dien teisingai bemaž visi mok
slininkai.

Dar Darwiin’as*buvo iškėlęs 
mintį, ar negalėjo tie pirmieji 
primityviai gyviai patyš" savai
mi atsirasti iš negyvos, t. y. 
neorganinės medžiagos? Tą te
oriją toliau išplėtė žinomas vo
kiečių gamtininkas Haeckel’is. 
Jis surinko šiuo klausimu daug 
įdomios medžiagos. Haeckel’iui 
pavyko surasti dar daug pap
rastesnių gyvių kaip Darvi
nui. Jis net laboratorijoj mė
gino sutverti ką nors pana
šaus į primityvius žemės gy
vius. Jei šitai butų jam pavy
kę, klausimas butų buvęs iš
rištas: tada butų buvę aišku, 
kad pirmieji žemės gyviai pa
tys savaimi atsirado iš neor
ganinės medžiagos, o iš jų iš
sivystė aukštesnieji gyvūnai, 

su jais gi, gal būt, ir žmogus.
Bet primityvių gyvių Haeck- 

eliui sutverti nepavyko... Ma
ža to. Ne vienas mokslinin
kas įrodė, kad tarp negyvos 
medžiagos ir šių paprasčių 
paprasčiausių gyvių yra toks 
didelis skirtumas, jog apie at
siradimą jų savaimi iš neorga
ninių kūnų negali būti nė kal
bos. Ir šią teoriją, kuri savu 
laiku buvo padariusi tiek 
triukšmo, teko atidėti archy
vai).

Bet žmogaus protas nenusi
minė po šio nepasisekimo. Jis 
ėmė ieškoti naujų kelių, nau
jų aiškinimų—teorijų. Viena iš 
rimčiausių ir šiandien plačiau
sių žinomų teorijų reikia lai
kyti tą, kuri sako, kad pasau
lis ir jo gyvybe niekuomet ne
buvo sutvertas ir niekuomet 
nepasibaigs:, jis buvo, yra ir 
visada bus.

Kad musų žemė prieš miliar- 
dus metų buvo karšta kaip 
ugnis ir kad ant jos joks gy
vas sutvėrimas negalėjo gyven
ti, nieks neabejoja. Reiškia, 
buvo toks metas, kada iš kur 
nors žemės gyvybė atsirado. 
Gyvybės amžinumo šalininkai 
sako, kad, jei ant žemės nebu
vo gyvybės, tai ji buvo ant ki
lų dangaus kūnų. Ant žemės 
ji atsirado ne savaimi iš neor
ganinės medžiagos ir nebuvo 
sutverta kokios Dievybės, bet 
atlėkė nuo kilų tuomet apgy
ventų planetų. Ir ištikrųjų,

? ^šią įdomią žemės gyvybės vys
tymosi teoriją aš šiuo tarpu negaliu 
plačiau aiškinti. Bet aš ieškosiu pro
gos “Naujienų” skiltyse apie ja at
skirai nuodugniai pakalbėti. —J.’ K.

toks gyvybės skrajojimas nėra 
negalimas. Kosminėse ribose 
(tarp žvaigždžių ir planetų) 
viešpatauja toks didelis šaltis, 
kad bet gyvulys aęba augalas 
turi ten numirti. Bet kiekvie
nas gamtininkas žino, kad že
mesnieji gyvūnai dauginasi 
taip vadinamais sporais (sa
votiškais kiaušiniai), šiuos spo
ras galima virinti 30<)O karš
čio turinčiam skystime, ir jie 
nenustoja pajėgos dygti, kada 
atsiranda tinkamos sąlygos, 
šalčio jie vistu nebijo. Nebai
sus jiems nė laikas: nepato
giose dygimui sąlygose jie ga
li išbūti šimtus ir tūkstančius 
metų, bet kaip tik aplinkybės 
pagerėja, jie ima dygti. No
roms nenoroms ateina galvon 
mintis, ar negalėjo tokių spo
rų patekti nuo kitos planetos, 
kada žemė atšalo tiek, kad 
ant jos galėjo bujoti gyvybė?

Daug mokslininkų į Šį klau
simą linkę atsakyti teigiamai, 
t. y. pripažinti, kad toks spo
rų nuo kitos planetos atneši
mas yra galimas*) Astronomai 
senai pastebėjo, kad visatos 
erdvėse nuolat skrajoja taip 
vadinamų kosminių dulkių ir 
meteorų. Gal būt tai yra lie
kanos kurių nors susikalusių 
j kometas pllanetų, gal būt ki
tokios kilmės. Labai galimas 
daiktas, kad tose dulkėse yra 
paminėtų sporų, nes šie kar
tais esti mažesni už smulkias 
dulkeles. Daug tų kosminių 
dulkių patenka ant žemės ir 
kitų planetų. Geologai, t. y. 
žmonės, kurie tyrinėja žemę ir 
jos sluo-gsnius, randa, kad žy
mus musų žemės sluogpnių 
procentas ne vietinės, bet kos
minės kilmės. Jei . ant plane
tos patenka kasminių dulkių, 
patenka ir esančių jose sporų. 
Kol planeta yra karšta, pate
kę ant jos sporai sudega ir ne
palieka jokių pėdsakų. Bet 
kuomet ’jie užklysta ant gero
kai atšalusios planetos, įima 
dygti ir duoda pradžią papras
čiausioms jos gyviams, šie gy
viai per milionus metų ima 
vystytis į aukštesnius, kol vi
sa planeta lieka apgyventa 
įvairiomis žolėmis, medžiais, 
gyvuliais. Kada planeta atšąla, 
jos visa gyvybė gauna galu. 
Gali atsitikti, kad planetos 
jaunystės ar senatvės metu ją 
užkliudo kuri kometa, suke
lia ir paverčia kosminėmis 
dulkėmis. Šios dulkės paten
ka ant kitų planetų; esantieji 
dulkėse sporai ima dygti ir tt. 
ir 11.

Tokiu budu, pagal šią teori
ją, gyvybe visatoje niekuomet 
nenyksta, bet tik skrajoja nuo 
vienos ant antros planetos. 

* * »
Praeis daug milionų metų, 

atšals musų žemė, žus leduo
se paskutinis jos žmogus; gal 
būt mudu su gerbiamuoju skai
tytoju dulkės pavirs į kosmi
nes dulkes ir skraidys po beri
bes visatos erdves, bet gyvybė 
pasaulyje nebus pasibaigus... 
kur nors toli, nepaprastai toli 
nuo tos vietos, kur mudu su 
gerbiamuoju skaitytoju dabar 
esame, bus kita “žemė,” ją 
švies kita “saule,” ant jos gy
vens kiti “žmones.” Gal būt 
jie savo išvaizda nebus pana
šus į mus, bet jie taip pat 
kaip ir mes gims, kovos, ken
tės, ko tai sieks ir pagaliau žus, 
kad užleidus vietą kitiems 
“žmonėms,’’ o vėliau ir kitoms 
“žemėms.”

Taip, pasaulis beribis; jis ne
turėjo pradžios, neturės nė ga
lo... Pradžia ir galas duota tik 
mums, žmonėms, menkutėms 
žemes dulkėms...

v ) Apie tai, kad gyvybė atlėkė ant 
žemę iš kitų apgyventų planetų, da
bar labai abejojama. Net pats tos 
teorijos sukūrėjas, prof. Svante Au- 
gust Arrhenius praeitais metais išsi
reiškė, jog- kai kurie jo spėjimai ne- 
atatinka tikrenybei,—Red.

(Pabaiga)

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedelioj nuo 10 iki 12 ryto.
3261 S*. Halated St„ Chicago, IH.
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20 hietų prityrimo
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškią 
akių ligas

Ar jums skauda galvą ?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvajsta galva?
Ar matote kaip ir plukaųČius taš

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

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta

miems Lietuvoje
Vieninteli laisvos ir progresyvus min

ties dienrašti

“Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

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

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

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

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą i namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS ’ »

Laisvės Alėja 60 Nr.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo: 
15195—P. Mickinicnė 

Meižaitienė 
Ilnincevičius 
Žilinskiene 
Jasinskytė

15213^—K. Blažienė 
15215-—U. Sakalauskiene 
15218—E. įSkirinonticnė 
15219—U. Tamošiūnaite

• 15220—Petras Sadukas 
Ba vinie n ė 
Mickevičia

15201—0

15206—K.
15210—iO.

15221—L.
15222—M.
15225—K. Pakellienė

* 15227—-A. Drasulskicnė 
15230—V.

15260

Dijokas 
Ned va ras 
šliuževičienė 
Meškauskas 
Kucinintė 
Balčiūnas 
Miliūnas

15275—LM.
15276—T.
15309—J.
15371—1. Urlakas
50718-.V. Erukttnis 
50794—Y Skirka 
50847—J.Vaitkienė 
50871—0. Rimkaiitė
50895—B.
50896—A.
50902—M.

Dremeikis 
Urbonas 
Šaputienė 
Mum bris 
Šatkus

Urbonienė

50933—K.
50935—A.
50937—O.
50943—I. Seniauskas
50949—P. Juškus
50950—J. Svetonas

.Maci j a usl< ienė 
Getautienc 
lEukšis ' 
Tulicnė

Poceviičia 
Grinius 
Murauskienė
Abluževičius 
Rušicnč

50955—K.
50956- M.
50959—M.
50962—J.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

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

<---------------—___________________ /
T

DR. VAITUSH, O. D 
Lletavi* ^mociallttim

lH>iiui<vln8 akių (tempimą, turit 
esti, orieiastimi galvos akaudijimo, svaigulio, aklų aptemimo, nerruotu 
mo,. sfcautfauną aklą karštį, atitaiso 
kreivas akis nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuos*' fcfzaminavfrnas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikui.

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

Phone Boulevard 7589

r
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PINIGAI
•v i1S

50972—jF. Gednikaitė 
50975—^M. Juškaite 
50970—J.
50977—J.
50978—1.
50979—0.
50981—C.
50984—0.
50985—F.
50989—J.
50995—J.
50997—A 
50998-41.
51005-J.
51007—J.
51024—E.
75160—L.
75172—A.
75178-J.
75181—V.
75183—P.
75184—B.
75190- M.
75192—J.
75195—T.
75199-J.
75203—J.
75211—A.
75212—0.

ROCKFORDO

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

Rockford Real^Estate 
and Loan Co.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. M i ch irau Avė.

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

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

Tel. Viętory 9082
Nuo 1 ikpfl vai. po piet.■M.. ..... ..............

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chigage 
Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po plot, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Ros. 1189 Tndeuendenca Blvd. Chicag*

Td. Austi a 7«7

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

1208 W. HarriMB St.

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

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

Tel. Canal 2118
— Dr. A. L. Yuska

PHYSJC1AN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietą 

TeL Lafayette 0098 
---------------- -------------- e

Dr. Natalija Žukauskas, 
Gydau be operaciją ir be gyduolią 
visokias staigias ir chronišku li
gas; taipgi ir nervą ligas: vyrą, 
moterų ir vaikų. Specialiau mo
teriškų ir merginų ligų, 

943 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 1313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai vakare j

Tlephonaa Yards 6082

DR. M. STUPNICKI
1107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 6 iki 8 vakare.
Ned Iii omą ofisas yra 

uždarytas

Eičius 
Elvilkis 
Saparankas
Skirkienė 
Kazio vs'kienė 
Matulienė 
Saldukitnė _ 
Samoris 

miickus 
aseliauska

Grabauskas 
Urbas 
Mankevičicnė 
Povilauskiene 
Šidlauskienė 

Tamolinaitė 
Šepučio materei 
Slulgins/kicnė 
Stoniene 
Klikunienė

Galinskiene 
Droniantas 
Raniulaiticnč 
Zarumskis 
Ežerskis 
Griušas 
Austienė 
Čiurlius 
Lauzkaitė 
Drokšas 
Motuzas 
Stapalonis 
Apkavičienc 
Jakovleva 
Zalne raitė 
Zdanienė 
Kavaliauskienė 
Lobis 
Kačinskienė
Raišutienė 

Bendikienė 
Petreikaitė

75216—E. 
75218—V. 
75221—A.
85201—J. 
85210—4\ 
85214-E.
85216—Z.

M,
8522

95116—iP.
95118—M.

50969 S.
50970- IB.
50971—0.

Kvitai su paėmėjų parašaisAandasi 
“Naujienų” ofise.

Garsinkities “Naujienose”

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Lpan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.
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PINIGAI
Iš

Roselando 
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- - 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaieio aptieka, 233 

East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 

su pilna gvarantija.

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

v..... ..............-

Telephone Yarda 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priimimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 8o. Halsted St., Chicago, III.

/ ..................... "■
Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lletavia Gydytojas ir Chirurgai 

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

3259 So. Halsted St., Chicage.

DR. A. J. BERTAšIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 6918

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

DR. Č. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1*21 So. Halsted St., Chicago, 1U. 
kampa* 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. I
Phone Canal 0267 i

Dr. Anele Kaushillas D. C. 
CH1ROPRACTOR

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

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

12 a. m.

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

Vai. Iv—12 A. M. 1—3 ir 6—9 P. M. 
t Ned. 10—12 A. M.
I Residence Canal 2118
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CHICAGOS
ŽINIOS

REIKALAUJA ŽODŽIO LAIS

Reikalingumas žodžio lais; 
vės buvo diskusuojama kolegi
jos profesoriaus devintame me
tiniame susirinkime Amerikos 
kolegijų asociacijos. Dr. Ro- 

kad uni-
versi lėto profesoriai, 
švietėjai ir mokytojai turi tu
rėti pilną žodžio laisvę, jei no
rima pasiekti aukščiausio i n 
telektuailinio išsitolbul'inimo. 
Daugelis profesorių pritarė to
kiai Dr. Kelly nuomonei. Kai 
kurie profesoriai išsireiškė, 
kad pastaruoju laiku randasi 
kolegijų kuriose varžoma bei 
cenzūruojama mokytojų lekci-

PAŠOVĖ ŽMOGŲ SALIUNE.

ton avė., tapo pavojmg 
šautas susišaudyme W. 
verno saliune, 6758 So. 
ted gatvės.

Neary ir keturi kiti

ii pa-
McGo-

Hals-

vyrai 
stovėjo prie baro, kuomet du 
vyrai atvažiavo automobiliu 
prie saliuno ir paleido penkis 
guvius saliunan per langą. Vie
na kulka pataikė į Nearą.

PEŠTYNĖS TAXICABE.

Pereitą penktadienį, 
12 d., būriai piliečių 
nepaprastas peštynes, 
įvyko 
kotelio 
nia Pe

saustio 
tūmijo 
kurios 

Kiccbe, prie Shennan
Ant žūt būt ėmėsi po- 
v ILulv, 817 Lakeside

Michigan avė. ir oficierius Sam 
Goldman, kurio tėvas laiko 
krautuvę po numeriu 3303 So. 
Halsted gatvės. 
Sinti pribuvo 
Moterys 
ausis ir 
man.

Dalyki
jonu si per du metu su 
man. Jinai prašiusi jo ją vesti,

Peštvniu mal- 
raita policija, 

užgulusios kramtė 
nosį oficier.ui Gold-

lame. P-lė Poe gy-
Gold-

METINĖS SUKAKTUVĖS' 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko nvane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sūnumi 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos Konstantinas Pet
rauskis paėjo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažįsta
mus atsilankyti ant mišių. Iš 
bažnyčios meldžiu svečius užeiti 
j marvp namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ilsėkis ramiai šios šalies že
melėj; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kaite, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

S AKYS/
Yra jums brangesnės už vislią. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akhj uždegimą, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

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

DR. SERNER, ŠERNAS
3315 So. Halsted St. Chicago, III. 
\ Ofiso valandos: tik vakare nuo 6 iki 
X Nedėliomis nuo 10 iki 1.

bet jis to nenorėjęs padaryti. 
Prieš pat peštynes Goldmanas 
atvažiavęs vieton, kur p-lė Poe 
dirbanti, ir ištraukęs revolverį 
grąsinęs ją nušauti. Mergina 
pasiprašiusi paigelbos p-nios P. 
Luly. Jos abidvi puolusios ant 
Goldmano ir nusivijusios jį ta- 
xicaban, kur ir ištikusios peš
tynės. i !. '.į,*;,* |

Oficierius Goldman ir p-lė 
Poe pasodinti šalto jon, o ponia 
Lily sulaikyta kaipo liudytoja. 
Bus daromas tardymas.

Didžioji Opera 
šios savaitės programas. 
Didžioji Chicagos Opera 

ditorium teatra šią savaitę 
įla sekinamos operos:

Šiandie — “Carmen”, 
Garden, • MoCormic, '

! Baklanov, Cotreuil, direkt. Po- 
lacco, Bolm, 
ir Balet.

Antradienį 
destino”, su 
mini, Lazzari, 
rėkt. Panizza.

Trečiadienį — “Martba/ 
Mason, Bourskaya, Schipa, 
mini, Trevison, direkt. 
man.

Ketvirtadienį
Garden, Crimi, Baklanov, 
frere, Trevison, direkt. 
zza.

Au
dito

, su 
Crimi,

Ludmila, Kobelcv

— “La Forza 
Raiša, Crimi,

Pavloska,

del
Ri- 
di-

si!
Ri-

Tosca”,
De-

Pani-

Lietuviu Rateliuuše
PASIKARščIAVlMO ŽINGS

NIS.

priduotas sekamas plakatėlis:

“Klaipėdos Komiteto Atsi
šaukimas.

“Klaipėda gaisruose. Mus 
broliai šaukia: šalin ireištatas! 
Mes kurni ir dvasia sutapę su 
Didžiąja Lietuva! Nebenorime 
lenkų jungo vilkti, nepakęsi- 
ine svetimos globos! Tai jų 
proto ir širdies šauksmas, tai 
jų revoliucija ginant savo tei
ses! Aukštyn ginklus už laisvą 
autonomišką Klaipėdą vienybė
je su Lietuva!

“sis musų įbrolių žūtbūtinis 
sukilimas šiurpuliais perbėgo 
per milioną Amerikos lietuvių. 
Visi pasirengę ginti savo brolių 
teises. Tuo tikslu 
lietuviai be partijų

<1. sudarė Klaipėdos 
Jo uždą-

sausio 12 
Komitetą 
vinys

Chicagoje 
skirtumo

iš 21 nario, 
šaukti visų lietuvių

jo milžinišką mitingą 
ii d.; remti Klaipėdos 
moraliai ir finansiniai.

sausio 
brolius
Visos Amerikos lietuvių kolo
nijos šaukiamos subrusti. Kiek
vienas momentas —■ gyvybės 
ar mirties momentas. Pagelba 
reikalinga skubi ir duosni.

“Klaipėdos Kom. Spaudos 
Komisija:

J. J. Hertmanavičius,
P. Grigaitis,
Kun. l)r. I. česaitis,
L. Gaižaite,
Dr. A. Račkus.”

Del šito atsišaukimo reikia 
pirmiausia pastebėt, kad kai 
kurios jo mintys yra ne visai 
pritartinos. Amerikiečiai var
giai gali skelbtis ginkluoto su
kilimo Klaipėdos krašte rėmė
jais, nes ir legalė klausimo pu
sė turi būt imama domėn, ir 
pats sukilimo pobūdis <la yra 
nepaaiškejęs.

Antras dalykas, tai — para
šai po atsišaukimu. “Naujienų” 
redaktorius praneša, kad jisa 
nedalyvavo nė Klaipėdos Ko
miteto sudaryme, ne Spaudos 
Komisijos svarstyme , (jeigu 
svarstymas buvo) apie vieši 
mitingo kvietimą arba apie šio 
atsišaukimo rašymą. Jo var
das tapo padėtas po atsišau
kimu visai be jo žinios.

Išrodo, kad čia yra veikiama 
perdaug galvotrūkčiais.

BIELINIO PRAKALBOS.
Ryto vakare, sausio 16 die

ną, Brighton Parko kolonijoj, 
įvyks drg. Kipro Bielinio, Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovo, labai įdomios ir 
pamokinančios prakalbos. Pra-

kalbos prasidės 7 valandą va
kare, K. Gramonto salėj, 4535 
So. Rockwell gatvės.

‘ Visi Brigbtonparkiečiai turi 
būtinai ateiti į tas prakalbas 
ir išgirsti, ką drg. Bielinis pa
sakys apie Lietuvą, Lietuvos 
darbininkų padėtį, šaliės eko
nominius ir politinius santikius 
su kaimynais ir kitus svarbius 
dalykus apie kuriuos dar mes 

1 neturime teisingų 
jy- ; ,

Reikia pasakyti, 
Bielinis yra labai
tojas dėl darbininkų klasės rei
kalų bei jų teisių, plačiai pa
tyręs darbuotojas kaip ekono
minėj, taip ir politinėj darbi
ninkų kovoj ir turi nepaprasto 
gabumo visus tuos dalykus 
nuodugniai išaiškinti. Taigi vi
si visi Amerikos lietuviai dar
bininkai, kurie yra susidomėję 
savo tėvyne Lietuva, turi ne- 
[iraleisti tų prakalbų.

— Vietinis.

Pranešimas
Brldgeportas. — Pamokos lietuvių 

kalbos vaikams būna utaminkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 81st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

inforniaci-

kad drg.
sentis kovo

| BRIDGEPORTAS.
Susivienijimas namų savi-

I ninku.
j Laikytame metiniame susi
rinkime, sausio 3 d., Mildos 
svetainėje, nutaria ateinantį 
pavasarį cimentuoti ėles. Li
kos paskirtas komitetas iš 
6 asmenų dėl rinkimo nuo 
namų savininkų pritarimui pa
rašų minėtam darbui. Todėl 
pageidaujama iš Lietuvių na
mų savininkų, kurie dar nepri- 
guli prie susivienijimo, pritari
mo musų pradėtam darbui.

Suprantama, kuo daugiaus 
užimsime eliy cimentuoti, tuo 
bus pygiaii. Todėl neatidčlio- 

kinie ant toliau; visvien šian
die ar rytoj tą turėsime pada
ryti; ilgiau kęsti .negalima. 
Vietomis ėlėse pelenų randasi 
lygiai su tvoromis. Nors 
kartų buvo reikalautaxper 
minėtą susivienijimą taifi, 
rų miesto įstaigų apvalyti

mirštąs. Kada turėsime 
montuotas ėles, tai bus 
geriau jas valyti. — A.
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P. ONOS POCIENĖS LAIŠKAS 
Iš PARYŽIAUS.

gruo-

' Chicagos lietuvių šaunioji 
dainininkė, poni Ona Pocienė, 
atsiuntė mums iš Paryžiaus 
šitokį laiškelį, n 

Idžio 14, 1922 m.:
Laimingai atkeliavau į Pa

ryžių, kur laikinai apsistojau 
lidant sutvarkius savo tolimes
nės kelionės reikalus.

Atvykau į Ncw Yorką, daly
vavau su artistais iš Lietuvos 
“Ameriean’s Making” iškilmė
je Astor Kotely. Dainavau 
tik lietuvių dainas.

Ant laivo dalyvavau dve
juose koncertuose su gerais pa
sisekimais.

Paryžiuje suėjau su p. Gab
riu, ką-tik grįžusiu iš Lietu
vos. Jo įspūdžiai apie Lietu
vą puikus.

Prie šios progos tariu savo 
gilios padėkos žodį mano prie- 
tcliams, kurie (prisidėjo ir da
lyvavo mano išleistuvių kon
certe, — p. Pijui Grigaičiui už 
patirtą laike mano išvažiavi
mo prieteliškumą ir tą jaus
mingą prakalbą jišlleistuvių 
puotoje, gerb. p. Jonui Bag-j 
džiunui ir Almos Draugijai už 
surengimą man netikėtai iškil- j 
m ingos išleistuvių puotos, Bita 
Commerce Co. ir Teatro Ben
drovei už traukimą krutamų- 
jų paveikslų, ant galo tam 
maloniam būreliui, kur palydė-

Niekuomet neužmiršiu tų 
malonių mano ' išvažiavimo 
įspūdžių.

Nuoširdžiai dėkodama, lie
kuosi Jus augštai gerbianti.

—Ona Pocienė.

MAJESTIC TEATRAS.

Savaitę prasidėjusią nuo septinta- 
dienio pietų sausio 14 d. didelis dvi
gubas vodevilinių naujanybių progra
mas yra duodamas Majestic Teatre, 
drauge su nepaprastai įdomiais kru
tumais paveikslais. Garsi minčių skai
tytoja Mrs. Eva Fay ir Doree’o gar
senybės operetiniuose gabaluose suda
ro svarbiausią programo dalį. Taip 
pat labai įdomios kitos programo da
lys.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašel- 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

Chicagos Lietuvių Taryba ir Susiv. 
Draugijų ant Bridgeporto, reikale 
rengimo Chicagoje bendro apvaikš- 
čiojimo Vasario 16 š. m., šventės Pa
skelbimo Lietuvos Nepriklausomybės, 
— šiuomi kviečia Valdybas ir Veikė
jus Didžiųjų Organizacijų, Draugijų 
ir Kliubų j bendrą susirinkimą, ku
ris įvyks antradienį, sausio 16, 1923 
m., Mildos svet. ant 3 lubų, 3138 S. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šiame susirinkime išrinksime komite
tą ir padarysime galutinus nutarimus 
šiuo klausimu.

Kviečia Laikinasis Komitetas.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
drovės direktorių ir draugijų atstovų 
extra susirinkimas įvyks pirmadienį, 
sausio 15 d., 7:30 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name, 840 W. 33rd St. 
Gerbiami direktoriai ir draugijų at
stovai malonėsite visi atsilankyti lai
ku, nes bus galutinas aptarimas pla
no, statymui svetainės.

K. J. Deniereckis, B-vės sekr.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryztj 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatrr> ne
dalioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus
turtus”, šv..Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne- 
.engti. — J. Antanaitis.

Diskusijos tema: “Bendras darbi
ninkų frontas”, bus antradienį, sau
sio 16 d., 7:30 v. v., Mildos svetainėj, 
įžanga dykai. Kviečia visus, bendro 
darbininkų fronto oponentus ir šali
ninkus — atsilankyti.

> L W. W. Lietuvių Grupe.

Pranešame Brighton Parko jauni
mui, kad čia tveriamas naujas cho
ras. Pirmos repeticijos įvyks Utarnin- 
ke, sausio 16 d., McKinley Parko sve
tainėj, 39-tos ir Westem Ave.,_ 7:30 
v. v. Mergaitės ir vaikinai turėdami 
gerus balsus atsilankykite ir prisira
šykite prie choro.

W. Strygaš, Organizatorius.

“BE PIENO NĖRA ŽMOGAUS.”
I C. houstiJn GOUDISS.

(Amerikos svarbaus maistų mėnraš
čio leidėjas; virimd mokyklos Fore
cast įsteigėjas; People’s Home 
Journal maistinis direktorius).

Tarp gamtos gaminių vienas pienas 
yra patiektas tik kaipo maistas.

j Naujovės žmonių pažanga yra pa
remta jų vartojimu pieninių gaminių.

I Karo sunaikintai Europai dabar ne- 
| laime yra pieno 'stygis, o musų ša
lies palaiminimu yra pieno gausumas.

Amerikos stipruriias ir pajiegumas 
pareina visų pirmiausia nuo pieno 
daugio kiekvienuose namuose. Kitaip 
muši) vaikai negalėtų normaliai aug
ti įr vystytis ir musų suaugusieji ne
galėtų išlaikyti atatinkamos sveika
tos ir lygsvaros.

TaČiaus pienas yra^ sunkiausias 
maistas surinkti, pervežti ir paskai
dyti. Kad užlaikyti jį tyrą nuo gany
klos iki milžturės ir nuo milžtuves 
iki gomurio reikia tiek daug atsidė
jimo ir sugebumo, kad didesne dalis 
pieno pristatomo kasdien į namus ši
toj šaly nėra tokia tyra, kokia ji tu
rėtų būti. Ir pienas sugenda greičiau 
negu kokis kitas maistas.

Tyras pienas kiekvienuose namuo
se visoj šaly tapo galimybe4, kuomet 
Gail Borden, 65 metai atgal ištobu
lino eigą prašalinimui didesnės da
lies vandens iš šviežio pieno ir nuo
sėdų sudėjimui į skardines taip, kad 
jos negestų visokiame klimate.

BORDENO GARUOD1NTASIS PIE 
NAS yra garantuojamo tyrumo pie
nas sumaišytas su išgrynytu cukru
mi — niekas daugiau. Jis teikia mai
stinius pieno elementus neatmainomoj 
proporcijoj ir esti namams neišsemia
mu šaltiniu ištikimos kokybės reika- 
lingiausio maisto visokio amžiaus 
žmonėms. ?

čia nepalyginamo švarumo ir pa
togumo formoj yra grynas vienodos 
kokybės pienas kiekvienai namų lai
kytojai — idealis virimo tikslams vi
sur, kur tik pienas su cukrum yra •« - • * • V 1 • 1 - ’-  - ,
pašalina' netikrumą ir pilnai išspren- 

’----- , kaip parūpinti šitą

UŽ

togumo formoj yra grynas vienodos 
i / \ :
kytojai — idealis virimo tikslams vi-
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reikalaujama. Jis užvaduoja laiką ir
džia klausimą, kaip parūpinti 
tobulą maistą absoliučiai tyrą.
Leidus perspausdinta iš Forecast, 

vasarį 1921 m.
Kopiraituota 1920 m. C. 

Houstono Goudisso.

KODE<L LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

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

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

DEL TAMSTOS paties narankumo 
ir kelionėje ger 
•sau ir savo drstf
Lietuvos į Ameriką ant ROYAL MAIL 
UNIJOS laivu nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

no, pirk laivakortes 
ams j Lietuva ir iš

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU savo tetos, po tėvais Ci- 

cilija Jakutavičiutė, po vyru Vaitke
vičienė. Pirmiau gyveno Pennsylvani- 
jos valstijoj, dabartiniu laiku gyvena 
Chicagoje. Jei kas žinote, arba ji pa
ti bukit maloni atsišaukti j 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St., No. 19.

NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam Mr. Gregot nuo Cbris- 
tophcr Spalveris iš Spokanc, 
Wasb. Malonėkite atsiimti.

JIEŠKAU savo tėvo Antano Var- 
ževičiaus, gyvenančio Amerikoj 23 
metus, seninus jis buvo apie Wilkes 
Barre, Pa., ir savo brolio Petro Var- 
ževiČiaus, kuris gyveno Philadelphi- 
joje. Jie patys, ar kas apie juos žino 
malonėkit pranešti, busiu labai dėkin
gas. ANTANAS VARŽEVIČIUS,

Simno mieste, Alytaus apskr.
Lithuania.

JIEŠKAU DRAUGĖS Onos Valiu- 
kiutės, čisnavos vai., Topeliškių kai
mo, Marijampolės apsk. Kas žinote 
apie ją, ar ji pati, malonėkit atsi
šaukti.

M. B., 
NAUJIENŲ SKYRIUS

3210 So. Halsted St., No. 20

JIESKO DAflBO
JIEŠKAU DARBO už antrarankį 

kepėją, lietuvių keptuvėj, prie duonos 
ir pyragaičių. Kam reikalingas dar
bininkas.

Krei pkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

No. 21.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ_______

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
mergina prie namų darbo. Darbas 
ant visados; guolis, valgis ir geras 
užnvokesnis. Kreipkitės:

Fotografas
W. J. STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

Tel. Yards 1546.

REIKALAUJAMA operato
rių pajiega varomoms maši
noms. Englander Spring Bed

39 ir Loavc Avė. 3 blokai 
į rytus nuo Halsted gat.

REIKIA DABBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAMA vyrų prie nuo
latinio darbo, gali lengvai padaryti 
$50 į savaitę.

Musų nuolatiniai tarnautojai uždir
ba nemažiau kaip $50 į savaitę.

Gera proga tiems, kurie turi $750 
pinigų. Jūsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė. .
Room1 1020

Matvtis su p. James.
REIKALINGAS VYRAS par

davinėti ir išvežioti rūkytą mū
sa bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti t roku. Pašaukti per tele
foną Monroe 2015.

REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildarc Avė.
KARINIŲ KARffiNDERlŲ 

prityrusių <larbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Gar and Foundry Co., 2310 S. 
Paulina Street.

REIKALINGI AGENTAI.
Gabus vyrai ir moters visose lie

tuviškose kolonijose, galima dirbti vi
są laiką arba vakarais. Darbas labai 
pelningas.

M. I. DUMSHA & CO., 
5013 Melrose St., 
Philadelphia, Pa.

Rmkm =
Darbininkų prie trokų ir 

mašinistams pagelbininkų, dar
bas daugiausia nuo šmotų. Pri
tyrimas nereikalingas. Dieni
nis ar naktinis darbas. Ateik 
pasirengęs prie darbo.

‘ ACME STEEL GOODS 
GOMPANY,

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

_ —-------------------- 7—----------
PAJIEŠKAU NEVEDUSIO buče- 

rio, kuris gerai darbą mokėtų ir ang
lišką kalbą. Geras užmbkestis geram 
žmogui.

Atsišaukite:
J. P.,

6104 So. Stato St.

REIKALAUJAMA MAŠININIŲ 
molderių ir darbininkų prie vidaus 
ir lauko darbo. Ateikit tuojaus į sam
dymo skyrių.

ILLINOIS MALLEABLE IRON 
COMPANY, 

1760 Diversey Parkway.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA Columbia Grafono- 

la, kainavo $165.00 už $75.00 su 25 
rekordais. Priežastis pardavimo, sa
vininkė turi išvažiuoti kitur.

4342 S. Maplewood Avė., 
1-mos lubos.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis per daug metų gerai iš
dirbtas, visokių tautų apgyventa vie
ta, randa pigi, pragyvenimas geras, 
parduosiu pigiai.

2(įll W. 44th St.
Tetf Lafayette 5864.

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro- 
sernė labai apgyventoj vietoj, randa 
pigi su kambariais gyvenimu', lysas 
šešiems metams; turi būt parduota j 
savaitę laiko. Kas mylėtų tokį biz
nį, prašau atsišaukti tuojaus. Parduo
siu pigiai.

5744 S. Union Avė.

f------------------------------------ ,
PARDUODAMA grosernė ir bučer- 

nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas ilgas, randa pigi, $31 
mėnesiui; garažas ir visi paranka
mai. Parduodu, nes turiu išvažiuoti 
pas brolį į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

KUOGRElčIAUSIAI TURIU 
paiduoti savo grosernę, taipgi 
Overland mašiną, penkiomis 
sėdynėmis, 1922 modelis. Prie
žastis pardavimo liga.

667 W. 18 St.
i

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės:

1632 W. 46-th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
dviem miegamais kambariais, dideliu 
maudynės kambariu ir maudyne. Vi- 
šokių tautų apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

373 Kensington Avė., 
Chicago, III.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ.
Parsiduoda labai pigiai, aroa mai

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTOMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
5^1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

PARSIDUODA puikus nau
jas automoibilius puse kainos, 
nes reikia greit parduoti.

Savininkas:
1817 Union Avė.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
lės ir divonas, viskas Už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzic Avė., 
1 lubos.

NAMAI-ŽEME.
BARGENAS.

MŪRINIS namas 6 pagyve
nimais, raudos $162.00 per 
mėnesį. Kaina $15,000. 
3136 So. Emerald avė. 3 lubos

PARDAVIMUI du lotai, prie 
South Western Avė., tarpe 43 
ir 44 gatves. Parduodamh dėl 
važiavimo į seną krajų.

4435 So. Lincoln St.

PARDUODAMA 80 akrų farma 
Michigane, aptverta, su trobomis, gy
vuliais, javais, 10 akrų dirbamos, li
kusi po ganeva’ ir mišku. 3 mylios 
nuo miesto ir didžiojo kelio; U my
lios nuo mokyklos. Miešto yra raugy
kla. Turi būt parduota tuojaus. Kai
na $1400. Nepraleisk šitos progos.

1739 S. Halsted St., Box 149.

MŪRTGECIAI-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

t/20 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.
• ■ - " --------------------------- •

PARDUODAMA 80 akrų nedirbtos 
žemės Michigane, arti miesto, moky
klų, bažnyčių, raugyklos, geri kaimy
nai, prie didžiojo kelio. Greitam nu
pirkimui kaina $800.

1739 S. Halsted St.
Box 150.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattera ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 SfHalsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PK1VATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL »F MOTORING 

1507 W. Madison «t.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Ldetuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotunų į visds augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

ANGLŲ KALBOS 
mokinama pasikalbėjimo budu moki
niai visai nemoką ąpglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnes anglų ir lo
tynų kalbu gramatikos.

MISS DONNELLY,
421 Belden Avė., 

Tel. Diversey 2132.

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozait 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 

bauskas; kasos W. Shurna ir
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mi
nėsi pirmą šeštad’enįo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

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

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nuli.* 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
FranciŠkus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shenvaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.
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REIKALAUJA ŽODŽIO LAIS 
- .ves.

tiniame susirinkime 
kolegijų asociacijos.

versiteto profesoriai, 
švietėjai ir mokytojai

Reikalingumas žodžio lais; 
s buvo diskusuojaina kolcgi- 
i profesoriaus devntainc me- 

Amerikos 
D r. Ro- 

, kad uni- 
kaipo 

, turi tu
rėti pilną žodžio laisvę, jei no
rima pasiekti aukščiausio in 
telcktua/linio išsitdbuEinimo. 
Daugelis profesorių pritarė to
kiai Dr. Kelly nuomonei. Kai 
kurie profesoriai išsireiškė, 
kad pastaruoju laiku randasi 
kolegijų kuriose varžoma bei 
cenzūruojama mokytojų lekci-

PAŠOVĖ ŽMOGŲ SALIUNE.

Thomas Neary, 69-18 Prince- 
ton avė., tapo pavojing 
šautas susišaudyme \V. 
Verno saliune, 6758 So. 
ted gatvės.

Neary ir keturi kiti
stovėjo prie*baro, kuomet du 
vyrai atvažiavo automobiliu 
prie sali nuo ir paleido penkis 
Šūvius saliunan per langą. Vie-

u pa-
McGo-
Hals-

vyrai

PEŠTYNĖS TAXICABE.

i, samdo 
tėmi jo 
kurios 

Shennan

Pereitą penktadienį 
12 d., būriai piliečių 
nepaprastas peštynes, 
įvyko taxicabe, prie < 
hotelio. Ant žūt būt ėmėsi po
nia Peggy Luly, 817 Lakeside

Michigan a v/ ir oficierius Sam 
Goldman, kurio tėvas laiko 
krautuvę po numeriu 3303 So. 
Halsted gatvės. Peštynių mal
šinti pribuvo raita policija. 
Moterys užgulusios kramtė 
ausis ir nosį oficier.ui Gold
man. -

Dalykas lame. P-lė Poc gy
venusi i>er du melu su Gokl- 

ą vesti,

METINĖS SUKAKTUVĖS’ 
Mirties Konstantino Pctrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sūnumi 6 
metų ir Jule 7 savaičių.

Mes su vaikučiais visuomet 
laukdavome jo pareinant iš dar
bo, bet dabar jau metai suėjo, 
ir mes jo daugiau nebesulauk
sime.

Iš Liteuvos Konstantinas Pėt- 
rauskis x>a.€Jo iš Kulšinų kaimo, 
Sedos parapijos. Amerikoje pa- 
liko vieną pusbrolį. Lietuvoje, 
motiną, 2 seseris ir tris brolius.

Metinėms mirties metų sukak
tuvėms yra užpirktos šv. mišios 
sausio 19, Šv. Jurgio par. bažny
čioj, 7 vai. rytą.

Meldžiu draugus ir pažjsta- 
mus atsHankyti ant mišių. Iš 
bažnyčio's meldžiu svečius užeiti 
j mano namus, 1556 S. Craw- 
ford Avė.

Ils^is ramiai šios šalies že
melėj; mes tavęs niekuomet 
neužmiršime.

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

k.ute, Konstantas, sūnūs, 
Jule, duktė.

Neap- 
skau- 
, jei 

tuo-

JUS AK’ 
Yra jums brangesnės už 
leiskite jų. Jeigu kenti 
dėjimą, jei turi akių 
skaitant ar siuvant akys 
met ateikite pas mane

Patarimai suteikiami dovanai. Vie
nintelis lietuvis akių daktarai (Opto- 
Vietrist) ant Bridgeporto.

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

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

Prieš pat peštynes Goldmanas 
atvažiavęs vieton, kur p-lė Poe 
dirbanti, ir ištraukęs revolverį 
grąsinęs ją nušauti. Mergina 
pasiprašiusi paigelbos p-nios P. 
Luly. Jos abidvi 'puolusios ant 
Goldmano ir nusivijusios jį ta- 
xicaban, kur ir ištikusios peš
tynės. i !.

Oficierius Goldman
Poe pasodinti šalto jon, o ponia 
Lily 
Bus

ir p-lė

sulaikyta kaipo liudytoja, 
daromas tardymas.

Didžioji Opera 
šios savaites programas. 
Didžioji Chicagos Opera 

ditorium teatra šią savaitę 
da sekinamos operos:

Šiandie — ’‘Garmen”, 
Garden, ‘ McCormic, Crimi, 
Baklanov, Cotreuil, direkt. Po- 
lacco, Bohn, 
ir Balet.

Antradienį 
liesti no”, su
mini, Lazzari, 
rėkt. Panizza.

Trečiadienį — “Martha,” 
Mason, Bourskaya, Sehipa, 
mini, Trevison, direkt. 
man.

Ketvirtadienį — “Tosca”, 
Garden, Crimi, Baklanov, Dc- 
frere, Trevison, direkt. Pani-

Au
dito

Ludmila, Kobelev

— “La Forza
Raiša, Crimi,

Pavloska,

dėl
Ri- 
di-

SU
Ri-

I lage-

Lietuviu Rateliuose
PASIKARŠČIAVIMO ŽINGS

NIS.
Vakar “Naujienoms” tapo 

priduotas sekamas plakatėlis:
“Klaipėdos Komiteto Atsi

šaukimas.
“Klaipėda gaisruose. Mus 

broliai šaukia: šalin freištatas! 
Mes kurni ir dvasia sutapę su 
Didžiąja Lietuva! Nebenorime 
kuku jungo vilkti, nepakęsi- 
nie svetimos globos! Tai jų 
proto ir< širdies šauksmas, tai 
jų revoliucija ginant savo tei
ses! Aukštyn ginklus už laisvą 
autonomišką Klaipėdą vienybė
je su Lietuva!

“Šis musų brolių žūtbūtinis 
sukilimas šiurpuliais perbėgo 
per milioną Amerikos lietuvių. 
Visi pasirengę ginti savo brolių 
teises. Tuo tikslu 
lietuviai be partijų 
sausio 12 
Komitetą 
vinys —

Chicagoje 
skirtumo 

<1. sudarė Klaipėdos 
iš 21 nario. Jo užda- 
šairkti visų lietuvių 
milžinišką mitingą

sausio 21 d.; N^nti Klaipėdos 
brolius moraliai ir finansiniai. 
Visos Amerikos lietuvių kolo
nijos šaukiamos subrusti. Kiek
vienas momentas —• gyvybės 
ar mirties momentas. Pagelba 
reikalinga skubi ir duosni.o

“Klaipėdos Kom. Spaudos 
Komisija:

J. J. Hertmanavičius,
P. Grigaitis,
Kun. I)r. I. česaitis,
L. Gaižaitė,
Dr. A. Račkus.”

Del šito atsišaukimo reikia
kurios jo mintys yra ne visai 
pritartinos. Amerikiečiai var
giai gali skelbtis ginkluoto su
kilimo Klaipėdos krašte rėmė
jais, nes ir legalė klausimo pu
se turi būt imama domėn, 
pats sukilimo pobūdis da yra 
nepaaiškėjęs.

Antras dalykas, tai — para
šai po atsišaukimu. “Naujienų” 
redaktorius praneša, kad jisa 
nedalyvavo nė Klaipėdos Ko
miteto sudaryme, nė Spaudos 
Komisijos svarstyme (jeigu 
svarstymas buvo) apie vieši 
mitingo kvietimą arba apie šio 
atsišaukimo rašymą. Jo var
das tapo padėtas po atsišau
kimu visai be jo žinios.

Išrodo, kad čia yra veikiama 
perdaug galvotrūkčiais.

BIELINIO PRAKALBOS.
Ryto vakare, sausio 16 die

ną, Brighton Parko kolonijoj, 
įvyks drg. Kipro Bielinio, Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovo, labai įdomios ir 
pamokinančios prakalbos. Pra-

kalbos prasidės 7 valandą va
kare, K. Granionto salėj, 4535 
So. Rockweli gatvės.

Visi Brightonparkiečiai turi 
būtinai ateiti į tas prakalbas 
ir išgirsti, ką drg. Bielinis pa
sakys apie Lietuvą, Lietuvos 

I darbininkų padėtį, šaliės eko
nominius ir politinius santikius 
su kaimynais ir kitus svarbius 
dalykus apie kuriuos dar mes 
neturime teisingų 
jy- ; ,

Reikia pasakyti, 
Bielinis yra labai
tojas dėl darbininkų klasės rei
kalų bei jų teisių, plačiai pa
tyręs darbuotojas kaip ekono
minėj, taip ir politinėj darbi
ninkų kovoj ir turi nepaprasto 
gabumo visus tuos dalykus 
nuodugniai išaiškinti. Taigi vi
si visi Amerikos lietuviai dar
bininkai, kurie yra susidomėję 
savo tėvyne Lietuva, turi ne- 
praleisitj tų prakalbų.

— Vietinis.

Pranešimas ASMENŲ JIESKOJIMA1 PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

informaci-

kad drg.
senas kovo-

j BRIDGEPORTAS.
i Susivienijimas namų savi- 
į ninku.

j Laikytame metiniame susi- 
I rinkime, sausio 3 d., Mildos 
svetainėje, nutarta ateinantį 
pavasarį cimentuoti ėles. Li
kos paskirtas komitetas iš 
6 asmenų dėl rinkimo nuo 
namų savininkų pritarimui pa
rašų minėtam darbui. Todėl 
pageidaujama iš Lietuvių na
mų savininkų, kurie dar nepri
guli prie susivienijimo, pritari
mo musų pradėtam darbui.

Suprantama,
užimsime ėlių cimentuoti, tuo 
bus pygiau. Todėl neatidėlio
kime ant toliau; visvien šian
die ar rytoj tą turėsime pada
ryti; ilgiau kęsti .negalima. 
Vietomis .iįlėse pelenų randasi 
lygiai su tvoromis. Nors daug 
kartų buvo reikalautaxper virš 
minėtą susivienijimą tam, tik
rų miesto įstaigų apvalyti ėles, 
bet valymas tapo greitai už-

kuo daugiaus

turėsimomirštąs. Kada 
montuotas ėles, tai bus 
geriau jas valyti. — A

daug
B.

-------------- -—,-----
P. ONOS POCIENĖS LAIŠKAS 

Iš PARYŽIAUS.

Chicagos lietuvių šaunioj 
dainininkė, poni Ona Pocienė, 
atsiuntė mums iš Paryžiaus 
šitokį laiškelį, rašytą gruo
džio 14, 1922 m.:

Laimingai atkeliavau į Pa
ryžių, kur laikinai apsistojau 
idant sutvarkius savo tolimes
nės kelionės reikalus.

Atvykau į Ncw Yorką, daly
vavau įsu artistais iš Lietuvos 
“Anierican’s Making” iškilmė
je A s to r Hotely. Dainavau 
tik lietuvių dainas.

Ant laivo dalyvavau dve
juose koncertuose su gerais pa
sisekimais.

Paryžiuje suėjau su p. Gab
riu, ką-tik grįžusiu iš Lietu
vos. Jo įspūdžiai apie Lietu
vą puikus.

(Prie šios progos tariu savo 
gilios padėkos žodį mano prie- 
tcliams, kurie prisidėjo ir da
lyvavo Tnano išleistuvių kon- 
oerte, — p. Pijui Grigaičiui už 
patirtą laike mano išvažiavi
mo prieteliškumą ir tą jaus
mingą prakalbą ^išleistuvių

džiunui ir Almos Draugijai už 
surengimą man netikėtai iškil
mingos išleistuvių puotos, Elta 
Gommerce Co. ir Teatro Ben
drovei už traukimą ik r u tanių
jų paveikslų, ant galo tam 
maloniam būreliui, kur palydė
jo į traukinį.

Niekuomet neiižmiršiu tų 
malonių mano išvažiavimo 
įspūdžių.

Nuoširdžiai dėkodama, lie
kuosi Jus augštai gerbianti.

—Ona Pocienė.

MAJESTIC TEATRAS.

Savaitę prasidėjusią nuo septinta- 
dienio pietų sausio 14 d. didelis dvi
gubas vodevilinių naujanybių progra
mas yra duodamas Majestic Teatre, 
drauge su nepaprastai įdomiais kru- 
tamais paveikslais. Garsi minčių skai
tytoja Mrs. Eva Fay ir Doree’o gar
senybės operetiniuose gabaluose suda
ro svarbiausią programo dalj. Taip 
pat labai įdomios kitos programo da- j 
lys.

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utarninkais ir 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 81st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Nariai Lietuvių Politinio ir Pašei* 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.

JIEŠKAU savo tetos, po tėvais Ci- 
cilija Jakutavičiutė, po vyru Vaitke
vičienė. Pirmiau gyveno Pennsylvani- 
jos valstijoj, dabartiniu laiku gyvena 
Chicagoje. Jei kas žinote, arba ji pa
ti bukit maloni atsišaukti j

NAUJIENŲ SKYRIŲ
3210 So. Halsted St., No. 19.

NAUJIENŲ OFISE, 1739
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam Mr. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris iš Spokane, 
VVash. Malonėkite atsiimti.

PARSIDUODA Columbia Grafono- 
la, kainavo $165.00 už $75.00 su 25 
rekordais. Priežastis pardavimo, sa
vininkė turi išvažiuoti kitur.

4342 S. Maplewood Avė., 
1-mos lubos.

PARDUODAMA 80 akrų nedirbtos 
žemės Michigane, arti miesto, moky
klų, bažnyčių, raugyklos, geri kaimy
nai, prie didžiojo kelio. Greitam nu
pirkimui kaina $800.

1739 S. Halsted St. 
Box 150.

Chicagos Lietuvių Taryba ir Susiv. 
Draugijų ant Bridgeporto, reikale 
rengimo Chicagoje bendro apvaikš- 
čiojimo Vasario 16 š. m., Šventės Pa
skelbimo Lietuvos Nepriklausomybės, 
— šiuomi kviečia Valdybas ir Veikė
jus Didžiųjų Organizacijų, Draugijų 
ir Kliubų j bendrą susirinkimą, ku
ris jvyks antradienį, sausio 16, 1923 
m., Mildos svet. ant 3 lubų, 3138 S. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Šiame susirinkime išrinksime komite
tą ir padarysimo galutinus nutarimus 
šiuo klausimu.

Kviečia Laikinasis Komitetas.

Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
droves direktorių ir draugijų atstovų 
extra susirinkimas įvyks pirmadieni, 
sausio 15 d., 7:30 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name, 840 W. 33rd St. 
Gerbiami direktoriai ir draugijų at
stovai malonėsite visi atsilankyti lai
ku, nes bus galutinas aptarimas pla
no, statymui svetainės.

K. J. Demereckis, B-vės sekr.

Birutės Kalno draugija rengia Ma- 
skų balių Sausio 27 d., šeštadienio 
vakarą, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Bus duodama daug pryzų 
ir bus vienas iš gražiausių balių.

Komitetas.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatrn ne- 
dėlioj kovoji d., 1923 “Užburtus 
turtus”, Šv..Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Diskusijos tema: “Bendras darbi
ninkų frontas”, bus antradienj, sau
sio 16 d., 7:30 v. v., Mildos svetainėj. 
Įžanga dykai. Kviečia visus, bendro 
darbininkų fronto oponentus ir šali
ninkus — atsilankyti.

> I. W. W. Lietuvių Grupė.

Pranešame Brighton Parko jauni
mui, kad čia tveriamas naujas cho
ras. Pirmos repeticijos jvyks Utarnin- 
ke, sausio 16 d., McKinley Parko sve
tainėj, 39-tos ir Westem Avė., 7:30 
v. v. Mergaitės ir vaikinai turėdami 
gerus balsus atsilankykite ir prisira
šykite prie choro.

W. Strygaš, Organizatorius.

“BE PIENO NĖRA ŽMOGAUS.”

C. HOUSTdN GOUDISS. 
(Amerikos svarbaus maistų mėnraš
čio leidėjas; virimd’ mokyklos.Fore- 
cast įsteigėjas; People’s Home 
Journal maistinis direktorius).

Tarp gamtos gaminių vienas pienas 
yra patiektas tjk kaipo maistas.

Naujovės žmbnių pažanga yra pa
remta jų vartojimu pieninių gaminių. 
Karo sunaikintai Europai dabar ne
laime yra pieno ’stygis, o musų ša
lies palaiminimu yra pieno gausumas.

Amerikos stiprumas ir pajiegumas 
pareina visų pirmiausia nuo pieno 
daugio kiekvienuose namuose. Kitaip 
muši) vaikai negalėtų normaliai aug
ti ir vystytis ir musų suaugusieji ne
galėtų išlaikyti atatinkamos sveika
tos ir lygsvaros.

Tačiaus pienas yra sunkiausias 
maistas surinkti, pervežti ir paskai
dyti. Kad užlaikyti ji tyrą nuo gany
klos iki milžturės ir nuo milžturės 
iki gomurio reikia tiek daug atsidė
jimo ir sugebumo, kad didesnė dalis 
pieno pristatomo kasdien į namus ši
toj šaly nėra tokia tyra, kokia jį tu
rėtų būti. Ir pienas sugenda greičiau 
negu kokis kitas maistas.

Tyras pienas kiekvienuose namuo
se visoj šaly tapo galimybe, kuomet 
Gail Borden, 65 metai atgal ištobu
lino eigą prašalinimui dilesnės da
lies vandens iš šviežio pieno ir nuo
sėdų sudėjimui į skardines taip, kad 
jos negestų visokiame klimate.

BORDENO GARUODINTASIS PIE 
NAS yra garantuojamo tyrumo pie
nas sumaišytas su išgrynytu cukru
mi — niekas daugiau. Jis teikia mai
stinius pieno elementus neatmainonyoj 
proporcijoj ii- esti namivms neišsermia- 
mu šaltiniu ištikimos kokybes reiku- 
lingiausio maisto visokio amžiaus 
žmonėms. ;

čia nepalyginamo švarumo ir pa- 
togumo formoj yra grynas vienodos 
kokybės pienas kiekvienai namų lai
kytojai — idealis virimo tikslams vi
sur, kur tik pienas su cukrum yra 
reikalaujama. Jis užvaduoja laiką ir 
pašalina netiknimą ir pilnai išspren
džia klausimą, kaip parūpinti šitą 
tobulą maistą absoliučiai tyrą.
Leidus perspausdinta iš Forecast, 

vasarj 1921 m.
Kopiraituota 1920 m. C. 

Houstono Goudisso.

už

KODEL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

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

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

DEL TAMSTOS paties narankumo 
ir kelionėje gerumo, pirk laivakortes 
sau ir saVo draugams j Lietuva ir iš 
Jetuvos ; Ameriką ant ROYAL MAIL 
LINIJOS laivu nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis j ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė, biznis per daug metų gerai iš
dirbtas, visokių tautų apgyventa vie
ta, randa pigi, pragyvenimas geras, 
parduosiu pigiai.

įll W. 44th St.
T/l. Lafayette 5864.

MOKYKLOS

JIEŠKAU savo tėvo Antano Var- 
ževičiaus, gyvenančio Amerikoj 23 
metus, seninus jis buvo apie Wilkes 
Bari’e, Pa., ir savo brolio Petro Var- 
ževičiaus, kuris gyveno Philadelphi- 
joje. Jie patys, ar kas apie juos žino 
malonėkit pranešti, busiu labai dėkin
gas. ANTANAS VARŽEVIČIUS, 

Simno mieste, Alytaus apskr.
Lithuania.

JIEŠKAU DRAUGES Onos Valiu- 
kiutės, čisnavos vai., Topcliškių kai
mo, Marijampolės apsk. Kas žinote 
apie ją, ar ji pati, malonėkit atsi
šaukti.

M. B., 
NAUJIENŲ SKYRIUS

3210 So. Halsted St., No. 20

JIESKO darbo
JIEŠKAU DARBO už antrarankj 

kepėją, lietuvių keptuvėj, prie duonos 
ir pyragaičių. Kam reikalingas 
bininkas.

Kreipkitės:
NAUJIENŲ SKYRIUS, 
3210 So. Halsted St.

No. 21.

dar-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
mergina prie namų darbo. Darbas 
ant visados; guolis, valgis ir 
užm’okesnis. Kreipkitės: 

Fotografas
< W. J. STANKŪNAS 

3315 So. Halsted St. 
Tel. Yards 1546.

geras

REIKALAUJAMA opera to
rių pajiega varomoms maši
noms. Englander Spring Bed

39 ir Lo>we Avė. 3 blokai 
į rytus nuo Halsted gajt.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKAI/AUJAMA vyrų prie nuo
latinio darbo, gali lengvai padaryti 
$50 į savaitę.

Musų nuolatiniai tarnautojai uždir
ba nemažiau kaip $50 į savaitę.

Gera proga tiems, kurie turi $750 
pinigų. Jūsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Ųrocery Store on Wheel Corp.

400 N. Michigan Avė. .
Room 1020

Matytis su p. James.
REIKALINGAS VYRAS par

davinėti ir išvežioti rūkytą mė
sa bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele
foną Monroe 2015.

REIKALAUJAMA DVIRA- 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOLD SCHWINN and CO.

1718 N. Kildai'e Avė.
KARINIŲ KARPENDERIŲ 

prityrusių darbininkų prie nau
jų prekinių vagonų; geras mo
kesnis nuo šmotų. American 
Gar and Foundry Co., 2310 S. 
Paulina Street.

REIKALINGI AGENTAI.
Gabus vyrai ir moters visose lie

tuviškose kolonijose, galima dirbti vi- 
’ ” ei. arba vakarais. Darbas labai

M. i. dumsha & co.,
5013 Melrose St., 

. Philadelphia, Pa.

pel

Darbininkų prie t rokų ir 
mašinistams pagelbininkų, dar
bas daugiausia nuo šmotų. Pri
tyrimas nereikalingas. Dieni
nis ar naktinis darbas. Ateik 
pasirengęs prie darbo.

‘ AGME STEEL GOODS 
COMPANY,

136 and I. G. Tracks, 
Riverdale, III.

PAJIEŠKAU NEVEIKUSIO buče- 
rio, kuris gerai darbą mokėtų ir ang
lišką kalbą. Geras užmokestis geram 
žmogui.

Atsišaukite:
J. P.,

6104 So. Stato St.

REIKALAUJAMA MAŠININIŲ 
molderių ir darbininkų prie vidaus 
ir lauko darbo. Ateikit tuojaus I sam
dymo skvrių.

ILLINOIS MALLEABLE IRON 
COMPANY,

1760 Diversey Parkvvay. *

PARDAVIMUI BUČERNE IR gro- 
serne labai apgyvento] vietoj, randa 
pigi su kambariais gyvenimu ’’, lysas 
šešiems metams; turi būt parduota j 
savaitę laiko. Kas mylėtų tokj biz
ni, prašau atsišaukti tuojaus. Parduo
siu pigiai.

5744 S. Union Avė.

PARDUODAMA grosernė ir bučer- 
nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas ilgas, randa pigi, $31 
mėnesiui; garažas ir visi paranku- 
mai. Parduodu, nes turiu išvažiuoti 
pas brolj j kitą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

KUOGREI čl AUSI AI TUIIIU 
parduoti savo grosernę, taipgi 
Overland mašiną, penkiomis 
sėdynėmis, 1922 modelis. Prie
žastis pardavimo liga.

667 W. 18 St.

PARDAVIMUI GERA UŽEI- 
gos vieta minkštų gėrimų. 
Parduosiu pigiai. Kreipkitės: 

1632 W. 46-th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
dviem miegamais kambariais, dideliu 
maudynės kambariu ir maudyne. Vi
sokių tautų apgyventa vieta. Par
davimo priežastis patirsit ant vietos.

373 Kensington Avė., 
Chicago, III.

BUČERNfi IR GROSERNĖ.
Parsiduoda labai pigiai, aroa mai

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

O, P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

AUTOMOBILIAI
PUIKUS AUTŲMOBILIUS, užda

rytas, Westcott sodan 1922 metų, me
chaniškai geriausiam stovyje, gali va
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 
su priedais virš $3250; parsiduos už 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

jas
nes

PARSIDUODA 
automobilius 
reikia greit 
Savininkas:

1817 Union Avė.

puikus nau- 
įpuse; kainos, 

parduoti.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vėliausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčihi eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
lės ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais; taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiū
lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzic Avė., 
1 lubos.

NAMAI-ZEME
BARGENAS.

IVIU'KITsriS namas €> pagyve- 

nimais, .raudos $162,00 per 
menesį. Kaina $15,000.
3136 So. Emerald avė. 3 lubos

PARDAVIMUI du lotai, prie 
Šou t Ii Western Avė., tarpe 43 
ir 44 gatvės. Parduodama 
važiavimo į seną krajų.v 

4435 So. Lincoln St.

dėl

PARDUODAMA 80 akrų farma 
Michigane, aptverta, su trobomis, gy
vuliais, javais, 10 akrų dirbamos, li
kusi po ganeva* ir mišku. 3 mylios 
nuo miesto ir didžiojo kelio; U my
lios nuo mokyklos. Mieste yra raugy
kla. Turi būt parduota tuojaus. Kai
na $1400. Nepraleisk šitos progos.

1739 S. Halsted St., Box 149.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue< 
arti Augštutinio Kelio. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus 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 kalba
3) Visokios rūšies mate

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PK1VATES AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokinamų 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lais* 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL »F MOTORING 

1507 W. Madison St.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalba; 
Grammar School, High Schoot ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visds angštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:30. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted S t., 
kampas 83čios gatvės.

ANGLŲ KALBOS 
mokinama pasikalbėjimo budu moki
niai visai nemoką anglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnes anglų ir lo
tynų kalbu gramatikos.

MISS DONNELLY, 
421 Belden Avė., 

Tel. Diversey 2132.

DRAUGIJOS IR
_____ ORGANIZACIJOS
LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PASEL- 

POS KNIUBO VALDYBA 1923 me
tams:
Paulind st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozait 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesi pirmą šeštad’enjo vakarą, D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

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

’irm. F. Eismontas, 4531 S.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJ#. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shenvaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.


