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LIETUVIAI SUĖMĖ FRANCUZUS
Klaipėda paimta po našio išima dos krašto sukilėliai nors iš- va • W 1 • 'IS? p5 Remkime Klaipėdos

Įspėjimas talkininkams

Prancūzai griebiasi Vokietmiestus
Lietuviai paemfiKiaipedą; fraucuzai nuginkluoti.

LONDONAS, sausio 15. — Central News gavo žinių, kad 
lietuviai užėmė Klaipėdos miestą ir nuginklavo ten buvusius 
Francijos kareivius.

Klaipėda paimta po mūšio*
lietuviai prieš tai pareikalavo 

talkininkų pasitraukimo.

BERLJNAS, sausio 15. — 
Lokal Anzeiger gautomis žinio
mis, smarkus mušis siaučia 
Klaipėdos miesto gatvėse, į kur 
įėjo lietuvių partizanai. Lietu
viai, pasak žinioj, jau beveik 
visai užvaldė miestą.

Gautoji čia žinia iš Heide- 
krug, į pietvakarius nuo Klai
pėdos, prie Nemuno įbėgimo į 
Baltijos jurą, sako, kad lietu- 

naują 
kaipo 

papra
kam i-

, .tja veikia sek m migai ir gera 
tvarka yra palaikoma visame 
Klaipėdos krašte. Savanoriai 
kareiviai nekariauja prieš tal
kininkus, bet jie sukįlo prieš 
nepakenčiamą direktoratą, ku
ris buvo lokaline administraci
ja. i

“'Šiuo prašoma talkininkų 
kareivius ištraukti, kad nebūtų 
priežasties karingiems žy-

Lictuvos, dabar bus patenkin
ti, jei vokiečių direktdriatas,! 
kuris • vaikio Klaipėdos miestą 
bus pašalintais. |

KIlalLĮiėdos 
moj 
bet 
yra 
tojų 
miesto administracija. j

Lenkija pranešė taikiniu- apimtame krašte, 
kailis, jog ji tikisi, kad jie iš-1 
spręs Klaipėklos klausimą. Bet to kontroliuojamąją Direktoriją, kuri valdė kraštą, neatsižveig- 
delei dabartinės įtemptos pa-. 
dėties palei Reiną nesitikima. I 
kad santarvės 
taryba veikiai 
klausimą.

nuėstas didžiu-< 
yra vokiečių apgyventas, 

visame krašte didžiumoj 
lietuviai ir ta dalis gyven- 
buvo labai ]

žmoniųjpastangas!
Kaip perkalto trenksmas giedroje, taip nustebino Amerikos 

lietuvių visuomenę žinia apie sukilimą Klaipėdos krašte. Per ke
letą dienų ji godžiai gaudė kiekvieną naują pranešimą apie besi
vystančius Klaipėdos krašte nuotikius, pergyvendama tai vilties, 

nepatenkinta didelio susirūpinimo, valandas. Pagalinus, iš visų pasiekusių 
i Ameriką telegramų daugiaus-mažiaus paaiškėjo padėtis sukilimo 
I ____1-Zt 1

Klaipėdos krašto gyventojai sukilo prieš vokiškojo elemen-

Li

via i sukilėliai iKiskehbė 
valdžią, su Simonaičiu, 
prezidentu. Simonaitis 
šęs vyriausio talkininkų
sionieriaus ištraukti Francijos 
kareivius iš Klaipėdos krašto.

“Gvarantijos ir užtikrini
mas apsaugos yra duodamas 
visiems gyventojams ir val
džios darbininkams. Jeigu gi 
talkininkų spėkos nebus iš
trauktos, tada atsakomybe už 
gailimą kraujo praliejimą ne
puls ant Klaipėdos gyventojų. 
Klaipėdos 
niauja, 
naujoji 
žinta.”

darbininkai neri- 
Jie reikalauja, kad 

valdžia butų pripa-

Klaipėdos krašto sukilėliai 
įspėjo talkininkus

Meta atsakomybę už galimą 
kraujo praliejimą ant tal
kininkų. Sukilėliai užtikri

na tvarką ir saugumą.

Sukilimas esąs atkreiptas 
prieš vokiečius

Sukilėliai nori tik pašalinti 
nepakenčiamą vokiečių valdžią 

Klaipėdos krašte.

VVASIKNGTON, sausio 15.
Lietuvos Atstovybė gavo ži

nių iš Lietuvos užsienio reika
lų ministerijos Kaune, kad 
Klaipėdos krašto sukilėliai pa
siuntė notą talkininkų koman- 
duotojams Klaipėdoje, metan
čią atsakomybę už kraujo pra
liejimą iftibartiniuose sumiši
muose ant tų ikomanduojojų.

Žiruos nepaduoda smulkme
nų apie padėtį, bet sako tik,

COPENHAGEN, sausio 15. 
—Iš Klaipėdos pranešama, kad 
sukilėlių komanduotojas ten 
įteikė notą, vyriausiam talki
ninkų kounisionieriui pareiš- 

kiančią, kad sukilimas yra at
kreiptas išimtinai prieš vokie
čių valdžią, “kuri pašilta r ė vi
sai nebepakenčiama.”

Komanduotojas prašo., kad 
Francijos kareiviai susilaikytų 
nuo karinių aktų, kadangi jis

kad sukilėliai “sutiko pasiprie
šinimą Klaipėdos miesto pa
kraščiuose” ir tada pasiuntė 
talkininkų komandai sekamą 
įspėjimų:

“Klaipėdos krašto valdžia ta
po perduota be jokio kraujo 
praliejimo vyriausiam Mažo
sios Lietuvos gelbėjimo komi
tetui. Administracija ir poliei-

sutinka igvarantuoti saugumų 
gyventojams ir valdininkams.

Vėl atidos Klaipėdos 
klausimo išsprendimą

LONDONAS, sauiso 15. —
Pasak čia gautų žinių, Klaipė-

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.
Temos prakalbos: "‘Klaipėdos Krašto Padėtis” ir 
“Darbininkų Klasės Padėtis Lietuvoj.”

........................................................................................ , III,................. J..UH,/

Iverius metus nebuvo paren
kamos; reiškia, ir tose valdy
mo srityse užsimezgė be išei
ties mazgas.

Ekonominiai ‘kraštas smuko 
ir merdėjo, nes jis buvo nei 
paleistas, nei pakartas. Gyven
ti iš vietos pramonės ar preky
bos nebuvo galima, — visa ge
rovė susidarė iš spekuliatyvės 
prekybos su Lietuvą arba iš 
spirito ir kitų svaigalų slapto 
gabenimo Lietuvon. Galop, 
Lietuvai jia'stačius budresnę 
pasienio sargybą ir ją sustip
rinus ir tasai įplaukų šaltinis 
dingo. Pastangos išvystyti sa
vą pramonę, neturint žaliosios 
medžiagos, sukurti patvaresnį 
valstybinį nikį, turint nedidelę 
valdomąją teritorija, nuėjo 
niekais. Visus ekonominius 
sunkumus pakėlė ant savo pe
čių darbininkai, mažažemiai, 
žvejai- ir pastaruoju metu tą 
slogutį pajuto ant savo pečių 
ir smulkusis miesto savininkė
lis. Užėjusi vokiečių markės 
katastrofa galutinai susmuki- 
no esamąją skurdo gerovę ir 
varginguosius sluoksnius įstū
mė sielvartingo!! padėliu. Pa
siskaitykite Klaipėdos krašto 
laikraščius, ir kiekviena1 jūsų 
pastebės tą skurdo desperaci
ją, kuri buvo apėmusi krašto 
varginguosius sluoksnius dar 
gruodžio mėn. pradžioje.

Kad šitos trįs priežastys su
darė pamatą vietos gyventojų 
sukilimui, liudija daugelis ki
tų žinių, kurias mes turime iš 
to krašto ūž praeitų melų 
gruodžio mėn. Prie tokios pa
dėties klausimas prisidėjimo 
prie Lietuvos, kuri turi pakan
kamai duonos ir žaliosios me
džiagos, sava imi paaiškėjo net 
ir tiems, kurie 'laikėsi pasyviai 
arba lauke pyragų iš franeuzų, 
vok iečių ar lenkų.

krašto likimo išsprendimą, vil
kino sąmoningai ir laukė tik 
patogios progos, kad be triuk
šmo pasigrobus visą kraštą. 
Francijos buržuazija, įsikver- 
bus Klaipėdoje, ne tik yra su
maniusi panaudoti saviems 
reikalams arlimesniuosius prie 
jos kraštus, bet ji siekia ir 
Rusijos, kur guli jos, rusų ca
rams išskolin tieji milijardai. 
Drauge su Lenkijos dvarinin
kais, franeuzai mokėtų suda
ryti tą sieną, kuri turi atskirti 
Vokietiją nuo Rusijos, tuodu 
kraštu izoliuoti ir paskui įsi
vyrauti Europoje. Prarijus 
Klaipėdos kraštą, galima butų 
likviduoti ir Lietuvą; tuomet 
pasaulio imperialistams nieks 
neprimintų pavojaus jų grobi
mo darbams. Šitą gudrųjį su
manymą apvertė aukštyn kojo
mis Klaipėdos sukilimas.

Klaipėdos sukilėliams lemta 
kovoti ne tik už savo tautinius 
ir pidi tini us siekimus, — jiems 
lemta laikyti frontas prieš pa
saulio imperializmą, kurs šian
diena rodo savo iltis visame 
pasaulyje. Todėl Klaipėdos 
krašto pasiliuosavimo kova yra 
ir tarptautinės darbininkų kla
sės reikalas

Franeuzai okupuoja naujus 
distriktus

a_ dama į daugumos žmonių valią ir krašto reikalus.
i Jie sukilo prieš Francijos ir kitų imperialistinių valstybių 

ambasadorių politiką., kuri per ketverius metus atidėliojo Klaipėdos krašto li
kimo išsprertdimą, laukdami progos atiduoti jį amžinai lenkiškų 
ir kitokių grobikų vergijai, ir privedė jį prie didžiausio skurdo.

Klaipėdos krašto sukilėliai kovoja už tą teisę, kurią pripažį
sta viso pasaulio demokratija: už teisę patiems žmonėms rūpin
tis savo likimu ir dėtis i vieną valstybinę organizaciją su ta 
šalim, su kuria jie turi daugiausia bendrų tautinių, ekonominių 
ir kultūrinių Reikalų.

Jie Reikalauja autonomijos savo kraštui ir galimybės sujung
ti jį su Lietuvos Respublika.

šitai klaipėdiečių kovai ir šitiems jų reikalavimams Ameri
kos lietuviai gali tiktai visa širdžia pritarti. Ir jie turi kuo ga
lėdami paremti jų pastangas.

Amerikos lietuviai turi pakelti savo balsą prieš tuos pačius 
priešininkus, kuriems klaipėdiečiai paskelbė kovą. Jie tjiri steng
tis palenkti šios šalies visuomenės opiniją Klaipėdos krašto gy
ventojų naudai ir turi daryti spaudimą į šios šalies valdžią, kad 
ir ji pavartotų savo autoritetą teisingam to klausimo išsprendi
mui. Jie, pagaliaus, turi rengtis ištiesti pagelbos ranką Klaipėdos 
krašto žmonėms, kad jie, laimėję savo didvyrišką kovą, sugebė
tų kaip galint greičiaus sutvarkyt ir atstatyt savo kraštą.

Taigi, visi i darbą!
(žemiaus dedame labai įdomų drg. K. Bielinio išdėstymą tų 

priežasčių, kurios iššaukė sukilimą Klaipėdos krašte. Kaipo vie
nas pirmutinių Lietuvos veikėjų,, iškėlusių Klaipėdos krašto klau
simą St. Seime, jisai yra daugiaus, negu kas kitas iš visų žmo
nių Amerikoje, kompetentingas kalbėti apie tai. — Red.)

svarstytų tą

Lietuvos of icialis
pranešimas

dėltuvos nusistatymas 
Klaipėdos ir talkininkų 

protestai.

WASHIlNG.TON, D. C. (L. I. 
B.) Sausio 12. — šiandien Lie
tuvos Atstovybė yra gavusi 
nuo Eltos sekamą kablegramą:

“Prancūzų ir Anglų Atstovai 
protestavo dėl Lietuvos parti
zanų veržimosi Klaipėklo/n ir 
prašo pa vartoti savo intaką, 
kad nebūtų ekscesų prieš as
menis ir turtą. Lietuvos Vy
riausybė atsake, kati ji supran
ta Lietuvių patrijotų veržimąsi 
pagalbon, nes nenormalė padė
tis Klaipėdos krašte yra tikrai 
nepakenčiama visais atžvil
giais,
į ne jos suverenitete 
krašto tvarką ir griebėsi 
priemonių apsaugoti 
nuo perėjimų. Kol kas
riausybė nemato priežasties to 
nusistatymo atmaiinymui. Mi-

Pasigriebė dar 9 Ruhr miestus

tačiau ji negali briautis 
esančio

Visų 
sieną 

vy-

nisteris Pirmininkas jMireišIkė 
spaudai, jog Lietuva betgi ne
galės būti indifferenti, jei bus 
griebtųsi ginklo prieš lietuvių 
daugumos norą sudaryti Klai
pėdos Krašte organus atitin
kančius gyventojų daugumos 
interesams ir tautiniams sie
kiams. Klaipėdoje Prancūzai 
mano gintis ginklu. Sukilėliai 
supa miestą; mieste bruzdėji
mas.”

----------------------------

Siunčia Klaipėdon kruizerį.
PARYŽIUS, sausio 15. — 

Dabar esančiam Breste Fran
cijos kruizeriui Voltaire tapo 
įsakyta tuojaus išplaukti į 
Klaipėdą. Tai neskaitant dvie
jų torpedinių laivų, kurie jau 
ta]>o pasiųsti į Baltijos jurą.

Atsišaukimas
(Atsiųsta).

Gelbėkite šaulius Klaipėdos 
krašte. Šaukite raąss-m i tin
gus, rinkite aukas.

— Žmuidzinavičius, 
Liet, šaulių atstovas.

Kodėl sukilo Klaipėdos žmonės?
Į ............ .............. «■----- ------------ --- - .............. .. .........

Rašo K. BIELINIS.

Įvykiai Klaipėdos krašto iš
rodo Amerikos lietuviams ne
tikėtai Įsiliepsnojusiais ir urnai 
iškilusiais aikštėn. Kiekvienas 
musų j ieško priemonių tiems 
įvykiams išaiškinti ir nori su
prasti pamatines jų priežastis.

Mano supratimu, svarbiau
sios sukilimo priežastys yra 
štai kame: Santarvės Valsty
bės, atSkyrusios nuo Vokiėtijos 
Klaųjėdos kraštą, pavedusios jį 
franeuzų žinion, per pastaruo
sius ketverius metus laikė jį

buvo sudaryta iš atstovų įvai
rių draugijų ir sąjungų, kurių 
daugelis buvo ir pasiliko visai 
nepolitinėmis organizacijomis. 
Tuo budu miesto ir kaimo 
stambiosios buržuazijos gaiva
lams buvo laiduotas sprendžia
mas balsas vidaus krašto gyve
nimo klausimuose.

Per ketverius metus šita 
franeuzų kreatura valdė kraš
tą, tvarkė jo vidujinį gyveni
mą. Žinoma, visame kame 
Direktorijos -ponai klausėsi

tų pačių franeuzų gobšioje sau- franeuzų komisaro Petisne pa
joję, visai nustelbdainos ir ne*. tarimų ir nurodymų ir tų
boc|umos vietos gyventojų eko
nominių, kultūrinių, tautinių 
ir kitų reikalų. Didžiumą kra
što gyventojų sudaro lietuviai, 
bet nežiūrint šitos apystovos, 
lietuvių kalbos, mokyklos, kul
tūros ir švietimo reikalavimai 
buvo ir pasiliko neigiami.

Politikos žvilgsniu Klaipėdos 
krašte viešpatavo ši tvarka: 
franeuzams atėjus, buvo suda
ryta Klaipėdos 'Krašto Taryba, 
kuri iš savo tarpo parinko Kra
što Direktoriją —< vykdomąją 
valdžią iš 7 išmonių. Pati Kra
što Taryba, kaipo sprendžia
moji įstaiga, susidarė įle iš 
žmonių renkamų atstovų, bet 
tų pačių franciuų nuožiūra,

šnabždėjimų, kurie ėjo iš Pa
ryžiaus, Varšuvos ir Berlyno. 
Politine spekuliacija vertėsi 
dauguma Direktorijos ir Kraš
to Tarybos narių. Vieni jų lin
ko prie Francijos, jai pataika
vo; kiti, nors ir patylomis, rė
mė vokiečių monarchininkų 
pastangas; treti važinėjo Var
šuvon ir spekuliavo su lenkais. 
Žinoma, visa tai dėjosi nevel
tui, kiekvienas tų žmonių žygis 
būdavo tinkamai aprūpintas. 
Krašto reikalai liko atstumti 
paskutinė!) vieton, vietos gy
ventojai gyveno lūkesčiais ir 
geromis ateities viltimis. Vie
tos savivaldybės: miestų, ap
skričių ir valsčių jper tuos ke-

Gruodžio mėnesy dideilio 
triukšmo sukėlė, paskleidusi 
žinia, kad Santarvė yra pasiry
žusi visą kraštą padaryti “frei- 
štatu” (laisva valstybe) ir pri
skirti pastarąją (Lenkijai. 
Gruodžio 6 d. pr. m. Priekulė
je įvyksta masinis mitingas, 
sušauktas Prūsų Lietuvių Su
si v.-mo, kuriame protestuota 
prieš Santarvės sumanymus, 
priešHmktfS' ir freištatą. Mitin
ge mesta obalsis “niekam ne
verta ta tauta, kuri neužsisto
ja už savo garbę” Gruodžio 18 
d. Šilutėje įvyko apskrities, su
važiavimas, griežtai pasmer
kęs Santarvės politiką.

Tą pačią dieną -įsisteigė Ma
žajai Lietuvai Gelbėti Komite
tas, kurio atsišaukimai buvo 
išdalinti minėtame suvažiavi
me. Matomai, tai tas pats 
Komitetas, kurs dabar stovi 
priešaky iškilusio Klaipėdos 
krašte sukilimo ir perversmo. 
Liauldžiai pasiliko viena prie
monė: “užsistoti už savo gar
bę” ir valytis nuo vietinių ir 
užsienio spekuliantų!

Tuo laiku, kada franeuzų 
pastatytoji Krašto Direktorija 
veikė krašto ir jo gyventojų 
nenaudai, loji pat franeuzų 
buržuazija žarstė pinigais: mž 
atpigusią vokiečių markę iš
graibstė krašto turtus ir stip
rino savo pozicijas. Tą patį da
rė ir Lenkija, padedama stam
biųjų Lietuvos dvarininkų. 
Franci j a^ir Lenkija vilkino

LONDONAS, sausio 15.
Iš Beribio gautoji žinia sako, 
kad FrafncĄjos okupacinės 
spėkos pasiekė Dortmund.

Veržiasi Ruhr gilumon.
BERLINAS, sauiso 15. — Iš 

Esscn pranešama, kad Franci
jos veržimąsi Ruhr baseine 
šiandie tęsėsi už Herten ir 
Recklinghaiijsen iki Batteln 
šiaurėje, ■ o pietuose didelės 
spėkos pasiekė Hattingen ir 
Blankenstein.

Jau pirmiau trečioji fran
euzų divizija užėmė Bochum, 
o dabar tapo užimti dar devy
ni VoOcielijos miestai stiprių 
franeuzų kavalerijos ir pėsti
ninkų spėkų.

Atsisako pristatyti anglis
Kasyklų savininkai atsisako 
duoti anglių franeuzams.
ESSEN, sausio 15. — Vo

kiečiai kasyklų direktoriai 
pranešė Francijos kontroles 
komisijai, kai! jie turi atsisa
kyti atnaujinti anglių prisla- 
tinėjimą už kontribuciją ir net 
už pinigus. Jie sako, kad jie 
gavo apie lai pranešimą nuo 
Vokietijos federalinio anglių ko 
misionieriaus, kuris draudžia 
jiems tai daryti.

Anglai bombarduoja 
Turkijos miestus

KONSTANJ’INOPOLIS, sau
sio 15. — Angoros valdžia iš
leido sekamą oficialinį prane
šimą :

“Anglijos aeroplanai bom
barduoja kaimus ir miestelius 
Mosi’Jl miesto apielinkėse, ypač 
Rcwardus, Bayna, Massoures, 
Mourbeit ir Nameves. Keturi 
aeroplanai tapo nušauti.”
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Lietuviai paėmė Klaipėdą; tauzai nuginkluoti.
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Klaipėda paimta po mūšio.
lietuviai prieš tai pareikalavo 

talkininkų pasitraukimo.

BERLINAS, sausio 15. — 
Lokal Anzeiger gautomis žinio
mis, smarkus mušis siaučia 
Klaipėdos miesto gatvėse, į kur 
įėjo lietuvių partizanai. Lietu
viai, pasak žinioj, jau beveik 
visai užvaldė miestą.

Gautoji čia žinia iš 
krug, į pietvakarius nuo Klai
pėdos, prie Nemuno įbėgimo į 
Baltijos jurą, sako, kad lietu
viai sukilėliai paskelbė 
valdžią, su Simonaičiu, 
prezidentu. Simonaitis 
šęs vyriausio talkininkų 
sionieriaus
kareivius iš Klaipėdos krašto.

Heide-

naują 
kaipo 

papra- 
komi-

ištraukti Francijos

Klaipėdos krašto sukilėliai 
įspėjo talkininkus

Meta atsakomybę už galimą 
kraujo praliejimą ant tal
kininkų. Sukilėliai užtikri
na tvarką ir saugumą.

VVASHINGTON, sausio 15.
Lietuvos Atstovybė gavo ži

nių iš Lietuvos užsienio reika
lų ministerijos Kaune, kad 
Klaipėdos krašto sukilėliai pa
siuntė notą talkininkų koman- 
duotojams Klaipėdoje, metan
čią atsakomybę už kraujo pra
liejimą dabartiniuose sumiši
muose ant tų komanduotojų.

Žinios nepaduoda smulkme
nų apie padėtį, bet sako tik, 
kad sukilėliai “sutiko pasiprie
šinimą Klaipėdos miesto pa
kraščiuose” ir tada pasiuntė 
talkininkų komandai sekamą 
įspėjimą:

“Klaipėdos krašto valdžia ta
po perduota be jokio kraujo 
praliejimo vyriausiam Mažo

sios Lietuvos gėlbėjimo komi-

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.
Temos prakalbos: “Klaipėdos Krašto Padėtis” ir 
“Darbininkų Klasės Padėtis Lietuvoj.”

ir gera taryba veikiaija veikią sėkmingai i 
tvarka yra palaikoma visame 
Klaipėdos krašte. Savanoriai 
kareiviai nekariauja prieš tal
kininkus, bet jie sukįlo prieš 
nepakenčiamą direktoratą, ku
ris buvo lokaline administraci
ja. i

“šiuo prašoma talkininkų 
kareivius ištraukti, kad nebūtų 
priežasties karingiems žy
giams.

“Gvarantijos ir užtikrini
mas apsaugos yra duodamas 
visiems gyventojams ir val
džios darbininkams. Jeigu gi 
talkininkų spėkos nebus iš
trauktos, tada atsakomybe už 
gailimą kraujo praliejimą ne
puls ant Klaipėdos gyventojų. 
Klaipėdos 
niauja, 
naujoji 
žinia.”

darbininkai neri- 
Jie reikalauja, kad 

valdžia butų pripa-

Sukilimas esąs atkreiptas 
prieš vokiečius

Sukilėliai nori tik pašalinti 
nepakenčiamą vokiečių valdžią 

Klaipėdos krašte.

15. 
kad 
ten

talki-

COPENHAGEN, sausio 
—Iš Klaipėdos pranešama, 
sukilėlių komanduotojas 
įteikė notą, vyriausiam
ninku komisionieriui pareiš- 

kiančią, kad sukilimas yra at
kreiptas išimtinai prieš vokie
čių valdžią, “kuri pasidarė vi
sai nebepakenčiama.”

Komanduotojas prašo, kad 
Franci  jos kareiviai susilaikytų 
nuo karinių aktų, kadangi jis 
sutinka igvarantuoti saugumą 
gyventojams ir valdininkams.

Vėl atidūs Klaipėdos 
klausimo išsprendimą

(LONDONAS, sauiso 15. — 
Pasak čia gautų žinių, Klaipė-

dos krašto sukilėliai noro iš- 
pradžių reikalavo, kad tas 
kraštas butų prijungtas pri 
Lietuvos, dabar bus patenkin
ti, jei vokiečių direk forintas, i 
kuris * valldo Klaipėdos miestą 
bus pašalintas.

Kllalipėdos nuėstas didžiu-' 
moj yra ’ 
bet visame krašte didžiumoj 
yra lietuviai ir ta dalis gyven
tojų buvo labai i 
miesto administracija. |

Lenkija pranešė taikiniu- apimtame krašte, 
kams, jog ji tikisi, kad jie iš-1

“ Remkime Klaipėdos 
žmoniųpastangas!

Kaip perkurto trenksmas giedroje, taip nustebino Amerikos 
vokiečių apgyventaslietuvių visuomenę žinia apie sukilimą Klaipėdos krašte. Per ke

letą dienų ji godžiai gaude kiekvieną naują pranešimą apie besi
vystančius Klaipėdos krašte nuotikius, pergyvendama tai vilties, 

nepatenkinta ^i didelio susirūpinimo, valandas. Pagalinus, iš visų pasiekusių 
j Ameriką telegramų daugiaus-mažiaus paaiškėjo padėtis sukilimo | x____ i

| Klaipėdos krašto gyventojai sukilo prieš vokiškojo elemen- 
spręs Klaipėdos klausimą. Bet to kontroliuojamąją Direktoriją, kuri valdė kraštą, neatsižveig- 
delei dabartinės įtemptus pa- dama į daugumos žmonių valią ir k Pašto reikalus.
dėties palei Reiną nesitikima, i Jie sukilo prieš Francijos ir kitų imperialistinių valstybių 
• • - ambasadorių politiką, kuri per ketverius metus atidėliojo Klaipėdos krašto Ii-

» .Iv***^*^. ■« X s* a • 1 »• A? V • w w w a •' O 1 . I k 1 y- W < L vtsvarstytų
kad santarvės

klausimą.

Lietuvos of Malis 
pranešimas

Lietuvos nusistatymas dėl 
Klaipėdos ir talkininkų 

protestai.

yra gavusi

Klaipėdos! ir 
intaką,

WASHIlNiGTON, D. C. (L. I 
B.) Sausio 12. — Šiandien Lie 
tąyos Atstovybe 
nuo Eltos sekamą kablegramą: 

“Prancūzų ir Anglų Atstovai 
protestavo dėl Lietuvos parti
zanų veržimosi 
prašo pavartoti savo 
kad nebūtų ekscesų prieš as
menis ir turtą. Lietuvos Vy
riausybė atsakė, kad ji supran
ta Lietuvių patrijotų veržimąsi 
pagalbon, nes nenormalu padė
tis Klaipėdos krašte yra tikrai 
nepakenčiama visais atžvil
giais, tačiau ji negali briautis 
į ne jos suverenitete esančio 
krašto tvarką ir griebėsi visų 
priemonių apsaugoti sieną 
nuo perėjimų. Kol kas vy
riausybė nemato priežasties to 
nusistatymo atmaiinymui. Mi- 
nisteris Pirmininkas išreiškė 
spaudai, jog Lietuva betgi ne
galės būti indifferenti, jei bus 
griebtųsi ginklo, prieš lietuvių 
daugumos norą sudaryti Klai
pėdos Krašte organus atitin
kančius gyventojų daugumos 
interesams ir tautiniams sie
kiams. Klaipėdoje Prancūzai 
mano gintis ginklu. Sukilėliai 
supa miestą; mieste bruzdėji
mas.”

Siunčia Klaipėdon kruizerį.
PARYŽIUS,, sausio 15. — 

Dabar esančiam Breste Fran
cijos kruizeriui Voltą i re tapo 
įsakyta t uogaus išplaukti į 
Klaipėdą. Tai neskaitant dvie
jų torpedinių laivų, kurie jau 
taj)o išsiųsti į Baltijos jurą.

Atsišaukimas
(Atsiųsta).

Gelbėkite šaulius Klaipėdos 
krašte, šaukite mass-m i tin
gus, rinkite aukas.

— Žmuidzinavičius, 
Liet, šaulių atstovas.

Ijj kimo išspreftdimą, laukdami progos atiduoti jį amžinai lenkiškų 
ir kitokių grobikų vergijai, ir privedė jį prie didžiausio skurdo.

Klaipėdos krašto sukilėliai kovoja už tą teisę, kurią pripažį
sta viso pasaulio demokratija: už teisę patiems žmonėms rūpin
tis savo likimu ir dėtis į vieną valstybinę organizaciją su ta 
šalim, su kuria jie turi daugiausia bendrų tautinių, ekonominių 
ir kultūrinių Reikalų.

Jie Reikalauja autonomijos savo kraštui ir galimybės sujung
ti jį su Lietuvos Respublika.

šitai klaipėdiečių kovai ir šitiems jų reikalavimams Ameri-, 
kos lietuviai kali tiktai visa širdžia pritarti. Ir jie turi kuo ga
lėdami paremti jų pastangas.

Amerikos lietuviai turi pakelti savo balsą prieš tuos pačius 
priešininkus, kuriems klaipėdiečiai paskelbė kovą. Jie turi steng
tis palenkti šios šalies visuomenės opiniją Klaipėdos krašto gy
ventojų naudai 4r turi daryti spaudimą į šios šalies valdžią, kad 
ir ji pavartotų savo autoritetą teisingam to klausimo išsprendi
mui. Jie, ipagaliaus, turi rengtis ištiesti pagelbos ranką Klaipėdos 
krašto žmonėms, kad jie, laimėję savo didvyrišką kovą, sugebė
tų kaip galint greičiaus sutvarkyt ir atstatyt savo kraštą.

Taigi, visi i darbą! X
(žemiaus dedame labai įdomų drg. K. Bielinio išdėstymą tų 

priežasčių, kurios iššaukė sukilimą Klaipėdos krašte. Kaipo vie
nas pirmutinių Lietuvos veikėjų,, iškėlusių Klaipėdos krašto klau
simą St. Seime, jisai yra daugiaus, negu kas kitas iš visų žmo
nių Amerikoje, kompetentingas kalbėti apie tai. — Red.)

Kodėl sukilo Klaipėdos žmonės?
Įvykiai Klaipėdos krašte iš

rodo Amerikos lietuviams ne
tikėtai įsiliepsnojusiais ir urnai 
išikilluisiais aikštėn. Kiekvienas 
musų j ieško priemonių tiems 
įvykiams išaiškinti it nori su
prasti pamatines jų priežastis.

Mano supratimu, svarbiau
sios sukilimo priežastys yra 
štai kame: Santarvės Valsty
bės, atškyrusios nuo Vokiėtijos 
Klaipėdos kraštą, pavedusios jį 
franeuzų žinion, per pastaruo
sius ketverius metus laikė jį 
tų pačių franeuzų gobšioje sau
joje, visai nustelbdamas ir ne
bodamos vietos gyventojų eką^ 
nemunių, kultūrinių, tautinių 
ir kitų reikalų. Didžiumą kra
što gyventojų sudaro lietuviai, 
bet nežiūrint šitos apystovos, 
lietuvių kalbos, mokyklos, kul
tūros ir švietimo reikalavimai 
buvo ir pasiliko neigiami.

Politikos žvilgsniu Klaipėdos 
krašte viešpatavo ši tvarka: 
franeuzams atėjus, buvo suda
ryta Klaipėdos (Krašto Taryba, 
kuri iš savo tarpo parinko Kra
što Direktoriją — vykdomąją 
valdžią iš 7 išmonių. Pati Kra
što Taryba, kaipo sprendžia
moji įstaiga, susidarė rte iš 
žmonių renkamų atstovų, bet 
tų pačių franeuzų nuožiūra,

Rašo K. BIBLINĮ

buvo sudaryta iš atstovų įvai
rių draugijų ir sąjungų, kurių 
daugelis buvo ir pasiliko visai 
nepolitinėmis organizacijomis. 
Tuo budu miesto ir kaimo 
stambiosios buržuazijos gaiva
lams buvo laiduotas sprendžia
mas balsas vidaus krašto 
nimo klausimuose.

gyve-

šita 
kraš-

Per ketverius metus 
franeuzų kroatu ra valdė 
tą, tvarkė jo vidujinį gyveni- 

kame 
klausėsi

mą. Žinoma, visame 
Direktorijos ponai 
franeuzų komisaro Petisne pa
tarimų ir nurodymų ir tų 
šnabždėjimų, kurie ėjo iš Pa
ryžiaus, Varšuvos ir Berlyno. 
Politine spekuliacija vertėsi 
dauguma Direktorijos ir Kraš
to Tarybos narių. Vieni jų lin
ko prie Francijos, jai pataika
vo; kiti, nors ir patylomis, rė
mė vokiečių monarchininkų 
pastangas; treti važinėjo Var
šuvon ir spekuliavo su lenkais. 
Žinoma, visa tai dėjosi nevel
tui, kiekvienas tų žmonių žygis 
būdavo tinkamai aprūpintas. 
Krašto reikalai liko atstumti 
paskutinėn vieton, vietos gy
ventojai gyveno (lūkesčiais ir 
geromis ateities viltimis; Vie
tos savivaldybės: miestų, ap
skričių iF valsčių per tuos kc-

& i 

tverius metus nebuvo paren
kamos; reiškia, ir tose valdy
mo srityse užsimezgė be išei
ties mazgas.

Ekonominiai kraštas smuko 
ir merdėjo, nes jis buvo nei 
paleistas, nei pakartas. Gyven
ti iš vietos pramonės ar preky
bos nebuvo galima, — visa ge
rovė susidarė iš spekuliatyvūs 
prekybos su Lietuva arba iš 
spirito ir kitų svaigalų slapto 
gabenimo Lietuvon. Galop, 
Lietuvai pastačius budresnę 
pasienio sargybą ir ją sustip
rinus ir tasai įplaukų šaltinis 
dingo. Pastangos išvystyti sa
vą pramonę, neturint žaliosios 
medžiagos, sukurti patvaresnį 

valdomąją teritorija, nuėjo 
niekais. Visus ekonominius 
sunkumus pakele ant savo pe
čių darbininkai, mažažemiai, 
žvejai- ir pastaruoju metu tą 
slogutį pajuto aini savo pečių 
ir smulkusis miesto savininkė
lis. Užėjusi vokiečių markės 
katastrofa galutinai susui tiki
no esamąją skurdo gerove ir 
varginguosius sluoksnius įstū
mė sielvartingon padėliu. Pa
siskaitykite Klaipėdos krašto 
laikraščius, ir kiekviena* jūsų 
pastebės tą skurdo desperaci
ją, kuri buvo apėmusi krašto 
varginguosius sluoksnius dar 
gruodžio mėn. pradžioje.

Kad šitos trįs priežastys su
darė pamatą vietos gyventojų 
sukilimui, liudija daugelis ki
tų žinių, kurias mes turime iš 
to krašto už praeitų metų 
gruodžio mčn. Prie tokios pa
dėties klausimas i prisidėjimo 
prie Lietuvos, kuri turi pakan
kamai duonos ir žaliosios me
džiagos, savaimi paaiškėjo net 
ir tiems, kurie 'laikėsi pasyviai 
arba lauke pyragų iš franeuzų, 
vok iečių ar lenkų.

Gruodžio mėnesy 
triukšmo sukėlė, 
žinia, kad Santarvė yra pasiry
žusi visą kraštą padaryti “frei- 
štatu” (laisva valstybe) ir pri
skirti pastarąją Lenkijai. 
Gruodžio 6 d. pr. m. Priekulė
je įvyksta masinis mitingas, 

. didcilio 
paskleidusi

siv.-mo, kuriame protestuota 
prieš Santarvės sumanymus, 
prieš 'lenkus ir freištatą. Mitin
ge mesta obalsis “niekam ne
verta ta tauta, kuri neužsisto
ja už savo garbę” Gruodžio 18 
d. Šilutėje įvyko apskrities su
važiavimas, griežtai pasmer
kęs Santarvės politiką.

Tą pačią dieną -įsisteigė Ma
žajai Lietuvai Gelbėti Komite
tas, kurio atsišaukimai buvo 
išdalinti minėtame suvažiavi
me. Matomai, tai tas pats 
Komitetas, kurs dabar stovi 
priešaky iškilusio Klaipėdos 
krašte sukilimo ir perversmo. 
Liaudžiai pasiliko viena prie
monė: “užsistoti už savo gar
bę” ir valytis nuo vietinių ir 
užsienio spekuliantų!

Tuo 'laiku, kada franeuzų 
pastatytoji Krašto Direktorija 
veikė krašto ir jo gyventojų 
nenaudai, toji pat franeuzų 
buržuazija žarstė pinigais: mž 
atpigusią vokiečių markę iš
graibstė krašto turtus ir stip
rino savo pozicijas. Tą patį da
rė ir Lenkija, padedama stam
biųjų Lietuvos dvarininkų. 
Franci ja ir Lenkija vilkino

yra su
są viems 

artimesni uosius prie 
bet ji siekia

krašto likimo išsprendimą, vil
kino sąmoningai ir laukė til> 
patogios progos, kad be triuk
šmo pasigrobus visą 
Franc i jos bu rž uaz i j a, 
bus Klaipėdoje, ne tik 
maniusi panaudoti 
reikalams 
jos kraštus, bet ji siekia ir 
Rusijos, kur guli jos, rusų ca
rams išskolintieji milijardai. 
Drauge su Lenkijos dvarinin
kais, francuzai mokėtų suda
ryti tą sieną, kuri turi atskirti 
Vokietiją nuo Rusijos, tuodu 
kraštu izoliuoti ir paskui įsi
vyrauti Europoje. Prarijus 
Klaipėdos kraštą, galima butų 
likviduoti ir Lietuvą; tuomet 
pasaulio imperialistams nieks 
neprimintų pavojaus jų grobi
mo darbams. Šitą gudrųjį su
manymą apvertė aukštyn kojo
mis Klaipėdos sukilimas.

Klaipėdos sukilėliams lemta 
kovoti ne tik už savo tautinius 
ir politinius siekimus, — jiems 
lemta laikyti frontas prieš pa
saulio imperializmą, kurs šian
diena rodo savo iltis visame 
pasaulyje. Todėl Klaipėdos 
krašto pasiiliuosavimo kova yra 
ir tarptautinės darbininkų kla
sės reikalas

Francuzai okupuoja naujus 
dislriktus

Pasigriebė dar 9 Ruhr miestus

LONDONAS, sausio 15. — 
Iš Bėdino gautoji žinia sako, 
kad Fran'diįjos okupacinės 
spėkos pasiekė Dortmund.

Veržiasi Ruhr gilumom
BERLINAS, sauiso 15. — Iš 

Esscn pranešama, kad Franci
jos veržimąsi 
šiandie tęsėsi 
Reeklinghausen 
šiaurėje, - o pic 
spėkos pasiekė 
Blankenstein.

Jau pirmiau trečioji fran
euzų divizija užėmė Bočiumi, 
o dabar lapo užimti dar devy
ni Vokietijos miestai stiprių 
franeuzų kavalerijos ir pėsti
ninkų spėkų.

Ruhr baseine 
už Herten ir 
iki Batteln 

lose didelės 
Hattingen ir

Atsisako pristatyti anglis
Kasyklų savininkai atsisako 
duoti anglių franeuzams.
ESSEN, sausio 15. — Vo

kiečiai kasyklų direktoriai 
pranešė Francijos kontrolės 
komisijai, kad jie turi atsisa
kyti atnaujinti anglių prista- 
tinėjimą už kontribuciją ir net 
už pinigus. Jie sako, kad jie 
gavo apie tai pranešimą nuo 
Vokietijos federalinio anglių ko 
misionieriaus, kuris draudžia 
jiems tai daryti.

Anglai bombarduoja 
Turkijos miestus

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 15. Angoros valdžia iš
leido sekamą oficiaiinį prane
šimą:

“Anglijos aeroplanai bom
barduoja kaimus ir miestelius 
Mosull miesto apieiinkėse, ypač 
Renvardus, Bayna, Massoures, 
Mourbeit ir Nameves. Keturi 
aeroplanai tapo nušauti.”

. ------------- - ------- ----................................................. ..........-J..............  ..„J.- iv. ...
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Kas Dedas Lietuvoj
1

Iš ROKIŠKIO APSKR.

Didž. Panemunės mokyklą 
lanko apie du šimtu mokinių. 
Mokytojauja trys mokytojai. 
Mokykla ne kaip prižiūrima. 
Ypatingai labai stinga kuro. 
Del to tenka kaltinti moky
klų direkcijų, kad nesirūpina 
kuro prįstatyti, nes girių yra 
čiapat pakankamai.

Minkuną kaime staigia mir
tim, pusryčius bevalgant, pa
simirė Antanas Vaičiūnas, 54 
m. amžiaus. Kadangi šeimynoj 
per daugelį metų buvo aštru 
nesutikimų, tai kaimynai spė
ja, kad jo žmona ką nors jam 
uždavus. Daktarą pargabenti 
nebuvo kam, taip be tirinėji- 
mo velionis ir buvo palaido
tas. Bet po šermenų kalbos 
nuėjo labai toli, pasiekė net 
valsčiaus valdžią. Pastaroji 
atsiuntė tirinėtojus ir Vaičiū
nienė du kartu buvo tardoma. 
Dabar žada kasti laukan la
voną revizijai daryti.

Kalno Ąžuolas.

ŽMONIŲ VARGAS LITUS 
ĮVEDUS.

Dabar Lietuvoje jau visur 
vaikšto nuosavi pinigai — li
tai. Kai kur tenka pamatyt 
ir kokį dolerį. Jei nuosavi pi
nigai butų buvę įvesti ankš
čiau, kol vokiečių markė dar 
nebuvo amžinai nupuolus, tai 
žmonės dabar butų jautęsi 
daug geriau. Bet šiandie ten
ka girdėt ypatingai kaimo 
žmones, labai skundžiantis. 
Mat kai vokiečių markė bai
siai nupuolė, tai lietuviai vi
sai jų netaupė, — leido, pirko 
ką galėjo ir ko nereikėjo ir 
markės pakliuvo į pirklių, žy
dų rankas. Kai išėjo litai, žmo
nės nebeturėjo jau markių, 
kad jas išsikeitus į litus, o 
pirkliai turėdami maišus vo
kiškąją kopustlaphj, nors ir 
žemu kursu, vis lik per dau
gybę prisirinko apsčiai litų. 
Taigi tie pinkliai ir sudorojo 
litus ir daro su jais kaip tin
kami. Ją rankose prekyba. Jie 
kelia kainas manufaktūros etc. 
prekėms, o ūkininkų produk
tams muša kainas žemyn. 0 
kadangi Lietuvoj pirkliai dau
giausiai žydai, tai žmonės kai 
kur ima aplamai į žydus šnai
ruoti. Kazys Latvėnas.

rys pil. iKromerlis ipastcbė'jo, 
kad doras šeimininkas pirma 
aprūpina savo šeimyną. Taigi 
Seimas pirma turi aprūpinti 
savo valstybes tarnautojus ir 
tik tada jau save apžiūrėti.

Tokio nusistatymo laikėsi ir 
kiti s.-d. frakcijos Seimo na
riai, už ką kiti krikščionių 
demokratų atstovai išsireiškė 
stačiai su pajuokimu ir prave
dė sumanymą, kuriuo nusista
tė sau IX) 400 litų algos. Taigi 
iš to rodos labai aišku, kas 
kieno gina reikalus.

—Liet, darbininkas.

Vienas ūkininkas man skun
dės, kad jis praėjusiais metais 
pristatė valdžiai jautį 25 pū
dų svorio ir gavo kvitą ar or
derį 2000 auksinų. Valdžia jam 
to orderio nežinia delko neap
mokėjo. Dabar “dienos kursu” 
pristatęs tą orderį iždinei ga
vo... 4 litus. Ir ką gi? Ar tai 
teisinga? Na, gal tai bus “de
mokratiška?” Kad tie 2000 
auksinų butų yaldžios išmokė
ti savo laiku, kuomet labai 
turėjo dar šiokios tokios ver
tės tai dar šiaip bei taip butų 
buvę. Bet dabar, už jautį ga
vęs 4 litus, turi žmogelis pra
sikeikti... Daug, daug yra to
kių “gabalėlių.”

liaujamą 25,000 markių pabau
dą. ‘ į

Pastaruoju metu labai daž
nai pasikartoja Vilniuje ir Vil
niaus srities apskrityse vogi
mai bei plėšimai. Valdžios Or
ganai visomis pajėgomis sten
giasi plėšikus sugauti, bet ne
siseka. Mat, daugumą žmonių 
vogti verste verčia brangumas 
ir nedarbas.

Seimas

TRAUKINIO NELAIMĖ.

Ketvirtadienį, 21 gruodžio, 
4 vai. ryto ėjusio iš Mažeikių 
į Klaipėdą kelevių traukinio' 
prieš kalną tarp Vainodeno ir 
Lušos stočių (Latvijos terito
rijoje) sugedo garvežys ir ne
beįstengė datraukt traukinį li
gi stoties. Traukinio pagelbon 
buvo prašyta iš artimiausios 
stoties latvių garvežys.

Minėtas garvežys eidamas 
teikt pagelbos bemažką nepa
darė traukinio katastrofos. Bū
tent nepastebėjęs stovinčio 
traukinio ant jo užbėgo. Nuo 
stipraus susidaužimo diktokai 
susikūlė abudu garvežiai, ap
laužė bagažinį vagoną, t> pašto 
vagonas nušoko nuo bėgių. Ne
laimių, su keleiviais, nėra, o ti'k 
sužeisti latvių garvežio maši
nisto pagelbininkas ir musų 
bagažinis konduktorius.

Katastrofa neįvyko tik deUJp, 
kad lėk tįsiojo garvežių latvių 
mašinistas nors ir visai arti 
pastebėjęs traukinį spėjo su
laikyt garvežio bėgį.

—Keleivis.

SOCIALDEMOKRATAI— DAR
BININKŲ UŽTARĖJAI.

Kaunas, gruod. 27, ’22.— Da
bartinė Lietuvos darbininkų ir 
žemesniųjų valstybės įstaigų 
tarnautojų, prie šių dkffių bran- 
gymečio ir žemo I atlyginmo, 
materialine pade tik yra labai 
sunki. Sumažiniinui jų skur
do būtinai yra reikalinga pa
kelt* už darną atlyginimas.

Skursta n tieji valstybės į- 
staigų tarnautojai bei darbi
ninkai dideliu nekantrumu lau
kia iš naujojo Seimo, kad pa
starasis supratęs jų skurdą 
praves įstatymą padidint al
gas. Bet veltui, nes dabar jau 
pasirodė, kad Seimas nieko 
konkretaus nepadaręs darbi
ninkų ir žemesniųjų valstybes 
tarnautojų aprūpinimo klausi
me, pasirūpino tik savo as
mens reikalais. Štai 20 gruo
džio savo posėdy nustatė Sei
mo nariams algas po 100 litų 
mėnesiui ir beJto dar wž ko
misijų posėdžius i>o 10 litų už 
posėdį.

'Taigi Seimo atstovai save 
apsirupinb visai neblogai. Tuo 
metu kada žemesnieji valstybės 
įstaigų tarnautojai mėnesinės 
algos tegauna vos po 40—70 
litų!

Tokiam Seimo narių elgei
si ui—nesiskyrimui algų nepri
tarė lik vieni socialdemokra
tai. Laike posedėio, kada kiti 
atstovai karštai svarstė pro
jektą, kiek šimtų litų jie turi 
gauti algos, s.-d. frakcijos na

KUR ŽMONĖS NEKEIKS 
VALDŽIOS!

Kur Lietuvos žmonės ne
keiks savo valdžios, kad ji vi
sur juos netik engia, bet ir 
suktai išnaudoja. Štai, pav., 
Dėdė Antanazas rašo “Krašto 
Balse,” kaip valdžia elgiasi 
imdama iš žmonių mokes
nius:

Valdžia spaudžia ūkininkus 
mokėt žemės mokesnius ant
ram pusmečiui. Ūkininkai de
juoja, kad litų neturi ir vargu 
galėsią žemės mokesnius litais 
apmokėti. Miesteliai turgaus 
dienomis pilni vežimų su grū
dais, paukščiais ir kitokiomis 
gerybėmis. Bet niekas tų gery
bių neperka, dėl to kad ma
žai kas turi litų. Musų javai 
dėl valiutos brangumo užsie
nin neifia. Eksj>ortui javų ne
perka. Kam reikia litų, tai 
žmogelis, atvežęs javų turgun 
turi puslikiai parduoti. Rugių 
puduji mokama 3 arba 3>Ą li
to, avižų pūdui lito ir lt. 
Jei taip ilgai trauksis bus eko
nominis bankrutas. O valdžia 
vis ragina ūkininkus mokėti 
knies mokesnius. Daug ūki
ninkų, valdžiai žemės mokes
nius apmokėjo prieš pirmą 
’iepos mėnesį auksinais vi
siems metams. Vadinasi, už
mokėjo kartu pirmam ir ant
ram pusmečiui auksinais, dėl 
to kad tuomet tebuvo apyvar- 
’oje auksinai. Dabar valdžia 
•ckalauja papildomųjų žemės 
mokesnių litais a n tranų am
pusmečiui. Imkime, kas .už 10 
cktarų žemė? visiems metams 
prieš pirmą liepos mėnesį už
mokėjo 200 auks., tai antra- 
am pusmečiui 100 auks. die

nos kursu valdžia kainuoja 20 
arba 25 centai, o papildomųjų 
mokesnių litais reikės dar pri
dėti 12—15 litų. Ar tai teisin
ga bus? Jau jei valdžia priė
mė niekesnį visiems metams ir 
kvitą dar išdavė, tai ko beno
ri daugiau? Arba vėl: daug 
dar valdžios yra neapmokėtų 
rekvizicijų už javus ir gyvu
lius praėjusius metus. Valdžia 
tų rekvizicijos “orderių” ne
mokėjo gal dėlto, kad pinigų 
neturėjo. Orderiai surašyti 
auksinais.

LITAI IR CENTAI NE LIETU
VOS DAILININKŲ PIEŠTI.
Lietuvos laikraščiuose skai

tome šitokį pareiškimą:
“Kadangi spaudoje pasklido 

žinia, kad laikinieji ir dabai* 
spausdinamieji Lietuvos pini
gai yra Lietuvos menininkų 
piešti, Plastikos Sekcija laiko 
savo pareiga pareikšti štai ką:

“Prieš spausdinant laikinuo
sius Lietuvos pinigus, Finansų 
Ministerija užsakė per dail. A. 
Varną dailininkams Vienpžins- 
xiui, Didžiokui^ Bičiūnui n* Le- 
vinsenui pagaminti pinigų pie
ninius. Tie piešiniai eskizo pa
vidalu buvo per 22 dieni ir 
nakti pagaminti, tačiau vėliau 
tebuvo sunaudoti. Visi tad lai
kinieji pinigai yra spausdinti 
okiečių dailininkų piešiniais, 
ipausdinant nuolatinius pint
us, buvo manoma sunaudoti 

dail. A. Galdiko ir A. Žmuidzi
navičiaus piešinius^ kurie prieš 
2 metus buvo jųjų Švedijoje 

gaminti.
Tuos piešinius pasiėmė dail. 

A. Varnas, Finansų Ministeri
jos į Čekiją pinigų spausdini
mo reikalu deleguotas tačiau 
iki šiol pasirodę centai ir 5 li
tų pinigai nėra viršum nuro
dytų dailininkų piešti. Todėl, 
nesiimdama kritikos dėl esteti
nes pinigų vertės ir teknikinio 
jų atlikimo, Plastikos Sekci
ja pareiškia, kad nei vienas iš 
•Lietuvos dailininkų Lietuvos 
apyvartoje pasirodžiusiųjų pi
nigų priojektų nepiešė, taigi 
ir pilna už juos atsakomybė 
krinta ant dail. A. Varno, kaip 
pinigų spausdinimo Komisijos 
pirmininko.

“L. M. K. D. Plastikos
Sekcijos Prezidiumas.”
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Posėdis 5-XII. Šiame posėdy 
Seimas imasi svarstyti pirmąjį 
įstatymą. Tai metinių sutar
čių samdiniams apmokėjimo į- 
statymas. Svarbesnio įstaty
mo projekto vietos skamba 
taip:

§ 1. Neapmokėtos metinės 
sutartys, padarytos samdytojo 
su samdininkų žodžiu ar raštu 
auksinais iki birželio mėn. 1 d. 
š. m. žemės ūkio darbininkams, 
piemenims, kaimų tarnams, 
tarnaitėms ir šiaip samdytiems 
asmenims, apmokamos litais 
šiuo būdu: sulygtas atlygini
mas auksinais dalinamas iš 
15 ir gautas skaičius skaito
mas litais.

§ 2. Sutartys, kurios buvo 
apmokėtos auksinais iki šio į- 
statymo paskelbimo dienos už 
liepos, rugpiulį, rugsėjį, spalį, 
lapkritį ir gruodį mėnesius tu
ri būti apmokamos papildomu 
mokesniu tokiu budu: išniokė- 
oji suma auksinais dalinama 

,š 50 ir gautasai skaičius skai
tomas papildomu mokesniu li
tais.

§ 3. Įstatymą vykdo Darbo 
inspektorius.

Įstatymo svarstyme visos 
frakcijos gyvai dalyvauja.

Ūkininkų ir Valstiečių Są
jungoj žmonės įžiūrėtame įsta
tyme pavojų ūkininkų reika
lams ir siūlo į^ątymo dabar 
nesvarstyti, bet vėl grąžinti į 
tam tikras komisijas, kurios į- 
statymą peržiūrėtų ir pataisy
tų. Socialdemokratai griežtai 
laikosi priešingos mtomonės, 
įrodinėdami, kad įstatymas pri
valo būti svarstomas neatidė
liojant, nes; darbininkai, par
davę darbdaviui, savo darbo 
jėgą, privalo gauti prideramą 
atlyginimą ir lAlfltli negali. Iš 
s.-d. frakcijos ginčuose daly
vauja dr. Pilkauskas, Požėla, 
Plečkaitis.

Balsuojant įstatymas pripa
žinta svarstytinu pirmuoju ir 
antruoju skaitymu.

Socialdemokratai įneša eilę 
pataisų. Prie pirmojo § įne
šama pataisa, kad įstatymas 
apimtų ne tik metines, bet ir 
trumpesniam laikui sutartis. 
Be to, kad įstatymu galėtų pa
sinaudoti kiekvienas šioks ar 
tolis darbininkas. Toliau siū
loma, kad minėtas § 2 auksi
nų skaičius butų dalinamas ne 
iš 50, bet iš 25.

Socialdemokratų pataisos vi
sos priimamos. Už jas balsuo
ja drauge ir Darbo Federaci
ja - .

Ūkininkų sąjunga matyda
ma, kad nebeatsilaiko, pradeda 
nerimauti ir rugoti ant Vals
tiečių Sąjungos ir liaudininkų, 
kam jie nedalyvauja . posėdy. 
Pagaliau savo ilgomis kalbo
mis stengiasi užtraukti posėdį, 
kad nebaigus įstatymo svarsty
mo antruoju skaitymu. Liku
sieji Ūkininkų frakcijos nariai 
apleidžia salę ir posėdis nu
traukiamas dėl kvorumo sto
kos.

jokia bauda, nes koks nors ne
sąžiningas darbdavys galėtų 
būt nubaustas vienu kitu litu 
ir tokia bausmė jam visai ne
baisi. ITodcl musų frakcija 
siūlo nustatyti mažiausią bau
dą 50 litų. * Darbo Federacija 
skubina prisidėti pric s.-d. pa
taisos.

Bet šiandien Ūkininkai, Vals
tiečiai ir Liaudininkai mobili
zavo visus savo žmones ir pa
dedant kai kuriems • krikščio
nims demokratams tą įstatymo 
punktą visiškai atmeta. Vals- 
tiečiai-liaudi n inkai buvo siūlę 
kad ginčijami klausimai tarp 
darbininkų ir darbdavių butų 
rišami susitaikymo keliu, o 
nesusi taikius — kad rištų 
teisinas. Toks kelias, žinoma, 
butų darbininkams perilgas.

Įstatymas baigtas svarstyti 
antruoju skaitymu.

Galutinai priėmus įstatymą, 
jis bus paskelbtas musų laik
rašty.— [“S-cI.J.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miwto ofisai 

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

Gyvenimo riete: 
8323 So. Haleted St. 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nediliomis nuo 0 iki 12 | 
ryto. I

V....  ■

JOHN KUCHINSKAS I
LIETUVIS ADVOKATAS 

2241 W. 22nd St., kerti Leavitt St. i

Teiephone Canal 2552
Va^ndos: 4 iki 6 po piet, ir pae 
f 7 iki 9 vakaro.
Vede visokias bylas visuose 

teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morg»- 
Aiapq ant lengvų iilygų.

- J

Posėdis 7. XII. Šiandien tę
siasi to paties įstatymo antra
sis skaitymas. Ginčai sukasi 
apie tai, kas ir kokiomis prie
monėmis turi įvykinti įstaty
mą. Darbo Federacija buvo pa
siūliusi, kad Darbo Inspektoriai 
baustų nusižengusius įstaty
mui asmenis administratyviu 
budu iki 300 litų. Socialde
mokratai Plečkaitis ir Purė- 
ilicnė aiškina, kad tokia bauda,

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

jRABORIUS IR 
Balsamuotojas 
Turiu automo- 

’ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

------------------------u_____
Tel. Randolph 4758

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmieatyj.
ASSOC1ATION BLDQ. 

19 So. La Saite St. 
Room 1803

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą 

Į Namų Tel.: Hyde Park 8896 
..f j--------------------------------------- - -

v. w. rutkauskaT
Advokatas

29 So. La Saite St. Room KM 
Tel.: Centrą] 6390

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

*--------------- į j-
3319 Auburn
Vve., Chicago

RYMAS IR LIETUVA 
Paveiksluose.

Seredoje, Sausio-Januaty 17 d., 
MILDOS SVETAINĖJE

3138 So. Halsted 'Street, 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymas ir Lietuva, to- 
delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir namiškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuodijo ir dabar dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tąr-ko nėsate matę ir išginsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi Chicagojc. Todelgi 

'visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakalbas. Se- 
redoje, Sausio 17 d., marš visi j Mildos Svetainę.

Įžanga lėšų padengiirrui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 Kp. K-to.

šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus nair/us, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47tli St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GttIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldgn j 
Kamp. Milwaukeo ir Ashland Avės I 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 Ir nuo 7 iki į

i 9 vakare.-----— -----------------4

S. W. B ANĖS
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

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

X-

*
Herman P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commjerce

133 W. Washington St., 
Phone Main 1308

Chicago, 111.
' ................ ■!■■■! i ■■■ ■ —X

Plokščiai. — Plokščiai ir 
Liškiava stovi ant lairiojo Ne
muno kranto. Atstumas tarp 
jų maždaug apie 140 kilom. 
Liškiava stovi suvis palei ne- 
itralinę zoną, o Plokščiai neto
li nuo Mažosios Lietuvos. Va
žiuojant iš pirmųjų į antrąją 
teko matyti šiokių lokių įvai
rumų.

Ūkių išvaizda. — Za na vyki
ai je gyventojai gyvena viensė
džiais. Trobos apsuptos me
džiais, sodais; laukai lygus, že
mė gera, <lauigiausia juodžemė 
•m moliu. Gi Dzūkijoje žmonių 
daugiausia gyvena kaimuose ir 
įeit kai kur (pav. apie Liškia
vą) labai dideliuose. 'Trobos 
plikos: aplink nei medelio, nei 
trobelės nebepamatysi, nebent 
tik ant kraikų matai bekiuk- 
sant gevclius. Laukai kalvoti, 
akmenuoti. Vietoj kviečių ten 
regi grikius, gi vietoj dobilų— 
seredęles.

Statyba. — Zanavikijoje 
žmonės rūpestingai taiso senas 
ir stalo naujas trobas, dėdami 
akmeninius pamatus bei šiais 
ladkydamics gražaus stilaus. 
Gi Dzūkijos kampe — statyba 
negyva. Labai retai, kur ma
tosi nauja troba.

Šiaip žmonės, rodos vieno
dai intcreisuojaei nauju seimu 
ir naujais pinigais — litais.

(“L-va”]

VILNIUS
Vileišienė paleista.

Gruodžio 3 d. p. E. Vileišie
nė, išsėdėjusi penkias dienas, 
iš kalėjimo paleista. Mat, neži
nia kas sumokėjęs už ją reika-

>.vSevęrQS Gyduoles užlaiko 
' šeimynos.iveikata.

Užkimimas į 
r kosulys turi būti sustabdyti į 

urnai, kad prašalinti svarbus į 
susikrovimus ligą. Imti f 

/ ■ 
Severą s Į 
Cough Balsam 1

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
• kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25c ir 50c. {
’ ‘ ' 1

Klauskite pas aptiekoriaus. I
I 
t

Severos Kalendorius 1923 
mCtams yra priduotas visur aptie- j 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO?
CEDAR RAPIPS,

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, 3kauHma» greitai apga

lima, ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio į krūvai strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kitu yru pu- 
mčgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER G CO., 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N.Y.

Skaitykite “Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDŽIŲJŲ (H

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!!
$2.00
$1.00
$2.50

Suv. Valstijose metams......
Pusei metų...................

Kanadoje metams...............
Pusei metų...................

Lietuvoje ir kitur metams .
Pusei metų...................

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

Chamber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. Franklin 1176—494^ 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.) 
Tėlef. Boulevard 6737

........... I ........

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

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

Teiephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wahash Ate. 

Tel.: Pullman 6377.

$3.00
$1.50,

Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 
Knygų Katalogas siunčiama Dykai.

"DIRVĄ”
7907 Superior Avė., Cleveland, O

T

Žemės Liepsna
Nauj’a darbininkų eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam
127 puslapiai. Kaiųa — 30c.

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
Žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelių erškė
čių. Žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios

Beržyne. Kalėjime.
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 

Eidamas 
Mano 

j. Tu — 
Grc- 

Liau-

Mirtis.
Sutarta.

TURINYS:
naktj. 
Arėjui, 
mergelė
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius. Mergaitė, 
bėja. Piovėjo daina,
dies daina, žvaigždžių nak
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutes tuojau.

NAUJIENŲ
1739 So. Halšted St.,

KNYGYNAS
Chicago, III.

i)AVID RUTTĖR & CO.f
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iii retail 
kiemų. Visu* pristatom.
South Side ofisas 3301 Normai Av.

Tel. Yards 2296.
—------- ------------------------- ,

DR. A. MONTVLD 
Lietavis Gydytojas ir Chirergas 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryt*

Teiephone Central 8362
1824 VVabensia Ava. 

Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
♦ 4601 So. Ashland Avė.

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

b " .... - ■ y

$50 S63 $70
“Kuppenheimef” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi, PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui

. $27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j 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 garnit ura?. 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, £32.50 ir $37.50.

f S. GORDOtf 
(Pristatytojas Smulkmenų Prekybai*. 
1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St.

Atdara kasdien', vakarais ir 
septintadieniais.
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Kas Dedas Lietuvoj
__ L

Iš ROKIŠKIO APSKR.

Didž. Panemunės mokyklų 
lanko apie du šimtu mokinių. 
Mokytojauja trys mokytojai. 
Mokykla ne kaip prižiūrima. 
Ypatingai labai stinga kuro. 
Del to tenka kaltinti moky
klų direkcija, kad nesirūpina 
kuro pristatyti, nes girių yra 
čiapat pakankamai.

Minėtinų kaime staigia mir- 
tiim/pusryčius bevalgant, pa
simirė Antanas Vaičiūnas, 54 
m. amžiaus. Kadangi šeimynoj 
per daugelį metų buvo aštrii 
nesutikimų, tai kaimynai $pė- 
ja, kad jo žmona ką nors jam 
uždavus. Daktarą pargabenti 
nebuvo kam, taip be tirinėji- 
mo velionis ir buvo palaido
tas. Bet po šermenų kalbos 
nuėjo labai toli, pasiekė net 
valsčiaus valdžią. Pastaroji 
atsiuntė t iri neto jus ir Vaičiū
nienė du kartu buvo tardoma. 
Dabar žada kasti laukan la
voną revizijai daryti.

Kalno Ąžuolas.

rys pik (Kroniea^is [pastebėjo, 
kad doras šeimininkas pirma 
aprūpina savo šeimyną. Taigi 
Seimas pirma turi aprūpinti 
savo valstybės tarnautojus ir 
tik tada jau save apžiūrėti.

Tokio nusistatymo laikėsi ir 
kiti s.-d. frakcijos Seimo na
riai, už ką kiti krikščionių 
demokratų atstovai išsireiškė 
stačiai su pajuokimu ir prave
dė sumanymą, kuriuo nusista
tė sau ix> 400 litų algos. Taigi 
iš to rodos labai aišku, kas 
kieno gina reikalus.

—Liet, darbininkas.

Vienas ūkininkais man skun
dės, kad jis praėjusiais metais 
pristatė valdžiai jautį 25 pū
dų svorio ir gavo kvitą ar or
derį 2000 auksinų. Valdžia jdm 
to orderio nežinia delko neap
mokėjo. Dabar “dienos kursu” 
pristatęs tą orderį iždinei ga
vo... 4 litus. Ir ką gi? Ar tai 
teisinga? Na, gal tai bus “de
mokratiška ?
auksinų butų yaldžios išmokė
ti savo laiku, kuomet labai 
turėjo dar šiokios tokios ver
tės tai dar šiaip bei taip butų 
buvę. Bet dabar, už jautį ga
vęs 4 litus, įtuiri žmogelis pra
ši keik t i... Daug, daug yra to-

Kad tie 2000

TRAUKINIO NELAIMĖ.

ŽMONIŲ VARGAS LITUS 
ĮVEDUS.

Ketvirtadienį, 21 gruodžio, 
4 vai. ryto ėjusio iš Mažeikių 
j Klaipėdą kelevių traukink/ 
prieš kalną tarp Vainodeno ir 
Lušos stočių (Latvijos terito
rijoje) sugedo garvežys ir ne
beįstengė datraukt traukinį li
gi stoties. Traukinio pagelbon 
buvo prašyta iš artimiausios 
stoties latvių garvežys.

Minėtas garvežys eidamas 
teikt pagelbos bemažką nepa
daro traukinio katastrofos. Bū
tent nepastebėjęs stovinčios 
traukinio ant jo užbėgo. Nuo 
stipraus susidaužimo diktokai 
susikūlė abudu garvežiai, ap
laužė bagažinį vagoną, o pašto 
vagonas nušoko nuo bėgių. Ne
laimių, su keleiviais, nėra, o tik 

masi
ni u su

laikraščiuose skai- 
pareiškimą: 
spaudoje pasklido 

laikinieji ir dabar

la ujamą 25,000 markių pabau
dą. '

Pastaruoju metu labai daž
nai pasikartoja Vilniuje ir Vil
niaus srities apskrityse vogi
mai bei plėšimą! Valdžios or
ganai visomis pajėgomis sten
giasi plėšikus sugauti, bet ne
siseka. Mat, daugumą žmonių 
vogti verste verčia brangumas 
ir nedarbas.

jokia banda, nes koks nors ne
sąžiningas darbdavys galėtų 
būt nubaustas vienu kitu litu 
ir tokia bausmė jam visai ne
baisi. ITodel musų frakcija

Seimas

Socialdemokratai įneša eilę 
pataisų. Prie pirmojo § įne
šama pataisa, kad įstatymas 
apimtų ne tik metines, bet ir 
trumpesniam laikui sutartis.
Be to, kad įstatymu galėtų pa- siūlo nustatyti mažiausią bau- 
sinaudoti kiekvienas šioks ar dą 50 litų. > Darbo Federacija 
toks darbininkas. Toliau siu-1 skubina prisidėti prie s.-d. pa
imlia, kad minėtas § 2 auksi
nų skaičius butų dalinamas ne 
iš 50, bet iš 25.

Socialdemokratų pataisos vi
sos priimamos. Už jas balsuo
ja drauge ir Darbo Federaci
ja/ -S ,

Ūkininkų sąjunga
ma, kad nebeatsilaiko, pradeda 
nerimauti ir rugoti ant Vals
tiečių Sąjungos ir liaudininkų, 
kam jie nedalyvauja . posėdy. 
Pagaliau savo ilgomis kalbo
mis stengiasi užtraukti posėdį, 
kad nebaigus įstatymo svarsty
mo antruoju skaitymu. Liku
sieji Ūkininkų frakcijos nariai 
apleidžia salę ir posėdis nu
traukiamas dėl kvorumo sto
kos.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miestu ofisai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-11 
Tol. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halated Si.

Valandos: nuo 6 Iki 8 ▼. ▼. kiekvle- j 
n* vakarą, iiskyrus utaminką Ir I 
ketvergą. Nedėliotais nuo 9 iki 12 | 
ryto.

j

Dabar Lietuvoje jau visur 
vaikšto nuosavi pinigai — li
tai. Kai kur tenka pamatyt 
ir kokį dolerį. Jei nuosavi ,pi
nigai butų buvę įvesti ankš- sužeisti latvių garvežio 
čiau, kol vokiečių markė dar 
nebuvo amžinai nupuolus, tai 
žmones dabar butų jautęs: 
daug geriau, liet šiandie ten
ka girdėt ypatingai kaimo 
žmones, labai skundžiantis. 
Mat kai vokiečių markė bai
siai nupuolė, tai lietuviai vi
sai jų netaupė, —• leido, pirko 
ką galėjo ir ko nereikėjo ir 
markės pakliuvo į pirklių, žy
dų rankas. Kai išėjo litai, žmo
nės nebeturėjo jau markių, 
kad jas išsikeltus į litais, o 
pirkliai turėdami maišus vo
kiškųjų kopūstlapių, nors ir 
žemu kursu, vis tik per dau
gybę prisirinko apščiai litų. 
Taigi tie pinkliai ir sudorojo 
litus ir daro su jais kaip tin
kami. Jų rankose prekyba. Jie 
kelia kainas manufaktūros etc. 
prekėms, o ūkininkų produk
tams muša kainas žemyn. O 
kadangi Lietuvoj pirkliai dau
giausiai žydai, tai žmonės kai 
kur ima aplamai į žydus šnai
ruoti. Kazys Latvėnas.

uis t o pagelbininkas ir 
bagažinis konduktorius.

Katastrofa neįvyko tik 
kad lėk usiojo garvežių 
mašinistas nors ir visai arti 
pastebėjęs (raukinį spėjo su
laikyt garvežio bėgį.

—Keleivis.

“Krašto

SOCIALDEMOKRATAI— DAR
BININKŲ UŽTARĖJAI.

Kaunas, gruod. 27, ’22.— Da
bartine Lietuvos darbininkų ir 
Žemesniųjų valstybės įstaigų 
tarnautojų, prie šių dienų bran
gy mečio* ir žemo 
materialinė 
sunki,
do būtinai \\ 
kelt už darba

mokes-

LITAI IR CENTAI NE LIETU
VOS DAILININKŲ PIEŠTI.
Lietuvos 

tome šitokį
“Kadangi 

žinia, kad
spausdinamieji Lietuvos pini
gai yra Lietuvos menininkų 
piešti, Plastikos Sekcija laiko 
savo pareiga pareikšti štai ką: 

it “Prieš spausdinant laikinuo
sius Lietuvos pinigus, Finansų 
Ministerija užsakė per dail. A. 
Varną da i Liniuką m s Vienožins- 
ciuf, Didžiokui, Bičiūnui ir Le- 
vinscinui ]>agaiminti pinigų pie
šinius. Tie piešiniai eskizo pa

vidalu buvo per 22 dieni ir 
naktį pagaminti, tačiau vėliau 
icįmvo sunaudoti. Visi tad lai
kinieji pinigai yra spausdinti 
okiečių dailininkų piešiniais. 
Spausdinant nuolatinius pini- 
us, buvo manoma sunaudoti 

dail. A. Galdiko ir A. Žmuidzi
navičiaus piešinius, kurie prieš 
2 metus buvo jųjų Švedijoje 
>a gaminti.

Tuo® piešinius pasiėmė dail. 
A. Varnais, Finansų Ministeri
jos į Čekiją pinigų spausdini
mo reikalu deleguotas tačiau 
iki šiol pasirodę centai ir 5 li
tų pinigai nėra viršum nuro
dytų dailininkų piešti. Todėl, 
nesiimdama kritikos dėl esteti
nės pinigų vertės ir teknikinio 
jų atlikimo. Plastikos Sekci
ja pareiškia, kad nei vienas iš 
•Lietuvos dailininkų Lietuvos 
apyvartoje pasirodžiusių jų pi
nigų priojektų nepiešė, taigi 
ir pilna už juos atsakomybė 
krinta ant dail. A. Varno, kaip 
pinigų spausdinimo Komisijos 
pirmininko.

“L. M. K. D. Plastikos 
Sekcijos Prezidiumas.”

Posėdis 5-XII. Šiame posėdy 
Seimas imasi svarstyti pirmąjį 
įstatymą. Tai metinių sutar
čių samdiniams apmokėjimo į- 
sta tymas. Svarbesnio įstaty
mo projekto vietos skamba 
taip:

§ 1. Neapmokėtos metinės 
sutartys, padarytos samdytojo 
su samdininkų žodžiu ar raštu 
auksinais il<i birželio mėn. t d. 
š. m. žemės ūkio darbininkams, 
piemenims, kaimų tarnams, 
tarnaitėms ir šiaip samdytiems 
asmenims, apmokamos litais 
šiuo būdu: sulygtas atlygini
mas auksinais dalinamas iš 
15 ir gautas skaičius skaito
mas litais.

§ 2. Sutartys, kurios buvo 
apmokėtos auksinais iki šio į- 
statynm paskelbimo dienos už 
liepos, čugpiulį, rugsėjį, spalį, 
lapkritį iY gruodį mėnesius tu
ri būti apmokamos papildomu 
mokesniu tokiu būdu: išmokė- 
oji suma auksinais/' dalinama 
š 50 ir gautasai skaičius skai

tomas papildomu mokesniu li
tais.

taisos.
Bet šiandien Ūkininkai, Vals

tiečiai ir Liaudininkai mobili
zavo visus savo žmones ir pa
dedant kai kuriems krikščio
nims demokratams tą įstatymo 
punktą visiškai atmeta. Vals-

matyda- tiečiai-liaudininkai buvo siūlę 
kad ginčijami klausimai tarp 
darbininkų ir darbdavių butų 
rišami susilaikymo keliu, o 
nesusitaikius — kad rištų 
teismas. Toks kelias, žinoma, 
butų darbininkams perilgas.

Įstatymas baigtas svarstyti 
antruoju skaitymu.

Galutinai priėmus įstatymą, 
jis bus paskelbtas musų laik-

Posėdis 7. XII. šiandien tę
siasi to palios įstatymo antra
sis skaitymas. Ginčai sukasi 
apie tai, kas ir kokiomis prie
monėmis turi įvykinti įstaty
mą. Darbo Federacija buvo pa
siūliusi, kad Darbo Inspektoriai 
baustų nusižengusius įstaty
mui asmenis administratyviu 
budu iki 300 litų. Socialde
mokratai 'Plečkaitis ir Purė- 
nienū aiškina, kad tokia bauda,

Tel. Yards 1138
STANLEY P.

MAŽEIKA
3RAB0RIUS IR 

Balsamuotojas 
Turiu automo- 

’ilius visokiems 
eikalams. Kaina 

prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

Ssr©

140 KILOMETRŲ NEMUNU.
Plokščiai ir

inspektorius.
Įstatymo svarstyme visos 

frakcijos gyvai dalyvauja.
Ūkininkų ir Valstiečių Są

jungoj žmonės įžiūrėtame įsta
tyme pavojų
lams ir siūlo į^itymo dabar 
nesvarstyti, bet vėl grąžinti į 
tam tikras komisijas, kurios į-

ūkininkų reika-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 W. 22nd St., kerti Leavitf SL
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Karmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo-

Tel. KandoIph 4758

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj.

ASSOC1ATION BLDCL
19 So. La Šalie Si.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki S po plati

Namų Tel.: Hyde Park 8396

' V W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

j 29 So. La Šalie SL Room 5M 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., j 
Kamp. Milwaukeo ir Ashland Avė* 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 Ir nuo 7 iki 

9 vakare.

a t lygi n mo, 
iadctis yra labai 

Sumažinimui jų sikur- 
i reikalinga pa- 
ytlyginimas.
) valstybės į-

staigų tarnautojai bei darbi
ninkai dideliu nekantrumu lau
kia iš naujojo Seimo, kad pa
starasis supratęs jų skurdą 
praves įstatymą padidint al
gas. Bet veltui, nes dabar jau 
pasirodė, kad Seimas nieko 
konkretaus nepadaręs darbi
ninkų ir žemesniųjų valstybės 
tarnautojų aprūpinimo klausi
me, pasirūpino tik savo as
mens reikalais, štai 20 gruo
džio savo posėdy, nustatė Sei
mo nariams algas po 400 litų 
menesiui ir be to dar už ko
misijų posėdžiui po 10 litų už 
posėdį. '

ūkininkus mokėti 
Daug uki- 

žemės mokes- 
prieš pirmą 

auksinais 
Vadinasi, 

pirmam ir
pusmečiui auksinais,

vi-
už-

dėl

Taigi Seimo atstovai save 
apsirūpino visai neblogai. Tuo 
metu kada žemesnieji valstybės 
įstaigų tarnautojai 
algos tegauna vos

mėnesinės 
1K> 40 70

narių clge- 
algų nepri

tarė lik vieni socialdemokra
tai. Laike posėdčio, kada kiti 
atstovai karštai svarstė pro- 
jektą, kiek šimtų litų jie tu n 
gauti algos, s.-d. frakcijos na-

Tokiam Seimo 
si ui nesiskyrimui 

tik vieni

KUR ŽMONĖS NEKEIKS 
VALDŽIOS!

Kur Lietuvos žmonės ne
keiks savo valdžios, kad ji vi
sur juos netik engia, bet ir 
suktai išnaudoja. štai, pav., 
Dėdė Antainazas rašo
Balse,!’ kaip valdžia elgiasi 
imdama iš žmonių 
nius:

Valdžia spaudžia ūkininkus 
mokėt žemės dvokesnius ant
ram pusmečiui. 'Ūkininkai de
juoja, kad litų neturi ir vargu 
galėsią žemės mokesnius litais 
apmokėti. Miesteliai turgaus 
dienomis pilni vežimų su grū
dais, paukščiais ir kitokiomis 
gerybėmis. Bet niekas tų gery
bių neperka, <lel to kad ma
žai kas turi litų. Musų javai 
dėl valiutos brangumo užsie
nin nei*a. Eksportui javų ne
perka. Kam reikia litų, tai 
žmogelis, atvežęs javų turgun 
turi puslikiai parduoti. Rugių 
pud'uu mokama 3 arba 3*Ą li
to, avižų pudui lito ir tt. 
Jei taip ilgai trauksis bus eko
nominis bankrūtas. O valdžia 
vis ragina
žemės mokesnius, 
ninku, valdžiai 
nius apmokėjo 
’iepos mėnesį 
dems metams, 
mokėjo kartu 
ra m
to kad tuomet tebuvo 'apyvar
toje auksinai. Dabar valdžia 
•cikalauja papildomųjų žemės 
mokesnių litais antramjam

■ pusmečiui. Imkime, kas .už 10 
k tarų žemė? visiems metams 

prieš pirmą liepos mėnesį už
mokėjo 200 auks., tai antra
jam pusmečiui 100 auks. die
nos kursu valdžia kainuoja, 20 
arba 25 centai, o papildomųjų 
mokesnių litais reikės dar pri
dėti 12—15 litų. Ar tai teisin
ga bus? Jau jei valdžia priė
mė niekesnį visiems metams ir 
kvitą dar išdavė, tai ko beno
ri (daugiau? Arba vėl: daug 
dar valdžios yra neapmokėtų 
rekvizicijų už javus lir gyvu
lius praėjusius metus. Valdžia 
tų rekvizicijos “orderių” ne
mokėjo gal dėlto, kad pinigų 
neturėjo. Orderiai surašyti 
auksinais. .

Plokščiai.
Liškiava stovi ant lairiojo Ne
muno kranto. Atstumas tarp 
jų maždaug apie 140 kilom; 
Liškiava stovi suvis palei ne- 
itralinę zoną, o Plokščiai neto
li nuo Mažosios Lietuvos. Va
žiuojant iš pirmųjų j antrąją 
teko matyti šiokių tokių įvai
rumų.

Ūkių išvaizda. — Žana vyki
oje gyventojai gyvena viensė

džiais. Trobos apsuptos me
džiais, sodais; laukai lygus, že
mė gera, daugiausia juodžemė 
■m moliu. Gi Dzūkijoje žmonių 
daugiausia gyvena kaimuose ir 
neit kai kur (pav. apie Liškia
vą) labai dideliuose. Trobos 
plikos: aplink nei medelio, nei 
trobelės nebepamatysi, nebent 
tik ant kraikų matai bekiuk- 
sant gėvcliiLs. Laukai kalvoti, 
akmenuoti. Vietoj kviečių ten 
regi grikius, gi vietoj dobilų— 
seredęles.

Statyba.
žmonės rūpestingai taiso senas 
ir stalo naujas trobas, dėdami 
akmeninius pamatus bei šiais 
ladkydamies gražaus stilaus.

tų. Socialdemokratai griežtai 
laikosi priešingos mtomončs, 
įrodinėdami, kad įstatymas pri
valo būti svarstomas neatidė
liojant, nes darbininkai, par
davę darbdaviui savo darbo 
jėgą, privalo gauti prideramą 
atlyginimą ir litiUli negali. Iš 
s.-d. frakcijos ginčuose daly
vauja d r. Pilkauskas, Požėla, 
Plečkaitis.

Balsuojant įstatymas pripa
žinta svarstytinu pirmuoju ir 
antruoju skaitymu.
Jt_________________________

Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti

Severa’s
Cough Baisam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą.

Kaina 25c ir 50c.
f

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severas Kalendorius 1923
mAams yra priduotas visur aptie 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog paslmus.

w. r. severa čo?: 
CEDAR RAPIDS, l6WA<A-X

Žana viki joje

negyva. Labai retai, kur ma
tosi! nauja troba.

Šiaip žmonės, rodos vieno
dai iutereisuojaci nauju seimu 
ir naujais pinigais — litais.

VILNIUS
Vileišienė paleista.

Gruodžio 3 d. p. E. Vileišie
nė, išsėdėjusi penkias dienas, 
iš kalėjimo paleista. Mat, neži
nia kas sumokėjęs už ją rėika-

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skauama* greitai apsą- 
, , • . Įima ir nesmagumai

— pranyksta. Su 
pirmu žuyptolejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
čio j kruvįi strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi muslį INKARO 
vaisbaženklį. Visi kitu yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 South 4thSt., Brooklyn, N. Y.

RYMAS IR LIETUVA 
Paveiksluose.

Seredoje, Sausio-Januai^y 17 d.,
MILDOS SVETAINĖJE,

3138 So. Halsted Street, 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Šituose paveiksluose vaizduojami dalykai yra: Rymąs ir Lietuva, to- 
delgi atsilankiusi publika prieš savo akis matys Rymą, matys velnius, die
vus, kunigus ir romiškas, matys visus šventus ir prakeiktus zababonus, ku
rie nuadijo ir dabąr dar tebenuodija Lietuvos žmonių protus.

Pamatysite tą-kcr nėsate mate ir išgirsite tą, ką negirdėję. Paveikslai 
nauji ir nepaprastai žingeidus, pirmą sykį bus rodomi Chicagoje. Todelgi 

'visi, kviečiami nepraleisti neatsilankę j šitas paveiksluotas prakalbas. Se
redoje, Sausio 17 d., marš visi j Mildos Svetainę.

Įžanga lėšų padengimui 25 centai.
Kviečiami L. L. F. 1 K p. K-to.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ T n c.

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

Skaitykite Dirvą
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDžIIT.ni (X 

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!f! 
Suv. Valstijose metams....

Pusei metų..................
Kanadoje metams.............

Pusei metų..................
Lietuvoje ir kitur metams

Pusei metų..................
Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.
"DIRVĄ”

7907 Superior Avė., Cleveland, O.

$2.00
$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

Dangaus svečias. Ar tai 
rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelių erškė
čių. žuvusiom. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promo*tėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

S. W. BANKS 
ADVOKATAS 

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2566 

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

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Tėlef. Boulevard 6737

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvy® Advokatas 

Dienomis :Koom 511 — 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

1) A V II) RCTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai iii ratail 
kiemų. Visu* prlstatom.

l South Side ofisas 3301 Normai Av. 
Tel. Yards 2296.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Wa»bington St.
Valandos} nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8362 
1824 VVabanaia Ava.

Valandos; nuo 6 iki 8 vakare 
liezidancijos tel. Kedzie 7715

Dr. M. T. StrikoFia 
Lietuvio 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* 4601 So. Anhland Avė.

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Nąmy Tel.: LafayetU 026S—....---------- - .   . -_____

Beržyne. Kalėjime. 
Pamišėlis. Darbo 
Kraujo rožių. Esu 
Mirtis. Eidamas 
Sutarta. Mano 

Žaltvyksle. Tu —• 
Mergaitė. Grc- 

Piovėjo daina. Liau- 
ŽvaigŽdžių nak- 

Aš. Padangėse. 
. O tavo.

V <

Žemės Liepsna v
Nauja darbininktj eilių knyga iš Lietuvos 

Parašė Buikų Juzė 
Darbo Tėvynės Draugam 
127 puslapiai. Kaip a — 30c.

TURINYS:
naktį. 
Arėjui, 
mergelė,
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
bėja.
(lies daina.
ty. Aš. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutes tuojau.

KNYGYNAS
Chicago, III.

$50 $S0 $70
“Kuppenheimef” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinom-i PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui

< ?27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duota^ be atsižiūrėjimo Į pelną ar 
nuostolį. Kiti plošČiai visų pageidau
jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
liausių ii- senovinių madų $10.95, $16.- 
95 ir $22.50.

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

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

♦ k č'iafeflk'd (i1



Antradienis, Saus. 16, 1923

Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Vertė K. Baronas.

Kad pasižymėję ir toliau nu- 
matantįs įvairių laikų žmonės 
(Aristotelis, Makkiavelli, žiu
rėjo į religijų, kaipo į priemo
nę pasiekti tikslų, aš jau paro
džiau savo brošiūrėlėje. Čia gal 
bus ne pro šalį priminti apie 
nuomones ir darbus nekuriu 
bažnyčios autoritetų. Synezi- 
jos vyskupas 410 m. sakyda
vo: “Žmonės pilnai reikalingi, 
kad juos prigaudinėti, kitaip 
su jais jokiu budu negalima 
turėti reikalo... Kaslink mai
nęs, tai aš visados busiu filo
sofas tik sau, o dėl žmonių tik
tai kunigas,” o tai reiškia pri- 
gaudinėtojas. Beveik tų patį 
rašė Nacionos Gregorius Jero
nimui: “reikia daugiau nebut- 
niekių, kad darius įspūdį į mi
nių. Kuo mažiau ji supranta, 
bio daugiau ji gėrisi. Musų tė
vai ir mokytojai ne visada sa

bes ir reikalas.” Viešpataujant 
papai Juliui II. (1175-1513) 
prie Rymo dvaro viešpatavo 
gyvenimas, kuris nedorumu, 
ištvirkimu ir piktžodžiavimu 
pereidavo visas rybas. Kada iš 
dievotos Vokietijos ateidavo 
didelės piniginės aukos, papa 
sakydavo vienam savo kardi
nolų neužmirštinų frazę: “Žiū
rėk gų brolau, o visgi pasaka 
apie Jėzų Kristų yra dalykas 
pelningas”. Kaip XVI. šimt- 
mečio^įrancijos pasiuntinis 
vertino dvaro apsiėjimų lai
kuose Povilo III; rodo sekamų 
vieta jo laiško savo dvarui: 
“Papa ir jo ministeriai (kardi
nolai) ikišiol visaip apgaudinė
jo Jus; dabar jie bando pasis- 

po veidmainybės ir biau- 
melo kauke, kad papiki 
tikrų nedorybę.“ Laike 
su gerais katalikais ispa- 
kad užpuolus Ispanijos

ar katalikai, — turėjo sprend
žiamų balsų šalies valdyme, vi
sur jie naudojo savo įtakų su
grąžinimui ir sustiprinimui 
nedraugingos žmonėms vald
žios. Ir jeigu dabartiniame mo- 
monte Vokietija daro, regimai, 
išimtį linkui katalikų dvasiš
kuos*), tai tas tik taip išrodo. 
Politika neišmintingiausia, ko
kių tik galėjo sugalvoti viešpa
taujančių klesų valstybinis vei
kėjas, pavertė katalikų dvasiš- 
kijų į persekiojamųjų padėtį ir 
tuo privertė jų pastatyti to
kius reikalavimus, kurių kito
kiame atsitikime ji niekad ne
būtų pastačiusi ir nebūtų už- 

• gyrusi. Kokio nusistatymo ne
senai laikėsi vadovai ir žino
mieji katalikybės atstovai (ne
kalbant apie tuos, kurie aklai 
ir nesumoningai ėjo paskui va
dovus) Bavarijoj, Prūsijoj ir 
kitose vietose — yra gerai ži
noma. Jie visuomet stovėjo de
šinėj, dagi kraštutinėj dešinėj 
pusėj, kų taipjau dabar mato
ma Austrijoj ir ypač Franci- 
joj, o netolimoj ateity bus ir 
Vokietijoj**), Mes tame nė kiek 
neprisigaudinėjame. Bet ir ar 
gali būti kitaip? Žmonijos pro
gresas reikalauja, kad visokiai 
privilegijai, v|is<(kiani viešpa
tavimui butų paskelbtas ka
ras; bažnyčia nemažiau vieš
patauja ant žmonių, negu val
džia,
tuo, kas tarnauja jų sunaikini
mui, t. y. su mokslu ir apšvie- 
ta, prie kurių ir siekia socia
lizmas.

Socializmas yra tikriausias 
žmoniškumo ir humanitarin
iu m o mokslas, kadangi jis iš- 
tikrųjų nori pritaikinti gyve
nime tuos doros pradus, kurie 
bažnyčiai per 18 šimtmečių 
’arnfiyotik iškalba ir juos var
oj o ispaudimui masių.
Socializmas nori įvykinti vi
suotinų lygybę, visuotinų niei- 
ę ir visuotinų laimę ne dėlto, 
kad tai skelbė Budda, Jėzus ar 
Mahometas, o dėlto, kad tai 
avaimi yra tikslas, idealas, 
;urį jautė ir prie kurio nesų- 
noningai siekė žmonija visų 
salių, visų valstybių, visų ti
kybų. Ji butų pasiekusi tų

kovoti su

' ’WRPF:'-'
X /

NAUJIENOS, Ohicagd, UI.

raus 
žius 
karo 
nais,

pasisaukė sau pagelbon netik 
protestonus, bet ir amžinus 
krikščionių priešus — turkus. 
Papa Aleksandras VI gyvenc 
konkubinate su savo tikri? 
dukterimi, žinoma, ištvirkėle 
Lukrecija Bordžia. Kartų, ka
da jis vienoje puotoje norėjo 
nunuodyti septynetų kardinolų, 
tie patyrė tai, papirko vyrėji 
ir privertė jį nuodyti patį pa
pų, kartu su jo sunuini: apart 
dukters, papa, kuris gyveno 
nevedęs, turėjo dar ir sūnų.

Jus užginčijate teisingumui 
mano tvirtinimo, kad valstybė 
ir bažnyčia kiekvienų kartų 
broliškai susivienija, kada da
lykas eina apie žmonių pris
paudimų, bet visai užmirštate 
duoti tam priešingus įrody
mus.

Jeigu kokia valstybė ir turė
tų prirodyti savimi pavyzdį to
bulos krikščioniškos valstybės, 
tai tų turėtų padaryti, žinoma, 
Rymas, kuris buvo po tiesiogi
ne papos ir augštosios dvasiš- 
kijos valdžia. O tuo tarpu ko
kį vaizdų davė ta bažnytine 
valstybė iki paskučiausių savo 
gyvavimo metų? Patį liud- 
niausį, kokį tik galima Euro
poje rasti. Begėdiškai suvilti 
ir paskendę prietaruose ir tam 
sume gyventojai; darbas panie
kintas ir prispaustas, delei ko 
viešpatauja bėgėti iškas ubaga
vimas ir baisus visuotinas el
getavimas. Skaičius prasižen
gimų didesnis, negu kurioj ki
toj valstybėj pasauly; pilnas 
neapsirupinimas įėjo dagi pa
tarlei], o prisakymas krikščio
niškos meilės prie artimo, ku
ris pirmiausia turėjo apsireik
šti pakantoje prie kitatikių, 
pamintas |>o kojų. Ir štai — 
pavyzdys krikščioniškos valsty
bės. Visose Europos žalyse, I 
kur bažnyčios atstovai, — be 

skirtumo, ar tai protestonai,

los, nė Kristaus, nė Mahome- 
o. Įsivaizduodami sau\žemę 
caipo ašarų pakalnę, tie inoky- 
Lojai ne kartų skelbė nuolan
kumų ir susilaikymų ir rodė 
žmonijai į busiantįjį gyveni
mų. O tuo tarpu nėra ir nega
li būti jokių įrodymų buvimo 
eito gyvenimo, kadangi tai 
>riešinga sveikam protui ir ti
kėjimas į tai tik uždeda pan
čius ant žmogaus siekinių ir 
trukdo žmonijos

Viskas gero, 
viešpataujant 
priklauso ne jai,
go ir pikto, kų ji yra suteiku
si, mes nenorime, štai dviejuo
se žodžiuose musų nusistaty
mas.

Ir taip, p. kunige, Jus dabar 
suprasite kaip begaliniai skir
tingi musų siekiniai nuo krik
ščionybės siekinių.

Jūsų vyskupai, Jūsų kanau
ninkai, Jūsų grafai, baronai ir 
buržujai, kurie yra vadovais 
katalikų judėjimo, tai ne mu
sų žmonės. Jie nenori ne ly-

progresui.
kas atsirado 

kr|ikščaonybcii, 
o viso to blo-

*) Reikia atsiminti, kad ši brošiūra 
nivo rašyta laike taip vadinamo “kul- 
;urkampfo,” kada Vokietijos valdžia, 
vadovaujant Bismarkui, pravedė visą 
eilę įstatymų a be Inai prieš katalikų 
dvaaiškiją ir ypač prieš jėzuitus. Tai 
privertė Vokietijos katalikų partiją 
Reichstage (t. v. Centrą) pereiti opo- 
zicijon valdžiai. Bet tai tęsėsi neilgai. 
Jau klausime priėmimo ypatingų jsta- 
ymų prieš socialistus katalikai susi

artino su valdžia; susiartinimas ėjo 
vis tolyn ir tolyn, taip kad paskui 
centro partija veikė išvien su konser- 
vaty-vaih, kada tik reikėjo pravesti ko
kius nors reakcinius įstatymus. ---- i.. K..

* ‘) Tas pranašavimas neužilgo pilnai 
išsipildė. —L. K.

rgybes, nė žmonijos laimės dėl
to, kad jei butų kitaip, tai jei 
jiems ir nepriseitų visai atsi
žadėti savo privilegijuoto sto
vio, tai bent žymiai nusileisti, 
kad suteikus pergalę tam žmo
nijos labui, prie kurio jie ne
va siekia. Atpenč, jie yra svar
biausiais įgynejais pijivlilegijų 
ir klasinio viešpatavimo; jie 
nori ne teisingumo, o labda
rybės, — ne lygybės, o didžiau
sio nuolankumo, — ne žinoji
mo, o tikėjimo.

Ir tuo laiku, kada žmonės 
trokšta ir siekiasi žmoniško 
gyvenimo ir nori matyti re
zultatus savo darbo ir pastan
gų, jie mokina juos tenkintis 
dabartine padėtimi ir ramina 
juos rodymu į dangų, patys gi 
gyvpfia ponais ir praleidžia lai
kų smagumuose, naudodamies 
kitų darbo vaisiais. Katalikų 
liaudis, kuri rūpinasi ir dar
buojasi ir vargsta ir kuri iki 
šiol sekė paskui tuos žmones, 
ta liaudis priklauso mums ir 
mes tikimės, kad ateis 
kas, kada ir jos akys 
merks, kad pažiurėjus 
pusę. Jei po to įstos

I eiles nustebinta ir prispausta 
žemesnioji dvasiškija, kurios 
proletarinę padėtį Jus taip pui
kiai apibudinote, tai puikiai — 
meldžiame! Tada tai ji supras, 
kad tie idealiniai siekiniai, ku
riuos ji veltui bandė vykinti 
pagelba bažnyčios, bus įvykin
ti musų eilėse ir per mus pa
čius. Ji pamatys, kad dėl jos 
yra geresnis uždavinys, negu 
pildymas tuščių formulų jos 
religijos, kuri ikišiol, kaip ir 
visos kitos religijos, tarnavo 
tik tarmozu (trukdytoju) tik
ram
Jūsų paties tvirtinimu, p. ku
nige, Jus esate blogiau aprū
pinti už Bile kurį tarnų ar tar
naitę ir gyvenate gyvenimu 
paskutinio proletaro. O tuo 
tarpu Jūsų vyskupas gyvena 
kaip didelis ponas ir kaipo to- 
kis naudojasi pajamomis ir 
garbe. Jeigu krikščionybė no
rėtų, kaip Jus sakote, to pa
ties kų ir socializmas, tai kaip 
gi ji tokiu budu galėjo sut
verti tokių sistemų skirtumų

tas lai- 
prasi- 

į musų 
[ musų

žmonijos tobulinimuisi.

stovio, tokių nelygybę ir ginti 
tai kaipo “die^o įsteigtų tvar
kų”? Argi gali tokia religija 
užsitarnauti musų pagarbos ir 
musų užgyrimų? Ir ar Jus rei
kalaujate iš mus, kad mes 
lauktumėm visuotino labo iki 
to laiko, kol tai duos mums 
religija. Ta religija, kuri gy
vuoja štai jau 19 šimtmečių ir 
ikišiol neįstengė {tikrinti savo 
pačios tarnautojus reikalingu
me pildyti savo taip vadina
mus principus.

Mums priseitų laukti visų 
amžinastį, o žmogaus amžius 
yra trumpas. Ne, ne! Dagi jei
gu Jus dar rūpestingiau pra- 
dėtumėt jičškoti skirtumo tarp 
bažnyčios ir jos “atskirų tar
nautojų,” tai vistiek Jums tai 
nepasisektų, o ir negali pasi
sekti.

Tai, kų Jus paduodate kaipo 
išimtį, yra taisyklė, principas, 

ūsų taisyklė yra išimtis.o .
Bef juk Jus žinote, kad išim
tis 
sykles.

niekados nepanaikina tai-

Ir taip, mums virai negalima 
sutikti su Jūsų nu įmone, kad 
krikščionybe siekia >i to paties, 
kų ir socializmas./ Krikščiony
bė ir socialumas yra taip prie
šingi vienas kitam, kaip ugnis 
ir vanduo. Tas taip vadinamas 
geras grūdas, kurį Jus, o ne 
aš, randate krikščionybėj, ^jyra 
ne krikščioniškas, o bendra- 
žmogiškas. Taipgi kas priklau
so krikščionybei išimtinai — 
jos mokinimai ir dogmos — 
priešingos žmonijai. Išsinarp
lioti iš prieštaravimų tarp Ju- 

teorijos ir praktikos pave- 
Jums patiems.

Autorius 
kietijos 
landtagų 
veikimas 
ratija.”

Leipzigas, Vas., 1874 m.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

81D1 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yarda 1119

sų 
du

brošiūros “Vo- 
reichstago ir 
parlamentinis 

ir socialdemok-

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiąi.

M. Yuška,
3228 W, 88th St., Chicago. III.

^penehUne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
PARIS................................ saus. 17
ROUSSILLION .........   saus. 17
LA BOURDONNAIS...........vas. 8
ROCHAMBEAU ..............  vas. 15
LA SAVOIE ..........................  bal.^7

Puikiausia sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
įmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbemė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, Šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėtojas.

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

i

tarnauja
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silvanijos 
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mokiose 
.rose ir 
okiuose 
žaluose
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SUNKI UGA
Dažnai išsivysto iš nudėto niekais šalčio

Milionai žmonių kas žiema numiršta nuo paprasto persišaldymo. Jei 
esi nusišalilęs, tai geriausia išgerti puodelį karštos vaistines žolių arbatos; 
ji padeda peršalusiam kraujui atšilti, padidina apytaką ir prašalina nuo
dus iš vidurių. . ■

Ilgus metus žmonės vartojo Bulgarišką Žolinę Arbatą šalčiui perga
lėti ir kunus palaikyti sveikais. Gydytojai visur pataria žmonėms gauti Bul
garišką Žolinę Arbatą ir išsigerti po puodelį karštos šalčiui pravalyti. Gy
dytojai žino, kad tyros gydomos žolės Bulgariškoj žolinėj Arbatoj yra ge
ros žmonėms palaikymui skrandžio, kepenų ir vidurių švariais. Aptieki- 
ninkai visur mielu noru rekomenduoja Bulgarišką žolinę Arbatą, nes jie 
žino, kaip daug gero ji duoda.

Bulgariškoji Žolinė Arbata veikia greitai. Duokite puodelį mažiems 
vaikams. Prisirengk kovai su žiemos liga. Nueik pas savo aptiekininką 
šiandien ir paprašyk Bulgariškos Žolinės Arbatos, arba mes pasiųsime 
tamstai musų didelę šeiminę dėžutę už $1.25, arba 3 už $3.15, ar 6 už 
$5.25. Adresas: Marvel Products Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa. -—\

I LIETUVA
VVhite Star Line

New York j Cherbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal.- 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26;
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
Minnekahda 3 klesos) Sausio 25 d.
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvyerp 

Zeeland vas. 10;
Samland vas. 17;

Geras maistas.
riai. Didelės viešos erčios.
mos kelionės kainos jūsų draugams 
važiuojantiems j Ameriką.

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

Lapland vas. 24
Kroonland kov. 3

Uždaromi kamba-
Prieina-

RUDENS AIDAI
Nauja eiliy knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas;
100 puslapių. Kaina ■*— 40c.

TURINYS:
draugei. lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nai. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui, šalt* 
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

1923 METAMS
Jau Spaudoje

20,000 InformacijųŠimtai Puslapių

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas

DYKAI Užsiprenumeruos NAUJIENAS

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečios 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie St^ 

Chicago, III.

DETR0IT/MICH1GAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO„ 
J. Balchiunas pagelbininkaa 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St„ 9509 Cardaal 
Detroit, Mich.

z
DR. F. MATULAITIS,

8709 Jos. kampan Av. 
DETROIT, MICH.

Ofiso valandos: 1—8 dieną 
7—8 vakaro

Tel. Market 6284, Market 4526

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

PINIGAI
v

Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicago^ 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 

Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul- 
Iman, III.

/^DR.HERZMAN^B
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 11 
metų kaipo patyręs lydytojau chi
rurgas ir akuieri*.

Gydo aitrai* ir chroniika* liga*, 
▼yru, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Labaratorijai 1D2I W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietą, 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

'Dienomis: Ganai 
8110 arba 857

Nakt. Drexel 95V
Boulevard 4186

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

........

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaik4 ligą

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiel 2880

MRS. M. WAITKIEW1CZ 
(Banienė)

Akuierku
3113 S.Halsted *i
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymu 
Kiekviename at
sitikime teiki* 
y pal iškę trižiu 
rėjimą. Duodi 
patarimu* mo
terims ir mergi 
noms veltui.

Tel. Pellman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, IH.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 Soith Halsted St 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOSi
9 Iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Telefonas i Boulevard 7141

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvi* Dentiflta* 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-to* gatv**

DR. S. BIEŽIS 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofise* 2201 W. 22nd StM kampu * 

Leavitt St. Tel. Canal 6122.
Reddencih 8114 W. 42W M

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

Jei abejoji akimi*, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHAI
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Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Vertė K. Baronas.

(Pabaiga)

Kad pasižymėję ir toliau nu- 
matantįs įvairių laikų žmonės 
(Aristotelis, Makkiavelli, žiu
rėjo į religiją, kaipo į priemo
nę pasiekti tikslą, aš jau paro
džiau savo brošiūrėlėje. Čia gal 
bus ne pro šalį priminti apie 
nuomones ir darbus nekuriu 
bažnyčios autoritetų. Synezi- 
jos vyskupas 410 m. sakyda
vo: “Žmonės pilnai reikalingi, 
kad juos prigaudinėti, kitaip 
su jais jokiu budu negalima 
turėti reikalo... Kaslink ma
nęs, tai aš visados busiu filo- 
zoras tik sau, o dėl žmonių tik
tai kunigas,” o tai reiškia pri- 
gaudinėtojas. Beveik tą patį 
rašė Nacionos Gregorius Jero
nimui: “reikia daugiau nebut- 
niekių, kad darius įspūdį į mi
nią. Kuo mažiau ji supranta, 
tuo daugiau ji gėrisi. Musų tė
vai ir mokytojai ne visada sa
kė tai, ką mąstė, o tiktai tą, 
ką įdėdavo į jų lupas aplinky-, 
bes ir reikalas.” Viešpataujant 
papai Juliui JI. (1475-1513) 
prie Rymo dvaro viešpatavo 
gyvenimas, kuris nedorumu, 
ištvirkimu ir piktžodžiavimu 
pereidavo visas rybas. Kada iš 
dievotos Vokietijos ateidavo 
didelės piniginės aukos, papa 
sakydavo vienam savo kardi
nolų neužmirštiną frazę: “Žiū
rėk gi. brolau, o visgi pasaka 
apie Jėzų Kristų yra dalykas 
pelningas”. Kaip XVI. šimt
mečio Francuos pasiuntinis 
vertino dvaro apsiėjimą lai
kuose Povilo III,’ rodo sekamą 
vieta jo laiško savo dvarui: 
“Papa ir jo m misteriai (kardi
nolai) ikišiol visaip apgaudinė
jo Jus; dabar jie bando pasis
lėpti po veidmainytes ir biau- 
raus melo kauke, kad papiki 
žius tikrą nedorybę.“ Laike 
karo su gerais katalikais ispa
nais, kad užpuolus Ispanijos 
Siciliją ir Neapolį, Povilas VI 
pasišaukė sau pagelbon netik 
protestonus, bet ir amžiniu 
krikščionių priešus — turkus. 
Papa Aleksandras VI gyvenc 
konkubinate su savo , tikra 
dukterimi, žinoma, ištvirkėle 
Lukrecija Bordžia. Kartą, ka
da jis vienoje puotoje norėjo 
nunuodyti septynetą kardinolų, 
tie, tyre tai, papirko vyrėją 
ir privertė jį nuodyti patį pa
pą, kartu su jo sunumi: apart 
dukters, papa, kuris gyveno 
nevedęs, turėjo dar ir sūnų.

Jus užginčijate teisingumui 
mano tvirtinimo, kad valstybė 
ir bažnyčia kiekvieną kartą 
broliokai susivienija, kada da- 
lykas\įna apie žmonių pris
paudimą, bet visai užmirštate 
duoti tam priešingus įrody
mus.

ar katalikai, — turėjo sprend
žiamą balsą šalies valdyme, vi
sur jie naudojo savo įtaką su
grąžinimui ir sustiprinimui 
nedraugingos žmonėms vald
žios. Ir jeigu dabartiniame mo- 
moiite Vokietija daro, regimai, 
išimtį linkui katalikų dvasiš
kuos*), tai tas tik taip išrodo. 
Politika neišmintingiausia, ko
kią tik galėjo sugalvoti viešpa
taujančių klesų valstybinis vei
kėjas, pavertė katalikų dvasiš- 
kiją į persekiojamųjų padėtį ir 
tuo privertė ją pastatyti to
kius reikalavimus, kurių kito
kiame atsitikime ji niekad ne
būtų pastačiusi ir nebūtų už- 

• gyrusi. Kokio nusistatymo ne
senai laikėsi vadovai ir žino
mieji katalikybes atstovai (ne
kalbant apie tuos, kurie aklai 
ir nesąmoningai ėjo paskui va
dovus) Bavarijoj, Prūsijoj ir 
kitose vietose — yra gerai ži
noma. Jie visuomet stovėjo de
šinėn dagi kraštutinėj dešinėj 
pusęj, ką taipjau dabar mato
ma Austrijoj ir ypač Franci- 
joj, o netolimoj ateity bus ir 
Vokiirtijoį**), Mes tame nė kiek 
neprisigaudinėjame. Bet ir ar 
gali būti kitaip? Žmonijos pro
gresas reikalauja, kad visokiai 
privilegįjaj, v|isdkiam viešpa
tavimui butų paskelbtas ka
ras; bažnyčia nemažiau vieš
patauja ant žmonių, negu val
džia, bandydama kovoti su 
tuo, kas tarnauja jų sunaikini
mui, t. y. su mokslu ir apšvie- 
ta, prie kurių ir siekia socia
lizmas.

Socializmas yra tikriausias 
žmoniškumo ir humanitarin- 
gumo mokslas, kadangi jis iš
tik rųjų nori pritaikinti gyve
nime tuos doros pradus, kurie 
bažnyčiai per 18 šimtmečių 
tarnavo tik iškalba ir juos var
oje tik prispaudimui masių. 
Socializmas nori įvykinti vi
suotiną lygybę, visuotiną mei- 
ę ir visuotiną laimę ne dėlto, 
kad tai skelbė Budda, Jėzus ar 
Mahometas, o dėlto, kad tai 
avaimi yra tikslas, idealas, 
turį jautė ir prie kurio nesą- 
noningai siekė žmonija visų 
ialių, visų valstybių, visų ti
kybą. Ji butų pasiekusi tą 
dealą, jei nebūtų buvę nė Bud- 
los, nė Kristaus, nė Mahome- 
o. Įsivaizduodami sau žemę 
kaipo ašarų pakalnę, tie moky
tojai ne kartą skelbė nuolan
kumą ir susilaikymą ir rodė 
žmonijai į busiantįjį gyveni
mą. O tuo tarpu nėra ir nega
li būti jokių įrodymų buvimo 
kito gyvenimo, kadangi tai 
iriešinga sveikam protui ir ti
kėjimas į- tai tik uždeda pan
čius ant žmogaus siekinių ir

gybės, nė žmonijos laimės dėl
to, kad jei butų kitaip, tai jei 
jiems ir nepriseitų visai atsi
žadėti savo privilegijuoto sto
vio, tai bent žymiai nusileisti, 
kad suteikus i>ergi|įlę tam žmo
nijos labui, pą’ie kurio jie ne
va siekia. Atpenč, jie yra svar
biausiais gynėjais pijivtilegijų 
ir klasinio viešpatavimo; jie 
nori ne teisingumo, o labda
rybės, — ne lygybės, o didžiau
sio nuolankumo, — ne žinoji
mo, o tikėjimo.

Ir tuo laiku, kada žmonės 
trokšta ir siekiasi žmoniško 
gyvenimo ir ridri matyti re
zultatus savo darbo ir pastan
gų, Jie mokina juos tenkintis 
dabartine padėtimi ir ramina 
juos rodymu į dangų, patys gi 
gyvefia ponais ir praleidžia lai
ką smagumuose, naudodamies 
kitų darbo vaisiais. Katalikų 
liaudis, kuri rūpinasi ir dar
buojasi ir vargsta ir kuri iki 
šiol sekė paskui tuos žmones, 
ta liaudis priklauso mums ir 
mes tikimės, kad ateis tas lai
kas, kada ir jos akys prasi
merks, kad pažiuręjus į musų 
pusę. Jei po to įstos į musų 
eiles nustebinta ir prispausta 
žemesnioji dvasiški j a, kurios 
proletarinę padėtį Jus taip pui
kiai apibudinote, tai puikiai — 
meldžiame! Tada tai ji supras, 
kad tie idealiniai siekiniai, ku
riuos ji veltui bandė vykinti 
pagelba bažnyčios, bus įvykin
ti musų eilėse ir per mus pa
čius. Ji pamatys, kad dėl jos 
yra geresnis uždavinys, negu 
pildymas tuščių formalų jos 
religijos, kuri ikišiol, kaip ir 
visos kitos religijos, tarnavo 
tik tarmozu (trukdytoju) tik
ram žmonijos tobulinimuisi. 
Jūsų paties tvirtinimu, p. ku
nige, Jus esate blogiau aprū
pinti už bile kurį tarną ar tar
naitę ir gyvenate gyvenimu 
paskutinio proletaro. O tuo 
tarpu Jūsų vyskupas gyvena 
kaip didelis ponas ir kaipo te
kis naudojasi pajamomis ir 
garbe. Jeigu krikščionybė no
rėtų, kaip Jus sakote, to pa
ties ką ir socializmas, tai kaip 
gi ji tokiu budu galėjo sut
verti tokią sistemą skirtumų

l LIETUVA
VVhite Star Line

*Iew York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bal.- 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžiausis laivas)
Homeric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai su Baltijos uostais

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
Minnekahda 3 klesos) Sausio 25 d.
•Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvverp 

Zeeland vas. 10; Lapland vas. 24 
Samland vas. 17; Kroonland kov. 3

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

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

stovio, tokią nelygybę ir ginti 
tai kaipo “dievo įsteigtą tvar
ką”? Argi gąli tokia religija 
užsitarnauti musų pagarbos ir 
musų užgyrimą? Ir ar Jus rei
kalaujate iš mus, kad mes 
lauktumėm visuotino labo iki 
to laiko, kol tai duos mums 
religija. Ta religija, kuri gy
vuoja štai jau 19 šimtmečių ir 
ikišiol neįstengė įtikrinti savo 
pačios tarnautojus reikalingu
me pildyti savo taip vadina
mus principus.

Mums priseitų laukti visą 
amžinastį, o žmogaus amžius 
yra trumpas. Ne, ne! Dagi jei
gu Jus dar rūpestingiau pra- 
dėtumėt jičškoti skirtumo tarp 
bažnyčios ir jos “atskirų tar
nautojų,” tai vistięk Jums tai 
nepasisektų, o' ir negali pasi
sekti.

Tai, ką Jus paduoda te kaipo
išimtį, yra taisyklė, principas, 
o Jūsų taisyklė yra išimtis. 
Bet juk Jus žinote, kad išim
tis niekados nepanaikina tai-

Ir taip, mums visai negalima 
sutikti su Jūsų nuomone, kad 
krikščionybė siekiasi to paties, 
ką ir socializmas. Krikščiony
bė ir socializmas yra taip prie
šingi vienas kitam, kaili* ugnis 
ir vanduo. 4las taip vadinamas 
geras grūdas, kurį Jus, o ne 
aš, randate krikščionybėj, yra 
ne krikščioniškas, o bendra- 
žmogiškas. Taipgi kas priklau
so krikščionybei išimtinai — 
jos mokinimai ir dogmos — 
priešingos žmonijai. Išsinarp
lioti iš prieštaravimų tarp Jū
sų teorijos ir praktikos pave
du Jums patiems.

Autorius brošiūros “Vo
kietijos reichstago ir 
landtagų parlamentinis 
veikimas ir socialdemok
ratija.”

Leipzigas, Vas., 1874 m.
>. i ..........   i .... .i ... — .

Tel. Lafayette 4228
Pliunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiąL

M. Yuška,
8228 W. 88th St., Chicago. 111. 

t- - - ■ - - . ■ <>

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

8191 So. Halsted St., (rampa* *1 gal 
Telefonas Yar d* 1119

^penehllne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

vos garlaiviais:
PARIS................................. saus. 17
ROUSSILLION .........   saus. 17
LA BOURDONNAIS...........vas. 8
ROCHAMBEAU ..............  vas. 15
LA SAVOIE .......................... bal. 7

Puikiausis sutvarkymas — kam
bariai dviems, keturiems ir šešiems 
žmonėms, su prausimosi bliudu, bė
gančiu vandeniu kiekvienas kam- 
baris. Valgomasai kambaris, rūky
mai, baras, barbemė, atdaras pa- 1 
dengtas viršus, puikiausis prancu- į 
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
yra ir perkalbėto  jas.

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

V.___________________ /

tarnauja

Baigusi 
Akušerl- 

o* kolegt
Ilga

praktika- 
usl Penu 
silvanijoa 
hospita!9 
le Pasek

iymo Du* 
la rodą 
noktose 
rose ir 
okiuose

H

SUNKI LIGA

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La Šalie StM 

Chicago, III.

m*
H, e rims 

merginoms.

Dažnai išsivysto iš nudėto niekais šalčio
Milionai žmonių kas žiema numiršta nuo paprasto persišaldymo. Jei 

esi nusišaldęs, tai geriausia išgerti puodelį karštos vaistinės žolių arbatos; 
ji padeda peršalusiam kraujui atšilti, padidina apytaką ir prašalina nuo
dus iš vidurių. . .

Ilgus metus žmonės vartojo Bulgarišką Žolinę Arbatą šalčiui perga
lėti ir kunus palaikyti sveikais. Gydytojai visur pataria žmonėms gauti Bul
garišką Žolinę Arbatą ir išsigerti po puodelį karštos šalčiui pravalyti. Gy
dytojai žino, kad tyros gydomos žolės Bulgariškoj Žolinėj Arbatoj yra ge
ros žmonėms palaikymui skrandžio, kepenų ir vidurių švariais. Aptieki- 
ninkai visur mielu noru rekomenduoja Bulgarišką Žolinę Arbatą, nes jie 
žino, kaip daug gero ji duoda.

Bulgariškoji Žolinė Arbata veikia greitai. Duokite puodelį mažiems 
vaikams. Prisirengk kovai su žiemos liga. Nueik pas savo aptiekininką 
šiandien ir paprašyk Bulgariškos Žolinės Arbatos, arba mes pasiųsime 
tamstai musų didelę šeiminę dėžutę už $1.25, arba 3 už $3.15, ar 6 už 
$5.25. Adresas: Marvel Products Company, 25 Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyga iš Lietuvos

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40e.

TURINYS:
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalte
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 

1 koja. Varlės politikės. Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

DETROIT/MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678’

WM. J. STOLL CO„
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1929 ~ 25th St„ 9599 Cardaai 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

1 >

Pinigai
iš

Bridgeporto
i

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikioja 15 metai 

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

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moterišką, Vyrišką ir 
Vaik4 ligą

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienš)

Akelerku 
8113 S.Halsted *t
Tel. BlvdL 8188 

Per 15 metą pa 
sėkmingo prak
tikavime turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymą 
Kiek vien ance at
sitiki rae teiki* 
ypatišką trižiu 
re j imą. Dnod* 
patarimu* mo
terims ir margi 
noms veltui.

Tel. Pallmao 5432

t. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

Jeigu kokia valstybe ir turė
tų prirodyti savimi pavyzdį to
bulos krikščioniškos valstybės, 
tai tą turėtų padaryti, žinoma, 
Rymas, kuris buvo po tiesiogi
ne papos ir augštosios dvasiš
kuos valdžia. O tuo tarpu ko
kį vaizdą davė ta bažnytinė 
valstybė iki paskučiausių savo 
gyvavimo metų? Patį liud- 
niausį, kokį tik galima Euro
poje rasti. Begėdiškai suvilti 
ir paskendę prietaruose ir tam 
sume gyventojai; darbas panie
kintas ir prispaustas, delei ko 
viešpatauja begėdiškas ubaga
vimas ir baisus visuotinas el
getavimas. Skaičius prasižen
gimų didesnis, negu kurioj ki
toj valstybėj pasauly; pilnas 
neapsirupinimas įėjo dagi pa
tarlei!, o prisakymas krikščio
niškos meilės prie artimo, ku
ris pirmiausia turėjo apsireik
šti pakantoje prie kitatikių, 
pamintas po kojų. Ir štai — 
pavyzdys krikščioniškos valsty
bės. Visose Europos šalyse, 
kur bažnyčios atstovai, — be 
skirtumo, ar tai protestonai,

trukdo žmonijos progresui.
Viskas gero, kas atsirado 

viešpataujant kr|ikščionybai, 
priklauso ne jai, o viso to blo
go ir pikto, ką Ji yra suteiku
si, mes nenorime, štai dviejuo
se žodžiuose musų nusistaty
mas.

Ir taip, p. kunige, Jus dabar 
suprasite kaip begaliniai skir
tingi musų siekiniai nuo krik
ščionybės siekinių.

Jūsų vyskupai, Jūsų kanau
ninkai, Jūsų grafai, baronai ir 
buržujai, kurie yra vadovais 
katalikų judėjimo, tai ne mu
sų žmonės. Jie nenori nė ly-

*) Reikia atsiminti, kad ši brošiūra 
buvo rašyta laike taip vadinamo “kul- 
turkampfo,” kada Vokietijos valdžia, 
vadovaujant Bismarkui, pravedė visą 
eilę įstatymų abelnai prieš katalikų 
dvasiškiją ir ypač prieš jėzuitus. Tai 
privertė Vokietijos katalikų partiją 
Reichstage (t. v. Centrą) pereiti opo- 
zicijon valdžiai. Bet tai tęsėsi neilgai. 
Jau klausime priėmimo ypatingų įsta
tymų prieš socialistus katalikai susi
artino su valdžia; susiartinimas ėjo 
vis tolyn ir tolyn, taip kad paskui 
centro partija veikė išvien su konser- 
vatyvais, kada tik reikėjo pravesti ko
kius nors reakcinius įstatymus. —L. K.

* ‘) Tas pranašavimas neužilgo pilnai 
išsipildė. —L. K.

NAUJIENŲ 
Metinė Biznio Knyga 

ir Almanakas
1923 METAMS 

Jau Spaudoje

Šimtai Puslapių 20,000 Informacijų

DYKAI Užsiprenumeruos NAUJIENAS

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
West Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra Kartano 
aptieka, 523 W. 120-th 
St., West Pullman, III. 
Pinigai nueina Lietuvon 
greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 
siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul- 
Iman, III.

J...

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS*
9 IH 12 pietą, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfaz 5574 

Chicago.
V- - —- --------- -------

■ ! Telefonas i Boulevard 7U1

3 DR. C. Z. VEŽEL1S
Lietuvi* DentUta*

3 4712 South Ashland Ava*
arti 47-to* gatvi*

DR. S. BIEŽIŠ 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spindulial 
Ofiaa* 2201 W. 22nd St„ kampas B 

Leavitt St. Tel. Canal 6222. 
Residendja 8114 W. 42b6 84. 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.
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Maskvos 
atsišaukimai

poje. Komunistinis interna
cionalas ragina visų šalių 
darbininkus priešintis Fran- 
cijos imperialistams ir tuo 
tikslu sudaryti “bendrą fron
tą”. Bet jeigu darbininkai 
turi eiti išvien prieš impe
rialistus, tai kam vadinama- 
sai “trečiasis internaciona
las” iki ^iol stengėsi visame 
pasaulyje suardyti darbinin
kų vienybę? Kam jisai skal
dė socialistų partijas ir net 
profesines darbininkų są
jungas? Kam jisai nuodijo 
darbininkų smagenis, šmei- 
ždamas socialistus ir kur
stydamas prieš juos darbi
ninkų mases?

Maskvos atsišaukimas į 
Europos proletariatą irgi 
bus suprastas tiktai kaipo 
mėginimas pažvejoti “drum
stame vandenyje”. Tuo la- 
biaus Europos darbininkai 
matys jame šitokią prasmę, 
kad atsišaukimas siūlo sklei
sti miniose “vienybės su so
vietų Rusija” obalsį. Tarp
tautinis darbininkų judėji
mas šiandie jau yra perdaug 
stambus, kad jisai sutiktų 
eiti ant pavadžio paskui ku
rios nors valdžios užsienio 
ministerijos agentus.

tikslu ginti darbininkų in
teresus.

“Žodžiu* laiškas yra niekas 
daugiau kaip tik komunisti
nė propaganda. Jame nėra 
paduota jokio konkrečio pro
gramų bendram socialistų- 
komunistų veikimui.

“Maskvos direktoriai pas
kutiniais keturiais metais nič 
nieko neišmoko. Socialistų 
ir darbininkų judėjimo jie 
nepajėgia suprasti. Jie vis 
dar tebespekuliuoja tokiais 
dalykais, kurių įvykdinti gy
venimai! nėra galimybės. Jie 
smerkia’ socialistus už me
namas klaidas, kurios (kuo
met jos įrašoma Maskvos 
valdžios ‘naujosios politikos’ 
progi’aman) yra skaitoma di
deliu komunistų nuopelnu”.

VIENYBĖ” REMSIANTI 
KLERIKALUS.

Rusijos valdžia išleido at
sišaukimą į viso pasaulio 
tautas, protestuodama prieš 
Francijos įsiveržimą į Ru- 
hr’o sritį. Ji pasmerkia tą 
įsiveržimą, kaipo Vokietijos 
apsisprendimo teisės min
džiojimą, ir kaltina Britani
ją, Italiją ir Japoniją, kad 
jos nepasipriešino tai prie- Į rašė atvirą laišką 
vartos politikai. Brutalis 
Francijos valdžios žingsnis 
gimdąs naujo kruvino susi
rėmimo pavojų Europoje ir 
grasinąs įstumti ją į visišką 
chaosą.

Tai yra visai teisingi žod
žiai. Gaila tiktai, kad jie ne
labai harmonizuojasi su ta 
politika, kurios iki šiol lai
kėsi pati Rusijos valdžia. Ji 
kalba dabar apie Vokietijos 
“apsisprendimo teisę”, bet 
ką Rusijos valdžia padarė su 
nelaiminga Gruzijos respub
lika? Kodėl ji nepaisė apsi
sprendimo teisės tuomet, kai 
ji užsimanė paimti į savo 
rankas Baku srities aliejaus 
šaltinius?

Antras dalykas, tai — 
brutalė prievarta. Visi dori 
žmonės pasaulyje, žinoma, 
piktinasi tuo, kad plėšrių 
Francijos nacionalistų gau
ja, kontroliuojanti šiandie 
valdžią, siunčia kareivius ir 
kanuoles į nuginkluotos Vo
kietijos žemę. Bet ar yra ge
naus, kuomet valdžia pavar
toja kareivius ir kanuoles 
prieš savo šalies piliečius? 0

MASKVOS INTERNACIONA
LO LAIŠKAS.

MavSkovs internacionalas pa- 
Viennos ir 

Londono internacionalams. Me
namas laiško tikslas — atsi
šaukti į visų šalių darbinin
kus, kad jie sudarytų bendrą 
frontą prieš kapitalizmą. Te- 
čiau laiško tonas aiškiai rodo 
tendencijos sukurstyti socialis
tus prieš savo vadus ir tuo 
budu sugriauti socialistų par
tijas. “The Mihvaukee Leader” 
dolei to rašo:

“Laiške siūloma mena
mas draugingumas ir koope- 

socialistų 
tuo patim 
kaltinami 

imperialistų 
o Maskvos

kongresas klau- 
ir Viennos in- 
ar juodu yra

si bolševikų valdžia Rusijo
je: ji ginklais išvaikė^ visuo
tinu balsavimu išrinktąjį 
Rusijos steigiamąjį susirin
kimą; ji panaikino Rusijoje 
spaudos, žodžio, susirinkimų 
ir organizacijų laisvę, ir 
įsteigė tvarką, paremtą dur
tuvu.

Akyvaizdoje šitų faktų, 
Rusijos valdžios atsišauki
mas į pasaulio tautas var
giai padarys didelio įspūd
žio. Dauguma žmonių pažiū
rės į jį, kaipo į naują bolše
vikų pastangą pasidaryti ka
pitalo iš kilusios Europoje 
suirutės.

Ne kitaip bus priimtas ir 
kitas Maskvos atsišaukimas 
dėl paskutinių įvykių Euro-

raciija pasaulio 
partijoms. Bet 
laiku socialistai 
kapitalistų ir 
nusižengimais,
internacionalas piešiama ty
rojo proletariato šventuoju ir 
pasaulio revoliucijos patro
nu. Socialistai busią išda
vikai, jeigu jie almėsią Mas
kvos ultimatumą.

“Ketvirtasis komunistų in
ternacionalo 
šia Londono 
iternaconalų, 
pasirengusiu
rą frontą prieš kapitalizmą. 
Bet čia jau jis kaltina socia
listų partijas, kad jos padė
jo kapitalistams pavergti 
Europos darbininkus.

“Komunistų internaciona
las užmiršta, kad tai buvo 
Maskvos taip vadinama ‘pa
saulio revoliucija’, kuri su
skaldė socialistų ir darbinin
kų judėjimą ir tuo’buidu su
silpnino jų 
reakcijai.

“Maskvos
to ir menkiausią dulkę socia
listų partijos akyse, o savo 
akyse nemato nė rąsto.

“Kad ir neaiškioje formoje 
laiške duodama suprasti, jog 
Maskvos internacionalas lie

priešintis

diktatoriai ma-

“proletariato dik- 
Vienok, jis tuoj 
socialistais suda-

ju priimti 
taturos”. 
norėtų su 
ryti bendrą frontą prieš ka- 
ptalistus ir artimiausiam vei
kimui priimti tokį progatmą:

“Pavedimas gamybos dar
bininkų kontrolei; 8 valan
dų darbo diena; minimum 
pragyvenamoji alga; stipri
nimas darbininkų ir silpni
nimas kapitalistų; susijungi-

“Vieiiybė” teikėsi viešai pa
reikšti, jog Lietuvos klerikalai 
elgiasi vyriškai, valydami tau
tą nuo priešingų lietuviams gai
valų. Ji sako:

“ ‘Naujienos’, tęsdamos to
liau savo politiką, užstoji- 
mo Lietuvos Nerpiklausomy- 
bei priešingų asmenų, užsto
jo ir išmestąjį iš Seimo bol
ševikų atstovą Dominą, kuris 
pabėgo iš Lietuvos kariuo
menės, kuomet ta gynė Lie
tuvą nuo priešų, ir karo 
teismui dokumeiitaiiškai at
sisakė nuo Lietuvos piliety
bės. Mat, užstojo todėl, kad 
j gi artimesnis socialistų kai
liui, negu Lietuva ir visa1 lie
tuvių tauta. Klerikalai daug 
blogo padarė ir daro Lietu
vai, bet jei apvalo tautą nuo 
visų gaivalų priešingų lietu
viams ir parsidavusių ru
sams, tame darbe jie 
bin inkus ras visuose 
įlinkuose”.

tauti-

“Vie-Dolei to pasiryžimo 
nybės” tautininkus nebėra rei
kalo sveikinti: jie jau nekartą 
ėjo į talką klerikalams. Keista 
tik tai, kad “Vienybes” žmo
nės yra labai naivus ir tankiai 
nesu p ranto to, kas yra. parašy

“Naujienos” ne Dominą gy
nė, bet smerkė krikščionių 
atstovų elgesį Seime. Jeigu 
Dominas nederamai pasielgė,* 
tatai juk neduoda teisės krikš
čionims nederamai elgtis. Ne
jaugi “Vienybė” yra tos nuo
mones, kad krikščionys atliko

darni Dominą mušti?
Antra, kodėl buvo leista sta

tyti Domino kandidatūrą, jei
gu pastarasis nebėra skaitomas 
Lietuvos piliečiu? Tame kaip 
tik ir yra numatoma krikščio
nių triksas: jie leido rinkli 
“darkuo” žmones, kad paskui 
šalinus juos iš Seimo ir tuo 
budu mažinus opozieją. O “Vie
nybei” tatai atrodo dideliu tau
tai nuopelnu! Kiek krikščio
nims rupi valymas Lietuvos 
nuo priešingų jai gaivalų, aiš
kiui parode peoviakų byla.

Toliau “Vienybė” primeta, 
kad “Naujienų” politika esanti 
užstoti Lietuvos nepriklauso
mybės priešus. Tai labai ne
gražus priekaištas. Ar šiaip 
ar tai Į), “Vienybei” reikėtų tu
rėti daugiau padorumo ir ne
rašyti to, ko nėra. Tokį prie- 
ktfištą daryti gali tik tas, kuris 
visiškai neskaito “Naujienų” 
arba nemoka suprasti to, kas 
jose yra parašyta.

PAPOS PAGEIDAVIMAS.

Romos papa pripažino Lie
tuvą. Pripažino tokiu laiku, 
kai tas pripažinimas jokios 
naudos Lietuvai negalėjo at
nešti. Bet suteikdamas tą jo- 

naudos neturinčią “dova- 
papa visgi dar pareiškė

kios
ną,”
savo labai keistą pageidavimą 
“Lietuvos Ūkininke” mes skai 
tome:

“Kardinolas Gaspari, pri
pažindamas popiežiaus var
du Lietuvą dc jure, pareiškė

me ilinga sutartis Lietuvos 
su Lenkija. Maiyt, kad kard. 
Gaspari pasiremdamas Apaš
tališko sosto žiniomis apie 
Lietuvą, tikrai įsitikino, kad 
Lietuvos politikos vadai, ku
riais yra kr. demokratai, 
nėra labai priešingi susitari
mui su Lenkija, kaipo su 
katalikiška šalim. Kitaip jis 
nebūtų drįsęs daryli tokį 
spaudimą, ai’ bent pageidavi
mą. : j

“Kr. demokratai suprato, 
kad kardinolas Garpari ati
dengė jų kortas ir įvertin
dami tų pripažinimo aktą 
rašo, kad ir lietuvius kata
likus veikėjus šis aktas sta
to keblion padėtin prieš vi
są tautą. Ręt bijodami pa
likti ‘neištikimais’, toliau 
teisinasi: ‘Mes nemanome
ginčyti čia kard. Gaspario 
gerų norų: Jo linkėjimai lie
tuvių tautai ėjo beabejo iš 
širdies’. (‘Lisvės No. 228). 
Taip, kard. Gaspari pasaky
mas labai aiškus ir širdin
gas ir ne jis kaltas, kad kr. 
demokratai jį įtikino, kad 
visa Lietuvos liaudis eina 
aklai paskui kr. d. nors į 
Varšuvą.”

MEKSIKOS ĮSTATOMAI 
DARBININKAMS.

Didlapiai nuolat bando 
kurti tą opiniją, jog Meksika 
yra labai atsilikusi šalis. Vie
nok visai ką kitą sako vienas 
žymiausių Amerikos sociolo
gų, prof. E. A. iRoss. Jisai sa
ko, kad darbininkų apsaugoji
mo įstatymų srityje Amerikai 
dar toli gražu iki Meksikos.

Obregono valdžia, kuri savo 
pažangumu taip labai nepatin
ka Wall stryčiui, įrašė konsti- 
lucijon tokių dalykų, kokių 
nerandame jokios kilos šalies 
konstitucijoje.

Sulig konstitucijos patvar
kymų darbo diena nustatoma 
8 vai. Naktiniai darbininkai 
dirba tik 7 vai. Nesuaugusiems 
darbo diena C vai.; jų negali
ma naudoti nakties darbui. 
Darbininkams visuomet turi 
būti duota viena diena poilsiui. 
Patvarkymais nustatoma pra
gyvenamoji alga. Darbo vietos 
turi atsakyti sanitariniems rei
kalavimams. Jeigu darbinin
kas yra atleidžiamas be jokios 
priežasties, tai jam alga turi 
būti išmokėta už tris mėne
sius. Pilna organizacijos ir 
streiko laisvė. Nemokami biu
rai suradimui darbo, elc.

Kalbėdamas apie streikų lais
vę, prof. Ross ypač pabrėžė tą 
faktą, jog Meksikos darbdaviai 
tuvi užmokėti darbininkams 
už visą streiko laiką, jeigu ar- 
bi t racijos taryba suranda, kad 
streikininkų reikalavimai yra 
teisingi.

Socialinė revoliucija, pasak 
Rosso, visai permainiusi Mek
siką. Netolimoje ateityje ta ša
lis užimsianti vieną pirmųjų 
vietų tarpo pasaulio tautų.

su-

tams Minislerių Pirmininko 
ir kitas vietas (į Ministerių 
Pirmininkus numatoma kun. 
Krupavįičiusi) sau reikalauja 
Vice-pirmininko, Žemės Ūkio, 
Švietimo ir Teisingumo mipis- 
teiitį vielų (dėl Vice-pirminin
ko liaudininkai jau neva nusi
leidžiu) . Krikščionys demokra
tai gi nors f aklinai ii’ nėra 
daug skaillingesni už liaudinin
kus, bet jie palaikomi Darbo 
Federacijos • ir Ūkininkų Są
jungos frakcijų liaudininkams 
nenori duot prašomų ministe- 
rių vietų ir dėl to vestosios tų 
dviejų srovių dėl sudarymo Mi- 
nisterių Kabineto derybos nu
truko.

Nutrukus toms deryboms, 
dešiniųjų srovių įSeimo nariai 
—krik ščiony s demokrata i,
Darbo Federacija ir Ūkininkų 
Sąjunga susirinkę gruodžio 21 
išrinko Valstybės Prezidentą 
savų pažiūrų žmogų Aleksand
rą Stulginskį, buvusį Steigia
mojo Seimo pirmininkę. Liau
dininkui Stulginskiu labai nc- 
pateiikinli, nes jie buvo pintai 
pasiryžę, kad Valstybės Prezi
dentu butų advokatas Petras 
Leonas.

Kuo pasibaigs los krikščio
nių su liaudininkais rungtynės 
tuo tarpu dar visai neaišku, bet 
šiandie krikščionys demokratai 
randasi vis lik padėties šeimi
ninkais ir jų susiartinimo su 
liaudininkais reikalas dar labiau 
pablogėjo.

Del susidariusio parlamenti
nio konflikto Lietuvos visuo
menėje girdėti visokių • kalbų 
bei savotiškų sprendimų. Kau
niškis rusų dienraštis “Aidas” 
pranašauja, kad atslūgus pre
zidento rinkimų karščiui susi
kivirčijusieji liaudininkai su 
krikščionimis demokratais su
sitarsią ir veikiausia, kad jie 
sudarysią koalicinį kabinėtą, 
kurio pirmininku busiąs kun. 
Krupavičius, o vice-pirm įnin
ku M. Šleževičius, ar d-ras K. 
Grinius.

Aplamai imant, dėl tokios 
naujojo Seimo darbuotės pla
čiuose Lietuvos visuomenės 
sluogsniuose pradeda reikštis 
nepasitenkinimas. Girdėti bal
sų “Mes rinkome į Seimą savo 
atstovus ne partinėms riete
noms, bet inlcnsingam darbui 
- sustiprinimui naujai įsikū

rusios ir esančios sunkiose są
lygose musų valstybės.

šeštadienyj, 23 gruodžio, 
Kaune gauta žinia, kad Santar
vė pripažinus Lietuvą de jure. 
Žinia, kaip jau nuo senai vilki
namas aklas, buvo sutikti šal
tai ir visa iškilmė pasibaigė 
vien lik tuo, kad musų laiki
noji sostinė tą dieną pasipuošė 
valstybės vėliavomis.

— Liet, pilietis.

Sveikatos Dalykai
ŠVARA.

Miglota padėtis
Kaunas, XII. 27. 22

Paskutiniuoju laiku Lietuvo
je susidarė labai neaiški poli
tinė krašto padėtis. Susirinku- 
sis naujasis Seiiųas bėgiu dvie
jų mėnesių darbuotės parodė 
lik savo neveiklumą ir nesu- 
gebumą.

Seimo veikimui daug kliudo 
ta aplnkybė, kad jame nei vie
na politinių partijų nesudaro 
savo absoliutės daugumos.

Minįsterių Kabinetas nelik 
kad nėra sudarytas, bet jo su
darymo reikalas kol kas ran
dasi visai keblioj padėty ir nė
ra žinios kada tokia padėtis 
pasikeis. Del Kabineto suda
rymo susikirto dvi esančios 
Seime tvirtesnės grupės, bū
tent krikščionys demokratai su 
liaudininkais (socialdemokra
tai kabineto sudaryme neda
lyvauja). Susivaržiusieji nei 
vieni nei antri nenori nusileis
ti ir tvrtai laikosi savo nusi
statymų. Liaudininkai užleis
dami krikščionims demokra- m ilsios

šisai va
rei k'šmčs,

Švarumas lai būtinas žmo
gaus reikalas, jei jis nori būt 
sveikas, švarumas mat yra li
gų perų priešas, kaip sako 
žmonių sveikatos žinovai.

Man gyvenant keletą metų 
Amerikoj su lietuviais, puola 
į akį vienas ypatingas dalykas, 
tai žmonių nešvaru liras, apie 
kurį noriu čia bent porą žo
džių tarti. Ar mano 
smėlis turės kokios
nežinau, bet vistiek bandysiu 
tuo reikalu žioptert, jeigu 
Naujienos duos vietos.

Svarbiausias švarumo laiky
mo uždavinys puola, žinoma, 
ant moterėlių. IŠtiesų, tvarki 
šeimininkė, kuri moka užlai
kyti namų švarą, padaro pap
rastą grindelę dicvnamiu. Kiek
vienam malonu švariuose 
kambariuose; kiekvienam jau
ku apsivilkti švarus baltiniai, 
juo maloniau švarioje lovoje 
ramiai atsilsėti.

Tik nelaimė, kad aš prisi
žiūrėjau, pas musų lietuvių 
kūmutes švarumas — reteny
bė. Tas liudija apie jų nepatei
sinamą apsileidimą. Tūlos mu
sų šeimininkių labiau užsie- 

su kūmulėms pilstyt

Antradienis, Saus. 16, 1923
B^lys Sruoga

Tilinti aidi]a.
Tartum sparnais mėlynaisiais apglėbdama, 
V$tra kvatojasi gausdama, uždama...
Gėlą svaigindama, laimę nuslėpdama, 
Smiltis nunešdama, bokštus nupusdama...

Vėjas raudodamas, lėkdamas, klykdamas, 
Mažą žolelę ir erdves linguodamas, 
Žemėj priglusdamas, /toly išnykdamas, 
Vėtra kvatojasi, vėtra alsuodamas.

Ar nusikeikdamas, ar atsidusdamas, 
Pastarą laimę į karstą lydėdamas, 
Žemės (po kojų, po Vėtrą nejusdamas, 
Tirpsti, kaip ledus, patsai netikėdamas...

Taip ir atsiskiriu neatsigręždamas, 
Pastarą slenksnį kelionės peržengdamas, 
Laimę ir prapultį meilėje nešdamas, 
Vėtrai kvatojantis vos nusilenkdamas...

Balys Sruoga

Krikštolėliai
■ 4——

1 
Rudens pievoj našlaitėlė 
Pasikėlė vienai viena. 
Beklajodams rudens dieną 
Nuraškiau našlaičių gėlę. 
Saulė temo, vėlgi kėlės, 
Rudens dalioj slinko dienos. 
Pats našlaitis vienui vienas 
Kur našlaičių dėsiu gėlę?.. 
2 
Liūdnos dirvos, liūdnos pievos, 
Liūdnas lauke skamba laikas. 
Lyg rūstybėj senas dievas 
Paskandino dirvas, pievas, 
Lyg ir aš ne jojo vaikas... 
Gedulingai skamba laikas. 
Ar ir aš, kaip mano dievas 
Vis tebusiu gėdos vaikas?...
3
Vakaruoju vasarienoj. 
Taip danguj 'jau parašyta, 
Kad nedalioj baigdams dieną 
įsi remty suliktai kitą...
Vakaruoju vasarienoj 
Nesuverdamas blakstienų: 
Tiek jaunų žiedų nuskinta— 
Ir pasaulis nedabinta!
4
Lauko ramybė paskendo meilėj. 
Per žemę saulė karoliais rieda.
Ir dusioj saulė. Ir dūšia gieda— 
Laukų ramybė paskendo meilėj. 
Ir paskutinį rudens žiedą, 
Kaip slapią meilę, priglaudžiu gailiai. 
Per žemę saulė karoliais rieda. 
Laukų ramybė paskendo meilėj.

iš tuščio į nepilną negu užlai- 
kyl namų švarą. Gi užlaiky
mas švaros nėra sunkus daik
tas, jeigu tik žmogus nori bu t 
švarus.

Išticsų nuo kilos moteries 
net nejauku ir valgio kąsnis 
priimti, nes rankų neplauja 
per dieną. Kilos tingi patali
nes apskalbti, o neapskalbta 
lova nei atsilsėti nevilioja. Pa
prastai nešvarioj lovoj visuo
met atsiranda visokio brudo, 
kur užmigus ant nuilsusių šon
kaulių zuikučiu eina.

Tūlos musų moterėlių save 
drįsta į apšviestų eiles prisis- 
kailyti, bet nei paprasto namų 
švarumo nežino. Mačiau kitos 
ir šuniukus gniaužo, ir vaiku
čiams už panosių graibo, ir 
nemazgojusios rankų čia jau 
valgių liečiasi.

Valgių gaminime irgi tas 
pat nepatcisiiLanias apsileidi

mas pasireiškia. Ir mano nuo
mone didesnė dalis lietuvių 
moterų tingi pagalvoti, kaip 
valgius geriau, sveikiau paga
minti, taip lygiai iš .tingėjimo 
duoda vietos nešvarumui savo 
namuose.

Šie aukščiau paminėti du 
dalykai yra begalo svarbus už
laikymo geros sveikatos žvilgs
niu, kaip gydytojai sako, ir lo
dei jų nereikėtų apleisti. Ki
tas dalykas, žmogus ne gyvu
lys, reikia apie save apsižiū
rėti.

Taigi, niolcrėlės, subruskite, 
ir nepykite meldžiamosios už 
nemalonų prisiminimą.

—Atomas.

NUSIŽUDĖ NUODAIS.
Mielinei MeDonough, 37 me

tų amžiaus, gyvenąs 503!) Fxldy 
gatves, nežinia dėl kokios prie
žasties išgėrė nuodų ir nusižu
dė.

ATSIŲSTA.

Atsišaukimas į visus Ame
rikos lietuvius, kurie esate 
pirkę lotus Newton Falls, Ohio, 
reikale jiasitarimo kokiu budu 
mes galėtume atgauti savo pi
nigus, kūrins mes esam įdėję 
pirkdami lotus keletą melų 
atgal. Agentai važhiedami po 
ąngliakasyklas, daugiausiai 
Pennsylvanijos ri West Virgi
nijos valstijose, pardavė lietu
viams tuksiančiais lotų priža
dėdami aukso kalnus ir didelį 
uždarbį ant tų lotų po poros 
metų. Dabar ne pora melų 
praėjo, bet daugiau, ir tie lotai 
kainoj ne lik nepakilo, bet gal 
ir to verti nėra, ir kada agen
tai žadėjo atgal tuos lotus pa
imti, bet jų nė dvasios nėra. 
Taigi mes žemiau pasirašę nu
tarėm atsišaukti per laikraš
čius, kad kurie esate pirkę lo
tus Ne\vton Falls, Ohio, para
šytumėt laišką pasakydami:

1) Kiek lotų esate pirkę ir 
kiek mokėję cash ar ant išmo
kėjimo?

2) Ką agentai sake jums 
parduodami lotus ir kaip senai 
pirkot?

3) Ar turit (planą lotų arba 
jų numerį kokioj vietoj pirko
te?

4) Ką manot dabar daryti?
Kada susižinosime tarp sa

vęs, tada tarsimės ką daryli: 
skųsti ar eiti ant tų lotų gy
venti?

su pagarbą,
Frank Vitkauskas,’ 
J. Tilvikas, 
Rubinas.

Laiškus rašydam,i adresuo- 
kit šitaip: J. Tilvikas, 743 
Bisson Avė., Akron, Ohio.
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Maskvos 
atsišaukimai.

Rusijos valdžia išleido at
sišaukimą j viso pasaulio 
tautas, protestuodama prieš 
Franci jos įsiveržimą į Ru- 
hr’o sritį. Ji pasmerkia tą 
įsiveržimą, kaipo Vokietijos 
apsisprendimo teisės min
džiojimą, ir kaltina Britani
ją, Italiją ir Japoniją, kad 
jos nepasipriešino tai prie
vartos politikai. Brutalis 
Francijos valdžios žingsnis 
gimdąs naujo kruvino susi
rėmimo pavojų Europoje ir 
grasinąs įstumti ją į visišką 
chaosą.

Tai yra visai teisingi žod
žiai. Gaila tiktai, kad jie ne
labai harmonizuojasi su ta 
politika, kurios iki šiol lai
kėsi pati Rusijos valdžia. Ji 
kalba dabar apie Vokietijos 
“apsisprendimo teisę”, bet 
ką Rusijos valdžia padarė su 
nelaiminga Gruzijos respub
lika? Kodėl ji nepaisė apsi
sprendimo teisės tuomet, kai 
ji užsimanė paimti į savo 
rankas Baku srities aliejaus 
šaltinius?

Antras dalykas, tai — 
brutalė prievarta. Visi dori 
žmonės pasaulyje, žinoma, 
piktinasi tuo, kad plėšrių 
Francijos nacionalištif gau
ja, kontroliuojanti šiandie 
valdžią, siunčia kareivius ir 
kanuoles į nuginkluotos Vo
kietijos žemę. Bet ar yra ge
naus, kuomet valdžia pavar
toja kareivius ir kanuoles 
prieš savo šalies piliečius? O 
šitaip kaip tik yra pasielgu
si bolševikų valdžia Rusijo
je: ji ginklais išvaikė visuo
tinu balsavimu išrinktąjį 
Rusijos steigiamąjį susirin
kimą; ji panaikino Rusijoje 
spaudos, žodžio, susirinkimų 
ir organizacijų laisvę, ir 
įsteigė tvarką, paremtą dur
tuvu.

Akyvaizdoje šitų faktų, 
Rusijos valdžios atsišauki
mas į pasaulio tautas var
giai padarys didelio įspūd
žio. Dauguma žmonių pažiū
rės į jį, kaipo į naują bolše
vikų pastangą pasidaryti ka
pitalo iš kilusios Europoje 
suirutės.

Ne kitaip bus priimtas ir j 
kitas Maskvos atsišaukimas 
dėl paskutinių įvykių Euro

poje. Komunistinis interna
cionalas ragina visų šalių 
darbininkus priešintis Fran- 
cijos imperialistams ir tuo 
tikslu sudaryti “bendrą fron
tą”. Bet jeigu darbininkai 
turi eiti išvien prieš impe
rialistus, tai kam vadinama- 
sai “trečiasis internaciona
las” iki šiol stengėsi visame 
pasaulyje suardyti darbinin
kų vienybę? Kam jisai skal
dė socialistų partijas ir net 
profesines darbininkų są
jungas? Kam jisai nuodijo 
darbininkų smagenis, šmei- 
ždamas socialistus ir kur
stydamas prieš 1 juos darbi
ninkų mases?

Maskvos atsišaukimas i 
Europos proletariatą irgi 
bus suprastas tiktai kaipo 
mėginimas pažvejoti “drum
stame vandenyje”. Tuo la- 
biaus Europos darbininkai 
matys jame šitokią prasmę, 
kad atsišaukimas siūlo skli
sti miniose “vienybės su so
vietų Rusija” obalsį. Tarp
tautinis darbininkų judėji-l 
mas šiandie jau yra perdaug' 
stambus, kad jisai sutiktų 
eiti ant pavadžio paskui ku
rios nors valdžios užsienio 
ministerijos agentus.

M ASKVOS INTERN ACION A- 
LO LAIŠKAS.

Maskovs internacionalas pa
rašė atvirą laišką Viennos ir 
Londono internacionalams. Me
namas laiško tikslas — atsi
šaukti į visų šalių darbinin
kus, kad jie sudarytų bendrą 
frontą prieš kapitalizmą. Te- 
čiau laiško tonas aiškiai rodo 
tendencijos sukurstyti socialis
tus prieš savo vadus ir tuo 
budu sugriauti socialistų par
tijas. “The Mihvaukee Leader” 
dolei to rašo:

“Laiške siūloma mena
mas draugingumas ir koope
racija pasaulio socialistų 
partijoms. Bet tuo patim 
laiku socialistai kaltinami 
•kapitalistų ir imperialistų 
nusižengimais, o Maskvos 
internacionalas piešiama ty
rojo proletariato šventuoju ir 
pasaulio revoliucijos patro
nu. Socialistai busią išda
vikai, jeigu jie almėsią Mas
kvos ultimatumą.

“Ketvirtasis komunistų in
ternacionalo kongresas klau
sia Londono ir Viennos in- 
iternaconalų, ar juodu yra 
pasirengusiu sudaryti bend
rą frontą prieš kapitalizmą. 
Bet čia jau jis kaltina socia
listų partijas, kad jos padė
jo kapitalistam# pavergti 
Europos darbininkus.

“Komunistų internaciona
las užmiršta, kad tai buvo 
Maskvos taip vadinama ‘pa
saulio revoliucija’, kuri su
skaldė socialistų ir darbinin
kų judėjimą ir tuo”budu su
silpnino jų jėgą priešintis 
reakcijai.

“Maskvos diktatoriai ma
to ir menkiausią dulkę socia
listų partijos akyse, o savo 
akyse nemato nė rąsto.

“Kad ir neaiškioje formoje 
laiške duodama suprasti, jog 
Maskvos internacionalas ne- 
ręjkalus iš socialistų parti
jų priimti “proletariato dik
tatūros’’. Vienok, jis tuoj 
norėtų su socialistais suda
ryti bendrą frontą prieš ka- 
ptalistus ir artimiausiam vei
kimui priimti tokį progatmą:

“Pavedimas gamybos dar
bininkų kontrolei; 8 valan
dų darbo diena; ininimum 
pragyvenamoji alga; stipri
nimas darbininkų ir silpni
nimas kapitalistų; susijungi
mas darlbininikjiškų valdžių 

tikslu ginti darbininkų in
teresus.

“žodžiu,* laiškas yra niekas 
daugiau kaip tik komunisti
nė propaganda. Jame nėra 
paduota jokio konkrečiu pro- 

1 gramo bendram socialistų- 
komunistų veikimui.

“Maskvos <1 i rektoriai pas
kutiniais keturiais metais nič 
nieko neišmoko. Socialistų 
ir darbininkų judėjimo jie 
nepajėgia suprasti. Jie vis 
dar tebespdkuiliuoja tokiais 
dalykais, kurių įvykdinti gy
venimai! nėra galimybės. Jie 
smerkia socialistus už me
namas klaidas, kurios (kuo
met jos įrašoma Maskvos 
valdžios ‘naujosios politikos’ 

yra sllctii loma di
deliu komunisitų nuopelnu”.

“VIENYBĖ” REMSIANTI 
KLERIKALUS.

“Vienybė” teikėsi viešai pa
reikšti, jog Lietuvos klerikalai 
elgiasi vyriškai, valydami tau
tą nuo priešingų lietuviams gai
valų. Ji sako:

“ ‘Naujienos’, tęsdamos to
liau savo politiką, užstoji- 
mo Lietuvos 'Nerpiklausomy- 
bei priešingų asmenų, užsto
jo ir išmestąjį iš Seimo bol
ševikų atstovą Dominą, kuris 
pabėgo iš Lietuvos kariuo
menes, kuomet ta gynė Lie
tuvą nuo priešų, ir karo 
teismui dokuunentališkai at
sisakė nuo Lietuvos piliety
bės. Mat, užstojo todėl, kad 
jis artimesnis socialistų kai
liui, negu Lietuva ir visa' lie
tuvių tauta. Klerikalai daug 
blogo padarė ir daro Lietu
vai, bet jei apvalo tautą nuo 
visų gaivalų priešingų lietu
viams ir parsidavusių ru
sams, tame darbe jie pa'gel- 
■bin inkus ras visuose tauti
ninkuose”. <
Dolei to pasiryžimo “Vie

nybės” tautininkus nebėrą rei
kalo sveikinti: jie jau nekartą 
ėjo į talką klerikalams. Keista 
tik tai, kad “Vienybės” žino- 
nes yra labai naivus ir lankiai 
nesupranto to, kas yra. parašy
ta. ‘

“Naujienos” ne Dominą gy
nė, bet smerkė krikščionių 
atstovų elgesį Seime. Jeigu 
Dominas nederamai pasielgė,* 
tatai juk neduoda teisės krikš
čionims nederamai elgtis. Ne
jaugi “Vienybe” yra tos nuo- 
nionės, kad krikščionys atliko 
“tautai naudingą darbą” pul
dami Dominą mušti?

Antra, kodėl buvo leista sta
tyti Domino kandidatūrą, jei
gu pastarasis nebėra skaitomas 
Lietuvos piliečiu? Tame kaip 
tik ir yra numatoma krikščio
nių triksas: jie leido rinkli 
“dąrkuo” žmones, kad paskui 
šalinus juos iš Seimo ir tuo 
budu mažinus opozieją. O “Vie
nybei” tatai atrodo dideliu tau
tai nuopelnu! Kiek krikščio
nims rupi valymas Lietuvos 
nuo priešingų jai gaivalų, aiš
kiui parodė peoviakų byla.

Toliau “Vienybė” primeta, 
kad “Naujienų” politika esanti 
užstoti Lietuvos nepriklauso
mybės priešus. Tai labai ne
gražus priekaištas. Ar šiaip 
ar taip, “Vienybei” reikėtų tu
rėti daugiau padorumo ir ne
rašyti to, ko nėra. Tokį prie- 
kaistą daryti gali tik tas, kuris 
visiškai neskaito “Naujienų” 
arba nemoka suprasti to, kas 
jose yra parašyta.

PAPOS PAGEIDAVIMAS.

Romos papa pripažino Lie
tuvą. Pripažino tokiu laiku, 
kai tas pripažinimas jokios 
naudos Lietuvai negalėjo at
nešti. Bet suteikdamas tą jo
kios naudos neturinčią “dova
ną,” pąpa visgi dar pareiškė 
savo labai keistą pageidavimą. 
“Lietuvos Ūkininke” mes skai
tome:

“Kardinolas Gaspari, pri
pažindamas popiežiaus var
du Lietuvą dc jure, pareiškė 
vilties, kad greitai įvyksianti
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meilinga sutartis Lietuvos 
su Lenkija. Ma4yt, kad kard. 
Gaspari pasiremdamas Apaš
tališko sosto žiniomis apie 
Lietuvą, tikrai įsitikino, kad 
Lietuvos politikos vadai, ku
riais yra kr. demokratai, 
nėra labai priešingi susitari
mui su Lenkija, kaipo su 
katalikiška šalim. Kitaip jis 
nebūtų drįsęs daryli tokį 
spaudimą, ar bent pageidavi
mą. : j ip.v-

“Kr. demokratai suprato, 
kad kardinolas Garpari ati
dengė jų kortas ir įvertin
dami tą pripažinimo aktą 

'rašo, kad ir lietuvius kata
likus veikėjus šis aktas sta
to kėblinu padėtin prieš vi- 
sij. tautą. liet bijodami pa
likti ‘aieiš tikimais’, toliau 

teisinasi: ‘Mes nemanome 
ginčyti čia kard. Gaspario 
gerų norų: Jo linkėjimai lie
tuvių tautai ėjo beabejo iš 
širdies’. (‘Lisvės No. 228). 
Taip, kard. Gaspari pasaky
mas labai aiškus ^r širdin
gas ir ne jis kaltas, kad kr. 
demokratai jį įtikino, kad 
visa ^TeVuyos liaudis eina 
aklai paskui kr. d. nors į 
Varšuvą.”

MEKSIKOS ĮSTATYMAI 
DARBININKAMS.

Didlapiai nuolat bando su
kurti tą opiniją, jog Meksika 
yra labai atsilikusi šalis. Vie
nok visai ką kitą sako vienas 
žymiausių Amerikos sociolo
gų, prof. E. A. iRoss. Jisai sa
ko, kad darbininkų apsaugoji
mo įstatymų srityje Amerikai 
dar toli gražu iki Meksikos.

Obregono valdžia, kuri savo 
pažangumu taip labai nepatin
ka Wall stryčiui, įrašė konsti- 
lucijon tokių dalykų, kokių 
nerandame jokios kilos šalies 
konstitucijoje.

Sulig konstitucijos patvar
kymų darbo diena nustatoma 
8 vai. Naktiniai darbininkai 
dirba tik 7 vai. Nesuaugusiems 
darbo diena C vai.; jų negali
ma naudoti nakties darbui. 
Darbiu inkams visuomet turi 
būti duota viena diena poilsiui. 
Patvarkymais nustatoma pra
gyvenamoji alga. Darbo vietos 
turi atsakyti sanitariniems rei
kalavimams, Jeigu darbinin
kas yra atleidžiamas be jokios 
priežasties, tai jam alga turi 
būti išmokėta už tris mėne
sius. Pilna organizacijos ir 
streiko laisvė. Nemokami biu
rai suradimui darbo, clc.

Kalbėdamas apie streikų lais
vę, prof. Ross ypač pabrėžė tą 
faktų, jog Meksikos darbdaviai 
tuiri užmokėti darbininkams 
už visą streiko laiką, jeigu ur
bi tracijos taryba suranda, kad 
streikininkų reikalavimai yra 
teisingi.

Socialinė revoliucija, pasak 
Rosso, visai permainiusi Mek
siką. Netolimoje ateityje ta ša
lis užimsiant i vieną pirmųjų 
vietų tarpe pasaulio tautų.

Miglota padėtis.
Kaunas, XII. 27. 22

Paskutiniuoju laiku Lietuvo
je susidarė labai neaiški poli
tinė krašto padėtis. Susirinku* 
sis naujasis Seimas bėgiu dvie
jų menesių darbuotės parode 
tik savo neveikluirią ir nesu- 
gebumą.

Seimo veikimui daug kliudo 
ta aplinkybė, kad jame nei vie
na politinių partijų nesudaro 
savo absoliute# daugumos.

Minįstprių Kabinetas nelik 
kad nėra sudarytas, bet jo su
darymo reikalas kol kas ran
dasi visai keblioj padėty ir ne
ria žinios kada tokia padėtis 
pasikeis. 'Del Kabineto suda
rymo susikirto dvi esančios 
Seime tvirtesnes grupės, bū
tent krikščionys demokratai su 
liaudininkais (socialdemokra
tai kabineto sudaryme neda
lyvauja). Susivaržiusieji nei 
vieni nei antri nenori nusileis
ti ir tvrtai laikosi savo nusi
statymų. Liaudininkai užlcis- 

. darni krikščionims demokra^

tams Ministerių Pirmininko 
ir kitas vietas (į Ministerių 
Pirmininkus numatoma kun. 
Krupavįičiusi) sau reikalauja 
Vicc-pirmininko, Žemės Ūkio, 
švietimo ir Teisingumo rnipis- 
terių vietų (dėl Vicepirminin
ko liaudininkai jau neva nusi
leidžiu). Krikščionys demokra
tai gi nors lakdinai ir nėra 
daug skili 11 i ilgesni už liaudinin
kus, bet j'ic palaikomi Darbo 
Federacijos ir Ūkininkų Są
jungos frakcijų liaudininkams 
nenori duot prašomų ministe
rių vietų ir dcl to vestosios tų 
dviejų srovių dėl sudarymo Mi
nisterių Kabineto derybos nu
truko.

Nutrukus toms deryboms, 
Aiiiiirju srovių iSiGimo nariai 

—krikšči om y s dc-n i ok ra t a i,
Darbo Federacija ir Ūkininkų 
Sąjunga susirinkę gruodžio 21 
išrinko Valstybės Prezidentą 
savų pažiūrų žanogų Aleksand
rą Stulginskį, buvusį Steigia
mojo Seimo pirmininką. Liau
dininkai Stulginskiu1 labai ne
patenkinti, nes jie buvo gimtai 
pasiryžę, kad Valstybės 'Prezi
dentu butų advokatas Petras 
Leonas.

Kuo pasibaigs tos krikščio
nių su liaudininkais rungtynės 
tuo tarpu dar visai neaišku, bet 
šiandie krikščionys demokratai 
randasi vis tik padėties šeimi
ninkais ir jų susiartinimo su 
liaudininkas reikalas dar labiau 
pablogėjo. X

DeL šusk|ariusi\ parlamenti
nio konflikto Lietuvos visuo
menėje girdėti visokių kalbų 
bei savotiškų sprendimų. Kau
niškis rusų dienraštis “Aidas” 
pranašauja, kad atslūgus pre
zidento rinkimų karščiui susi
kivirčijusieji liaudininkai su 
krikščionimis demokratais su
sitarsią ir veikiausia, kad jie 
sudarysią koalicinį kabinėtą, 
kurio pirmininku busiąs kun. 
Krupavičius, o vicepirminin
ku M. Šleževičius, ar d-ras K. 
Grinius.

Aplamai imant, dėl tokios 
naujojo Seimo darbuotės pla- * 
čiuose Lietuvos visuomenes 
sluogsniuose pradeda reikštis 
nepasitenkinimas. Girdėti bal
sų “Mes rinkome į Seimą savo 
atstovus ne partinėms riete
noms, bet inlensingam darbui 

sustiprinimui naujai įsikū
rusios ir esančios sunkiose są
lygose musų valstybės.

šeštadienyj, 23 gruodžio, 
Kaime gauta žinia, kad Santar
ve pripažinus Lietuvą dc jure. 
Žinia, kaip jau nuo senai vilki
namas aklas, buvo sutikti šal
tai ir 'visir\ iškilmė pasibaigė 
vien tik tuo, kad iiiusų laiki
noji sostinė tą dieną pasipuošė 
valstybės vėliavomis.

— Liet, pilietis.

Sveikatos Dalykai
ŠVARA.

švarumas lai būtinas žmo
gaus reikalas, jei jis nori būt 
sveikas. Švarumas mat yra li
gų perų priešas, kaip sako 
žmonių sveikatos žinovai.

Man gyvenant keletą metų 
Amerikoj su lietuviais, puola 
į akį vienas ypatingas dalykas, 
tai žmonių nešvarumas, apie 
kurį noriu čia bent porą žo
džių tarti. Ar mano šisai ra
šinėlis turės kokios reikšmės, 
nežinau, bet vistiek bandysiu 
tuo reikalu žioptert, jeigu 
Naujienos duos vielos.

Svarbiausias švarumo laiky
mo uždavinys puola, žinoma, 
ant moterėlių. Ištiesų, tvarki 
šeimininkė, kuri moka užlai
kyti namų švarą, padaro pap
rastą grintelę dievnamiu. Kiek
vienam malonu švariuose 
kambariuose; kiekvienam jau
ku apsivilkti švarus baltiniai, 
juo maloniau švarioje lovoje 
ramiai atsilsėti.

Tik nelaimė, kad aš prisi
žiūrėjau, pas musų lietuvių 
kūmutes švarumas — reteny
be. Tas liudija apie jų nepatei
sinamą apsileidimą. Tūlos mu
sų šeimininkių labiau užsiė- 
inusios su kūmulėms pilstyt
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Balys Sruoga

t Tilinti aidi]a.
Tartum sparnais mėlynaisiais apglebdama, 
Vjėflra kvatojasi gausdama, uždama...
Gėlą svaigindama, laimę nuslėpdama, 
Smiltis nunešdama, bokštus nupusdama...

Vėjas raudodamas, lėkdamas, klykdamas, 
Mažą žolelę ir erdves linguodamas, 
Žemėj priglusdamas, toly išnykdamas, 
Vėtra kvatojasi, vėtra alsuodamas.

Ar nusikeikdamas, ar atsidusdamas, 
Pastarą laimę į karstą lydėdamas, 
Žemės po kojų, po Vėtrą nejusdamas, 
Tirpsti, kaip ledas, patsai netikėdamas...

Taip ir atsiskiriu neatsigręždamas, 
Pastarą slcnksnj kelionės peržengdamas, 
Tralinę ir pra'pirltį nešdamas,

Vėtrai kvatojantis vos nusilenkdamas...

Balys Sruoga

Krikštolėliai
. —4——»

1

Rudens pievoj našlaitėlė 
Pasikėlė vienai viena. 
Beklajodams rudens dieną 
Nuraškiau našlaičių gėlę. 
Saulė temo, vėlgi kėlės, 

\ Rudens dalioj slinko dienos.
Pats našlaitis vienui vienas 
Kur našlaičių dėsiu gėlę?..
2
Liuduos dirvos, liūdnos pievos, 
Liūdnas lauke skamba laikas. 
Lyg rūstybėj senas dievas 
Paskandino dirvas, pievas, 
Lyg ir aš ne jojo vaikas... 
Gedulingai skamba laikas. 
Ar ir aš, kaip inanp dievas 
Vis tebusiu gėdos vaikas?...
3
Vukaruo j u vasarienoj.j-
Taip danguj jau parašyta, 
Kad nedalioj baigdams dieną 
Ištremty suliktai kitą...
Vakaruoju vasarienoj
Nesuverdamas blakstienų:
Tiek jaunų žiedų nuskinta— 
Ir pasaulis nedabinta!
4
Lauko ramybė paskendo meilėj.
Per žemę saulė karoliais rieda.
Ir dusioj saulė. Ir dūšia gieda— 
Laukų ramybė paskendo meilėj.
Ir paskutinį rudens žiedą,
Kaip slaptą meilę, priglaudžiu gailiai. 
Per žemę saulė karoliais rieda.
Laukų ramybė paskendo meilėj.

iš tuščio į nepilną negu užlai- 
kyt namų švarą. Gi užlaiky
mas švaros nėra sunkus daik
tas, jeigu tik žmogus nori būt 
švarus.

Ištiesų nuo kitos moteries 
net nejauku ir valgio kąsnis 
priimti, nes rankų neplauja 
per dieną. Kitos tingi patali
nes apskalbti, o neapskalbta 
lova nei atsilsėti nevilioja. Pa
prastai nešvarioj lovoj visuo
met atsiranda visokio brudo, 
kur užmigus ant nuilsusių šon
kaulių zuikučiu eina.

Tūlos musų moterėlių save 
drįsta į apšviestų eiles prisis- 
kailyti, bet nei paprasto namų 
švarumo nežino. Mačiau kitos 
ir šuniukus gniaužo, ir vaiku
čiams už panosių graibo, ir 
nemazgojusios rankų čia jau 
vąlgių liečiasi.

Valgių gaminime irgi tas 
pat nepateisinamas apsileidi
mas pasireiškia. Ir mano nuo
mone didesnė dalis lietuvių 
moterų tingi pagalvoti, kaip 
valgius geriau, sveikiau paga
minti, taip lygiai iš .tingėjimo 
duoda vietos nešvarumui savo 
namuose.

Šie aukščiau paminėti du 
Jalykai yra begalo svarbus už
laikymo geros sveikatos žvilgs
niu, kaip gydytojai sako, ir lo
dei jų nereikėtų apleisti. Ki
tas dalykas, žmogus ne gyvu
lys, reikia apie save apsižiū
rėti.

Taigi, pio-tcrėlės, subruskite, 
ir nepykite meldžiamosios už 
nemalonų prisiminimą.

—Atomas.

NUSIŽUDĖ NUODAIS.
Michacl McDonough, 37 me

tų amžiaus, gyvenąs 5039 Ikldy 
gatvės, nežinia dcl kokios prie
žasties išgėrė nuodų ir nusižu
dė.

ATSIŲSTA.

Atsišaukimas į visus Ame
rikos lietuvius, kurie esate 
pirkę lotus Ne\vton Falls, Ohio, 
reikale pasitarimo kokiu budu 
mes galėtume atgauti savo pi
nigus, kurtins mes esam įdėję 
pirkdami lotus keletą metų 
atgal. Agentai važinėdami po 
angli a kasyk 1 a s, d a ogiausiai
Pennsylvanijos ri Wesl Virgi
nijos valstijose, pardavė lietu
viams tūkstančiais lotų priža
dėdami aukso kalnus ir didelį 
uždarbį ant tų lotų pp poros 
metų. Dabar ne pora metų 
praėjo, bet daugiau, ir tie lotai 
kainoj ne lik nepakilo, bet gal 
ir to verti nėra, ir kada agen
tai žadėjo atgal tuos lotus pa
imti, liet jų nė dvasios nėra. 
Taigi mes žemiau pasirašę nu
tarėm atsišaukti per laikraš
čius, kad kurie esate pirkę lo
tus Ne\vton Falls, OJiio, para
šytumėt laišką pasakydami:

1) Kiek lotų esate pirkę ir 
kiek mokėję cash ar ant išmo
kėjimo?

2) Ką agentai sake jums 
parduodami lotus ir kaip senai 
pirkot?

3) Ar turit įplaną lotų arba 
jų numerį kokioj vietoj pirko
te?

4) Ką manot dabar daryti?
Kada susižinosime tarp sa

vęs, tada tarsimės ką daryli: 
skųsti ar eiti ant tų lotų gy
venti?

su pagarba,
Frank Vitkauskas, 
J. Tilvikas, 
Rubinas.

Laiškus rašydam,i adresjuo- 
kit šitaip: J. Tilvikas, 743 
Bisson Avė., Akron, Ohio.
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AREŠTAVO KAZ. DAUCZAUS- 
KĮ.

Jam primeta nužudymą dveją 
policistų.

Kaz. Dauczauskis, 
chicagietis, kuriam primetama 
nužudymas dvejų 
policistą, Įeit. Terenee J. 
ons ir Thomas J. Clark, 
į >a rgaben tas sui|ištomis
komis ir kojomis iš San 
go, Ca Ii foru ijos.

lenkas

Chieagos
Ly- 

tapo 
ran- 
Die-

M i n im i po- 
1-icistaii buvo nušauti pereitą 
metų, gegužio mėnesy. Del tos 
žmogžudystės jau buvo teisia
mi “Big Tini” Murphy, Mader 
ir Jolui Miller’ Pirmieji du 
buvo areštuoti, o pastarasis 
tapo nuteistas keturiolikai me
tų kalėjimai!.

Kaz. Dauezauskis atsisakė 
ką nors kalbėti su policija, iš
skyrus keletą sakinių, i kurie 
vienas antram buvo priešingi. 
Slaptosios policijos viršininkas 
Hughes mano, kad K. Dauc- 
zauskis yra tikras policistų už
mušėjas, kadangi jis San Die
go kalėjime pasigyręs savo 
draugui kaliniui, jog jis už
mušęs dių policistų Chicagoj. 
Hughes sako, kad jis busiąs ap
kaltintas žmogžudystėje ir tei
siamas kaipo toks. Sakoma, 
kad nauja byla 
“Big Titu” Murj

išsinešdinti iš Chieagos miesto 
bėgy dviejų savačių. Tai pa
liečia Petrą Bimiboyjo žmoną 
ir S. Milerį, kurie visi gyvena 
106 N. Clark gatvės.

Minimiems čigonams išneš
tas toks dekretas dėl to, kad 
jie apgaudinėjo žmones. Po- 
licistė Terest Johnson, kuri 
areštavo čigonus, papasakojo 
sekamą: Tie čigonai ištraukę 
nuo kelių žmonių nosines, ku
riose buvę įsiūti pinigai ir vie
ton tų nosinių, jie davę jiems 
kitas nosines. Savo klijentams 
čigonai liepę pasidėti tas no
sines po galvos ir miegoti ant 
jų per čielą savaitę —< jų lai-

sipiildžius, prigauti asmenys ir

IŠGELBĖJO/ ČIGONŲ 
VAIKUS.

Pereitą šeštadienio rytą įvy
ko didelis gaisras name 1101 
S. Halsted gat., kur gyveno 
skaitlinga čigonų šeimyna, Pe- 
ter Eli, kurį kiti vaidina čigo
nų karaliumi Chicagoj. Poli- 
cistai Landa ir Ahern, pamatę 
liepsną su dūmais besimušant 
per “palociaus” langus, pasi
šaukė ugniagesius ir bėgo pa- 
gelbon. Juodvienis pasisekė 
išgelbėti šešis iš vienuolikos 
čigonų vaikų. Kitus 
pats tėvas Eli šnešė iš 
čio namo. Nė vienas 
nežuvo.

vaikus

vaikas

ir

PRAILGINA OPEROS 
SEZONĄ.

Didžiosios Chieagos Operos 
kompanija paskelbė, kad atei
nančią žiemą operos sezonas 
bus prailgintas nuo dešimts iki 
vienuolikos savaičių. Ateinan- C
čios žiemos sezonas prasidės 
lapkričio 8 dieną ir tęsis vie- 
nuoliką savaičių. Sezoninių 
tikietų pirkėjai gaus knygutes 
už tą pačą kainą, kaip dabar 
buvo mokama už dešimts sa
vaičių.

IŠSPROGDINO SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ,

Pereitą sekmadienį saugiųjų 
šėpų sprogdintojai turėjo gero 
gilįukio. Keli jų išsprogdino, 
tokią šėpą “Hod Carriers” sa
lėj, 81 t W. Harrison gat. Ban
ditai laimėjo virš trijų tūks
tančių dolerių pinigų.

PAVOGĖ ŠEŠIS AUTOMOBI
LIUS. .

Vakar policijai pranešta, kad 
šeši automobiliai tapo pavogti 
Chicagoj. Policija tą pačią 
dienų surado penkis pirmiaus 
pavogtus automobilius.

PASIMIRĖ MERGINA.
P-lė Kotrina Jeva Kivesins- 

kis, 14) metų amžiaus, i>asimi- 
rė savo namuose, 2' 
Lavvndale avė., pereitą 
dien. Koronierius sako, 
mirusi dėl širdies ligos.

šešta -

MOTERIS IŠŠOKO Iš BĖGAN
ČIO GATVEKARIO.

Pereitą šeštadienį, nežinia 
dėl kokios priežasties, ponia 
Parevskienė iššoko iš greitai 
bėgančio Racine avė. gaitveka- 
rio lari>e 17 ir 48 gatvių. Par
puolusi ant žemės jinai sunkiai 
susižeidė, susidaužydama gai
vą. Parevskienė tapo nu
gabenta Pavieto ligoni
nėn. Kelios moterys, kurios 
važiavo kartu su Parevskie- 
ne, atsisakė palydėti ją ligoni
nėn ir paaiškinti apie nuclikį. 
Jos vyro policija irgi negalėjo 
surasti namie. Jinai gyvena

ĮSAKĖ ČIGONAMS IŠSINEŠ
DINTI Iš MIESTO.

East Chicago avė. ųųovados 
teisėjas pareiškė dekretą, kad 
jis dėsiąs kiekvieną pastangų 
aįH'ąJyti savo distriktą nuo 
žmonių pavojingų draugijai. Ir 
teisėjas Henry M. Walker pil- 

iškimą. Pereitą 
įsakė trims čigo

nu sakytojams,

savo pan

nonis,

Pastaroji dainele yra para-poj, o ypatingai Lietuvoj; ir, su 
prantama, turi apie tai daug1 šyla chieagiečio Petro Sarpa- 
ką pasakyti. Jis moka gana liaus. Jos 
nuosekliai apibudinti Lietuvos 
darbininkų padėtį, vidujinius 
ir kaimyninius Lietuvos valsty
bės klausimus, dabartinės Liet- 
luvos valdžios politiką, Visų 
partiją siekimus ir nusistaty
mus ir Lietuvos liaudies norus. 
Tudšb visus dalykus, ir kitus, 
kurių čia negalima suminėti, 
drg. Bielinis aiškina Amerikos 
lietuviams darbininkams ir ati 
duoda jų valiai juos spręsti.

Aišku, kad Bielinio prakal
ba bus labai įdomi, ypatingai 
darbininkams, kurie mažiau ar 
daugiau įdomauja Lietuva ar
ba mano kada jon sugrįžti gy
venti. Taigi visų briglitonpar- 
kiečių pareiga yra atsilankyti 
ir paklausyti drg. Bielinio pra
kalbos. Iš anksto reikia pasa
kyti, kad kiekvienas atsilankiu- 
sis bus pilnai patenkintas, — 
kad ir antru kartu panorės iš
girsti drg. Bielinio prakalbą.

Visi tie, kurie jau girdėjo 
kalbant drg. Bielinį kitose Chi
eagos lietuvių kolonijose, be 
abejonės, atsilankys ir į šį va
karą jo paklausyti. Visi tie, 
kurie da-r negirdėjo Bielinio 
prakalbų apie Lietuvą, turi 
geriausią progą šį vakarą iai 
išgirsti. Eikite visi į prakal
bas. —Girdėjęs.

> graži kompozicija 
atkreipė visą dainę — ypač 
kad ją taip puikiai sudainavo 
p-lc Marijona. Kiek žinome, 
Petras Sarpalius jau per kele
tą metų bandydavo komponuo
ti daineles. Daina “Ko čia taip 
ilgu” (Binkio žodžiai) parodė 
tylųjį Petrą slepiant 
talentų savyje.

Ma ri jonos pu ilk ų 
smagiai paįvairino 
Karolius Sarpallius ir pianistai 
Jonas Byanskas ir Antanas 
Olis. Jų paskambini i pianu 
keturiom rankom gabalėliai 
labai patiko visai publikai. J. 
Byanskas skambino Chopino 
Premjere Ballade ir pasirodė 
esąs pianistas, kokiuo chicagic- 
čiai tikrai gaili didžiuoties.

Smagu buvo ir tai, kad Ma
rijonos koncerte visi jautėsi 
kaip namie, be jokio susivar
žymo, maloniai, linksmai.

Kur-gi ne!
Juk per koncertą ir po kon

certo (improvizuotuose šokiuo
se) visiems švietė spindinti ir 
visus džiuginti ‘Marijonos 
šypsą. — Svečias.

Moteris Taip Sirgo, Kad
Negalėjo Pastovėti

nemažą

koncertą 
baritonas

Masinis mitingas dėl
Klaipėdos

Sausio 12 d. susidaręs nepar
tinis Chieagos lietuvių Klaipė
dos Komitetas iš 21 asmens 
rengiasi šaukti milžinišką ma
sinį milingą ateinantį nedėldie- 
nį, sausio 21 d., kad pareiškus 
musų visuomenes nusistatymą 
paskutiniais įvykiais Klaipėdos 
krašte ir a'psivarsčius budus 
padėti Jo krašto žmonėms.

Mitingo viela ir laikas bus 
paskelbti vėliaus: Tegul visi 
Chieagos lietuviai iš kalno ruo
šiasi prie jo.

Sako Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
darė ją sveika ir stipria.

Glens Falls, N. Y. — “Suvirš du 
menesius aš taip sirgau, kad negalė-

jau ant kojų pa
stovėti ir . mano 
vyrui teko apie na
mus apsitriusti. 
Perskaičiau pade- 
kavonės laiškus 
apie Lydia E. Pink 
ham’s Vegetable 
Compoundą ir pra
dėjau jį vartoti. 
Dar x nepabaigus 
vartoti pirmos bon- 
kos, aš pamačiau,

( Tąsa ant 6to pusi.)

prišalki n lieji 
niunšai- 

šinugelnin- 
u-

APKALTINO 75 MUNŠA1N1E- 
RIUS.

Fcderailiniai 
teisėjai apkaltino 75 
:iorius bei likeriu
urs Columcto d įstrikite, 
malonia, kad tie bus pirmieji 
žingsniai prieš degtinės dirbė
jus ir jos pan Ii viliotojus. Sek
madienio naktį prohibicijos 
agentai areštavo daug žmonių 
Chicagoj ir aplinkiniuose mies
teliuose. i

Chieagos Darbininkai Vienijasi 
Siekiasi bendro politinio 

veikimo.
Visos Chieagos ir Cook pa

vieto darbininkų organizacijos 
jau padarė pirmą žingsnį pasi
tarimui, kas dėl susijungimo 
bendram veikimui. Tai tapo 
nutarta Farmer-Labor partijos 
Cook pavieto lokalo konvenci
joj, kuri įvyko pereitą sekma
dienį, sausio 14 d., 180 W.
Washiington gatves.

Ateinantį sekmadienį Chiea
gos Darbo Federacija šaukia 
susirinkimų, 'kuriame bus pa
skirtas darbninkų organizacijų 
susivienijimo komitetas. Aukš
čiau minėtos partijos konven
cijoj dalyvavo apie 200 dele
gatų, kurių tarpe nesi radę nė 
vieno farmerio. Pranešama, 
kad konvencija buvusi laikoma

Marijonos triumfas
Kaip mes laukėme kad bus 

ir kaip mes geidėme, kad butų 
taip ir įvyko.

Musų dainininkės p-lės Mari
jonos Rakauskaitės koncertas 
nedėlios vakarą Dailiųjų Menų 
salėje pavyko kuoptiikiausiai 
visais atžvilgiais.

Ir Marijona pasirodė čia vi
same savo gražume ir tobulu
me ir Chicagiečiai puikiai čia 
demonstravo savo pasiryžimą 
remti ir mylėti laisvąją dailę, 

be kunigų cenzūros ar kon
trolės. Ištikro, tai buvo didelis 
sijiagumas matyti, kaip parin- 
ktinė Chieagos lietuvių publi- 

gali sakyti, pati “smetonė- 
talpšnią koncerti- 
kad nebeliko vie-

k a
lė” pripildė
ne salę, taip

dramatinio dide- 
soprano balso

Konvencijoj diskusuota, kaip 
parinkti darbininkų kandida- 
,tus. Vieni nurodinėjo, kad 
tam reikalingas atskiroj par
tijos kandidatų tikietas; kiti 
nurėdė, kad rinkti tiktai tuos, 
kandiadlus, kurie yra prielan
kus darbininkams, nežiūrint 
kokių partijų jie yra. Daly
bas nebuvo išrištas galutinai. 
Lauksime daugiau žinių tame 
veikime.

Lietuviu Rateliuose
Labai svarbios prakal

bos Brighton Parke
Kalbės drg. Kipras Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos Atstovas.
Šiandie vakare, K. Gramonto 

salėj, 4535 S. Rockyell gatvės, 
įvyks labai svarbios ir gana į- 
dotmios prakalbos. Kailinės 
drg. Kipras Bielinis, pasižymė
jęs darbininką klasės kareivis, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, buvęs Lietuvos 

ne-Steigiamojo Seimo narys, 
senai atvykęs Amerikon.

Drg. Bielinis yra labai
as kalbėtojas, gerai suspažinęs 
u darbiu inkų judėjimu Euro-

ANGLYS
Mes tik-ką apturėjome didelį siunti

nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siū
lome jas trumpam laikui sekamomis kai
nomis:

(r

Pocahontas, geriausios -_ _ _ _ $12.00
Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $0.00

Šitos kainos yra tik tam laikui, kol ši
to siuntinio išteks.

SUPER10R FlIEL CO.
Tel. Midway 6050 6247 Dorchester Avė

kiek man jis gero padarė. Aš dabar 
esu sveika ir tvirta ir padarau pati 
savo darbą šeimynai iš keturių, viską 
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos, 
yra nepaprastas dalykas, kadangi aš 
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir 
siūdavau rankomis. Aš tikrai manau, 
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai šian
dien manęs čia nebūtų, kadangi liga 
ai rodė labai sunki.” — Mrs. George 
W. Burchell, Glens Falls, N. Y.

Paprašyman dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatinė kny

gelė apie moterų ligas (“Ailments 
Peculiar to Women”) paprašius bus 
prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E. 
Pinkliam Medicine Co., Lynn, Mass- 
achusetts. Šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai 
privalu žinoti.

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojau ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

" ' 111 ■■■■—■■.........
Tel. Austin 7S7

DR. MARYA 
DOW1ATT—SASS

5208 W. Hairiso. St.

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

*■■■■ ■■ i

'... ■' .... *

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avt.
Tel.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 ▼. ryto, 1 Dri I 
ir 7 iki 9 t. nedildieniais rimą II 
iki 1 vai. po pietų.

Beklausant 
iio Marijonos 
malonu buvo pastebėti tą dide
lį progresą dainavime, kokį ji 
padarė per paskutinį pusmetį 
ar metą. Iš jos laisvo balso 
valdymo ir* jo grynumo buvo 
aišku, kad ji lavinosi, dirbo, 
su pilnu atsidavimu dailei, su 
dideliu jos pamylimu.

Daugelis Marijonos padai
nuotų dainų ir dainelių sta
čiai užžavėjo visus, kadangi 
jos ar taip galingai ar artisti- 

ar švelniai ar originaliai 
pateiktos visuomet skai-

Marijonos balsu. Rašan- 
kaipo geriausiai pa/vyku-

buvo 
čia u 
čiam
sios dainos atrodė sekančios jų
įspūdžio didumo eilėje:

Pace, pace, mio Dio iš “La 
forza dėl dentino”, Verdi.

Florian’s Song, Sindiingo.
June — Lesterio.

liaus.

TARPUTYNAS IŠGYDO
REUMATIZMĄ KLUBE

Turpo, Tarputyno Tepuklas, išvaro 
reumatizmą iš klubų kaip bematai! 
Sustirusių, skaudamų strėnų netur 
būt! Netur būt’ sutinusių raumenų, 
sutrauktų gįslų! Turpo numalšina 
skausmų. Įsiseda giliai ir išvaro jį 
laukan! Jtfažne tuojaus jis sustabdo 
tuos aštrius skausmus, kurie varsto 
jūsų strėnomis ir šonais!

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai nepersėda kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo, sujungia visą 
tarputyno stebėtiną persėdamą jiegą 
su kitais nuostabiais gydomais veik
sniais. Turpo veikia tokiu nuostabiu 
greitumu, kad patrynus į krutinę ar 
kaklą mažne tuojaus galima pastebė
ti lengva tarputyno kvapsnis kvape!

Turpo išvaro dieglį iš klubų, reu
matinius skausmus, plaučių plėvės už
degimą, neuralgiją ir galvos skaudė
jimą. Taipgi prašalina šaltį, gerklės 
skaudėjimą ir krupą. Turpo netrau
kia pūslių, nedegina ir netepa.

Išimk tą “dūrimą” iš pečių. Atsi
tiesk ir jausk save vėl. Pasiimk Tur
po iš aptiekos šiandien. Nebūk be 
Turpo šito Tarputyninio Tepuklo, tu
rinčio kitus senus ištikimus vaistus, 
Mentoli ir Kamparą. Turpo, 30c ir 

60c slojikėliui.

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

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

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

4

— Adresuokite —

■ VIENYBE
193GrandSt, Brooklyn, N. Y

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Tel. iš 8 XI—Fritz Kutcien tėvui50919—B. Kasdienei 
Tel. iš 14 XI—Zalubienė Teofilė50961—4K. Skerstunaitei
14 XI—"Bujauskienei Petronei
25 XI—Aleksandrui Dantai
12 XII—Kostantinui Jansonui 
Nr. 17—Onai Gritiniukei 
18—A. Puplauskaitei 
23—D. Cesiunskienei 
33—V. Jasinskaitci 
36—E. Baranauskaitei

Selickas

37—L. Maurogui 
41—M.
51—P. Žitkus
60—A. Savičiunas
62—O. Atkačiunaitei
69— F. Arlauskas
70— J. Meleninskui
71— O. Liukpetraitei
75— A. Valeikoms
76— J. Aukštuoliui
81— M. Jonaičiui
82— J. Vąluntai 
90—O. Kavienei 
50828—O. Piaulokaitei

Misevičiutei

50966—R. Mikšienei 
50980—B. Gedutienei 
50983—M. Kvietkauskui 
51015—L. Kriaučiunui 
51023—M. Balčiūnas 
51137—S. Maseinei 
51147—J.
51154—E. Jurevitienei 
51155—R. Maksdienei 
51156—M. Pilipienei 
51166—M. Latušinskienci 
51175—D. Paliolienū 
51198—M. Miniaugui 
51248—P. Vitas 
75000—18—J. Vasiliauskas 
75118—910—J. Oslapienei 
75119—911—Juozas Triškis 
75207—B. Lidžiukci 
75226—M. Petrauskienei 
75227—19—A. Tamošaitienei 
75232—D. Urbučiui 
75234—21—P. Jgliukui

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Buvo toks silpnas kad 
sverdėjo.

Pataria sergantiems imti šitą 
stebuklingą vaistą.

Ponas J. H. Bartlett iš Cid’o, N. C., 
rašo: “Kuomet aš pradėjau imti 
Nuga-Tone’ą, aš turėjau skrandžio li
gą, buvau visas sunykęs, negalėjau 
nei dirbti nei valgyti, nei miegoti ir 
buvau toks silpnas kojose, kad eida
mas sverdėjau. Aš žinau, kad Nuga- 
Tonc pagelbėjo man daugiau negu vi
si kiti vaistai. Aš patariu kiekvie
nam', kuris serga, yra silpnas ir suny
kęs, gerai Nuga-Tone’ą išmėginti.” 
Šitas didelis sveikatos, stiprumo ir kū
no atgaivintojas turi apšČiai geležies 
kraujui ir Fosforo smegenims. Jis 
sutvarko vidurius ir išvaro nuodus iš 
kūno, Pamėgink jį pats, o įsitikinsi. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
aptiekininkai pozitinga garantiją, 
kad jis suteiks visišką patenkinimą, 
arba bus pinigai grąžinti (garantiją 
rasi prie kiekvienos bonkelės), arba 
jį pasiųs tiesiog apmokėtu paštu Na
tional Laboratory. 1038 S. Wabash 
Avė., Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

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

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

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

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

bile kokią ligą,

r----------------------------------- n
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

ir
Privatinią
Ligą
Jeigu jus turi
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iž tol/ suteiksiu geriausj gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

.................................—  , ■ ——---------------- ......... ..■>

Fine for Lumbago e
Musterole drives pain away ann 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Gct Musterole 
today at your drug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTE!

Canal 9257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedlliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St., 

pampas 18 ir Halsted SI

"............... ..........
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak.
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yuska 
PHYSTCIAN AND SURGEON 

1906 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 iy merginų ligų.

943 W. 33rd l’iacc
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare

- Tlephonaa Yards 5082

DR. M. STUPNIGKI
* 8107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 6 ild 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytas

Telephons Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 ild 12 ii 

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

Telephone Yards 1582

DR. J. KOLIS
Lietavū Gydytojas ir Chirurgai

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

8259 So. Halsted St., Chicage.

"~DR. A. J. BERTAŠIUS ' 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DENTISTAS
1821 So. Halsted St., Chicago, I1L 

kampas 18th St.
Valandosi 9—12 ryto ir 1—8 yak. 

Phone Canal 0267

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

r 1 ------------------------------- - ■ 1

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

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Capal 2118
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CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

AREŠTAVO KAZ. DAUCZAUS- 
KĮ.

Jam primeta nužudymu dvejų 
policistų.

Kaz. Dauczauskis, lenkas 
chicagietis, kuriam primetama 
nužudymas dvejų Chicagos 
policistų, Įeit. Terence J. Ly
cos ir Thonias J. Clark, tapo 
pargabentas suloštomis ran
komis ir kojomis iš San Die
go, Ca Ii foru i jos. Minimi po- 
licistaii buvo nušauti pereitą 
metą, gegužio mėnesy. Del tos 
žmogžudystės jau buvo teisia
mi “Big Tini” Murphy, Mader 
ir John Miller Pirmieji du 
buvo areštuoti, o pastarasis 
tapo nuteistas keturiolikąjL me
tų kalėjiman.

Kaz. Dauczauskis atsisakė 
ką nors kalbėti su policija, iš
skyrus keletą sakinių, i kurie 
vienas ant nūn buvo priešingi. 
Slaptosios policijos viršininkas 
Hughes mano, kad K. Dauc
zauskis yra tikras policistų už
mušėjas, kadangi jis San Die
go kalėjime pasigyręs savo 
draugui kaliniui, jog jis už
mušęs du policistų Chicagoj. 
Hughes sako, kad jis busiąs ap
kaltintas žmogžudystėje ir tei
siamas kaipo toks. Sakoma, 
kad nauja byla gaili įvelti ir 
“Big Tihi” Murphy.

PRAILGINA OPEROS 
SEZONĄ.

Didžiosios Chicagos Operos 
kompanija paskelbė, kad atei
nančią žiemą operos sezonas 
bus prailgintas nuo dešimts iki 
vienuolikos savaičių. Ateinan
čios žiemos sezonas prasidės 
lapkričio 8 dieną ir tęsis vie- 
nuoliką savaičių. Sezoninių 
likietų pirkėjai gaus knygutes 
už tą pačą kainą, kaip dabar 
buvo mokama už dešimts sa
vaičių.

IŠSPROGDINO SAUGIĄJĄ 
ŠĖPĄ.

Pereitą sekmadienį saugiųjų 
šėpų sprogdintojai turėjo gero 
giliukio. Keli jų išsprogdino, 
tokią šėpų “Hod Carriers” sa
lėj, 81l W. Harrison gat. Ban
ditai laimėjo virš trijų tūks
tančių dolerių pinigų.

PAVOGĖ ŠEŠIS AUTOMOBI
LIUS. .

Vakar policijai pranešta, kad 
šeši automobiliai tapo pavogti 
Chicagoj. Policija tą pačią 
dieną surado penkis pirmiaus 
pavogtus automobilius.

.________t
PASIMIRĖ MERGINA.

P-lė Kotrina Ieva Kivesins- 
kis, 14) metų amžiaus, pasimi
rė savo namuose, 2711 N. 
Lawndale avė., pereitą šešta- 
dien. Koronicrius sako, kad ji 
mirusi dėl širdies ligos.

MOTERIS IŠŠOKO Iš BĖGAN
ČIO GATVEKARIO.

Pereitą šeštadienį, nežinia 
dėl kokios priežasties, ponia 
Parcvskienė iššoko iš greitai 
bėgančio Racine avė. gatveka- 
rio tarpe 47 ir 18 gatvių. Par
puolusi ant žemės jinai sunkiai 
susižeidė, susidaužydama gal
vą. Parevskiene tapo nu
gabenta Pavieto ligoni
nėn. Kelios moterys, kurios 
važiavo kartu su Parevskie
ne, atsisakė palydėti ją ligoni
nėn ir paaiškinti apie nuotikį. 
Jos vyro policija irgi negalėjo 
surasti namie. Jinai gyvena 
4854 Eliza be t h gatvės.

ĮSAKĖ ČIGONAMS IŠSINEŠ
DINTI Iš MIESTO.

I\ast Chicago avė. ųųovados 
teisėjas pareiškė dekretą, kad 
jis dėsiąs kiekvieną pastangų 
apvalyti savo distriktą nuo 
žmonių pavojingų draugijai. Ir 
teisėjas Henry M. Walker pil
do savo pareiškimų. Pereitą 
šeštadienį jis įsakė trims čigo- 
I1OIILS, laime n u šaky t o j ainis,

išsinešdinti iš Chicagos miesto 
bėgy dViejų savačių. Tai pa
liečia Petrą Bimboyjo žmoną 
ir S. Milerį, kurie visi gyvena 
406 N. Clark gatves.

Minimiems čigonams išneš
tas toks dekretas dėl to, kad 
jie apgaudinėjo žmones. 1\> 
licistė Terest Johnson, kuri 
areštavo čigonus, papasakojo 
sekamą: Tie čigonai ištraukę 
nuo kelių žmonių nosines, ku
riose buvę įsiūti pinigai ir vie
ton tų nosinių, jie davę jiems 
kitas nosines. Savo klijentams 
čigonai lieąję pasidėti tas no
sines po galvos ir miegoti ant 
jų per čielą savaitę —< jų lai
mė išsipildysianti. Laimei neiš
sipildžius, prigauti asmenys ir 
įtarę, čigonus policijai.

IŠGELBĖJO ČIGONŲ 
VAIKUS.

Pereitą šeštadienio rytą įvy
ko didelis gaisras name 1101 
S. Halsted gat., kur gyveno 
skaitlinga čigonų šeimyna, Pe- 
ter Eli, kurį kiti vadina čigo
nų karaliumi Chicagoj. Poli- 
cistai Landa ir Ahern, pamatę 
Liepsną su durnais besi mušant 
per “palociaus” langus, pasi
šaukė ugniagesius ir bėgo pa- 
getbon. Juodviems pasisekė 
išgelbėti šešis iš vienuolikos 
čigonų vaikų. Kitus vaikus 
pats tėvas Eli šnešė iš degan
čio namo. Nė vienas vaikas 
nežuvo.

APKALTINO 75 MtįNŠALNIE- 
RIUS.

F ed er ali n i a i pr i sa i k i n t i e j i
teilsėjai apkaltino 75 niunšai- 
iorius bei likerių šmugelnin- 
;us C niurnėto d i strikite. Nu
matoma, kad tie bus pirmieji 
žingsniai prieš degtinės dirbė
jus ir jos pardivinėtojus. Sek
madienio naktį prohibicijos 
agentai areštavo daug žmonių 
Chicagoj ir aplinkiniuose mies
teliuose. i A

Chicagos Darbininkai Vienijasi 
Siekiasi bendro politinio 

veikimo.
Visos Chicagds ir Cook pa

vieto darbininkų organizacijos 
jau padarė pirmą žingsnį pasi
tarimui, kas dėl susijungimo 
bendram veikimui. Tai tapo 
nutarta Farmer-Labor partijos 
Cook pavieto lokalo konvenci
joj, kuri įvyko įJef’&itą sekma
dienį, sausio 14 d., 180 W.
Washingtoii gatves.

Ateinantį sekmadienį Chica
gos Darbo Federacija šaukia 
susirinkimą, 'kuriame bus pa
skirtas darbuinkų organizacijų 
susivienijimo komitetas. Aukš
čiau minėtos partijos konven
cijoj dalyvavo apie 200 dele
gatų, kurių tarpe nesi radę nė 
vieno farnierio. Pranešama, 
kad konvencija buvusi hdkoma 
slaptai. f ; į

Konvencijoj diskusuota, kaip 
parinkti darbininkų kandida
tus. Vieni nurodinėjo, kad 
tam reikalingas atskiros^ par
tijos kandidatų tikietas; kiti 
niu’cdė, kad rinkti tiktai tuos, 
kandiadtus, kurie yra prielan
kus darbininkams, nežiūrint 
kokių partijų jie yra. Daly
kas nebuvo išrištas galutinai. 
Lauksime daugiau žinių tame 
veikime.

Lietuviu Rateliuose
Labai svarbios prakal

bos Brighton Parke
Kalbės drg. Kipras Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Par

tijos Atstovas.
Šiandie vakare, K. Gramoulo 

salėj, 4535 S. Rockycll gatvės, 
įvyks labai svarbios ir gana į- 
doimios prakalbos. Kailhvs 
drg. Kipras Bielinis, pasižymė
jęs darbininkę klasės kareivis, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, buvęs Lietuvos 
Steigiamojo Seimo narys, ne
senai atvykęs Amerikon.

Drg. Bielinis yra laibai ge
ras kalbėtojas, gerai suspažinęs 

jimą. Taipgi prašalina šaltį, gerklės 
skaudėjimą ir krupą. Turpo netrau
kia pūslių, nedegina ir netepa.

Išimk tą “dūrimą” iš pečių. Atsi
tiesk ir jausk save vėl. Pasiimk Tar
no iš aptiekos šiandien. Nebūk be 
Turpo šito Tarputyninio Tepuklo, tu
rinčio kitus senus ištikimus vaistus, 

.... ...k• i— Mentoli ir Kamparą. Turpo, 30c irsu dai bininkų jiri.cjimu Ii»m*o-gųc giojikeliui.

poj, o ypaIingai Lietuvoj; ir, su 
pranta1! na, turi apie tai daug 
ką pasakyti. Jis moka gana 
nuosekliai apibudinti Lietuvos 
darbininkų padėtį, vidujiiijius 
ir kaimyninius Lietuvos valsty
bės klausinius, dabartinės Liet- 
tuvos valdžios politiką, Visų 
partijų siekimus ir nusistaty
mus ir (Lietuvos liaudies norus. 
Tuos visus dalykus, ir kitus, 
kurių čia negalima suminėti, 
drg. Bielinis aiškina Amerikos 
lietuviams darbininkams ir ati 
duoda jų valiai juos spręsti.

Aišku, kad Bielinio prakal
ba bus labai įdomi, ypatingai 
darbininkams, kurie mažiau ar 
daugiau įdomauja Lietuva ar
ba mano kaita jon sugrįžti gy
venti. Taigi visų brightonpar- 
kiečių pareiga yra atsilankyti 
ir paklausyti drg. Bielinio pra
kalbos. Iš anksto reikia pasa
kyti, kad kiekvienas atsilankiu
sia bus pilnai patenkintas, — 
kad ir antru kartu panorės iš
girsti drg. Bielinio prakalbą.

Visi tie, kurie jau girdėjo 
kalbant drg. Bielinį kitose Chi
cagos lietuvių kolonijose, be 
abejonės, atsilankys ir į šį va
karą jo paklausyti. Visi tie, 
kurie dar negirdėjo Bielinio 
prakalbų apie Lietuvą, turi 
geriausią progą šį vakarą iai 
išgirsti. Eikite visi į prakal
bas. —Girdėjęs.

Marijonos triumfas
Kaip mes laukėme kad bus 

ir kaip mes geidėme, kad butų 
tai|> ir įvyko. \

Musų dainininkės p-lės Mari- 
jonois Rakauskaitės koncertas 
nedėlios vakarą Dailiųjų Menų 
salėje pavyko kuopuikiausiai 
visais atžvilgiais.

Ir Marijona pasirodė čia vi
same savo gražume ir tobulu
me ir Chicagiečiai puikiai čia 
demonstravo savo pasiryžimą 
remti ir mylėti laisvąją dailę, 
— be kunigų cenzūros ar kon
troles. Ištikro, tai buvo didelis 
smagumas matyti, kai]) parin- 
ktinė Chicagos lietuvių publi
ka, gali sakyti, pati “smetonė- 
lė” pripildė laipsnių koncerti
nę. salę, taip kad nebeliko vie
tų.

Beklausant dramatinio dide
lio Marijonos soprano balso 
malonu buvo pastebėti tą dide- 
lį progresą dainavime, kokį ji 
padarė per paskutinį pusmetį 
ar metą. Iš jos laisvo balso 
valdymo ir* jo grynumo buvo 
aišku, kad ji lavinosi, dirbo, 
su pilnu atsidavimu dailei, su 
dideliu jos pamylimu.

Daugelis Marijonos padai
nuotų dainų ir dainelių sta
čiai užžavėjo visus, kadangi 
jos ar taip galingai ar artisti
škai, ar švelniai ar originaliai 
buvo pateiktos visuomet skai
čiau Marijonos balsu. Rašan
čiam kaipo geriausiai pavyku- 
sios dainos atrodė sekančios jų 
įspūdžio didumo eilėje:

Pace, pace, mio Dio iš “La 
forza dėl dentino”, Verdi.

Florian’s Songį Sindingo.
June — Lestcrio.
Ko čia itaip ilgu — Sapa

liaus.

TARPUTYNAS IŠGYDO 
REUMATIZMU KLUBE

Turpo, Tarputyno Tepuklas, išvaro 
reumatizmą iš klubų kaip bematai! 
Sustirusių, skaudamų strėnų netur 
būt! Netur būt' sutinusių raumenų, 
sutrauktų gįslų! Turpo numalšina 
skausmą. Įsisėda giliai ir išvaro ,jj 
laukan! Įdažne tuojaus jis sustabdo 
tuos aštrius skausmus, kurie varsto 
jūsų strėnomis ir šonais!

Mokslas sako, kad niekas taip grei
tai -nepersėda kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo, sujungia visą 
tarputyno stebėtiną persėdamą jiegą 
su kitais nuostabiais gydomais veik
sniais. Turpo veikia tokiu nuostabiu 
greitumu^ kad patrynus į krutinę ar 
kaklą mažne tuojaus galima pastebė
ti lengva tarputyno kvapsnis kvape!

Turpo išvaro dieglį iš klubų, reu
matinius skausmus, plaučių plėvės už
degimą, neuralgiją ir galvos skaudė-

Pastaroji dainelė yra para
šyta chicagiečio Petro Sarpa- 
liaus. Jos graži kompozicija 
atkreipė visų dėmę — ypač 
kad ją tai]> puikiai sudainavo 
p-lė Marijona. Kiek žinome, 
Petras Sarpaliuis jau per kele
tą melų bandydavo komponuo
ti daineles. Daina “Ko čia tai]) 
ilgu” (Binkio žodžiai) parodė 
tylųjį Petrą slepiant nemažą 
talentą savyje.

Marijonos puikų koncertą 
smagiai paįvairino baritonas 
Karolinis Sarpallius ir pianistai 
Jonas Byanskas ir Antanas 
Olis. Jų paskambinti pianu 
keturiom rankom gabalėliai 
labai patiko viąai publikai. J. 
Byanskas skambino Chopino 
Premiere Balkute ir pasirodė 
esąs pianistas, kokiuo chicagie
čiai tikrai gaili didžiuoties.

Smagu buvo ir tai, kad Ma
rijonos koncerte ” visi jautėsi 
kaip namie, be jokio susivar
žymo, maloniai, linksmai.

ANGLYS
Mes tik-kų apturėjome didelį siunti

nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siū
lome jas trumpam laikui sekamomis kai
nomis:

Pocahontas, geriausios. . . . . . . . . . . . $12.00
Illinois; šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

Šitos kainos yra tik tam laikui, kol ši
to siuntinio išteks.

SUPESIOR FIJEL CO.
Tel. Midway 6050 6247 Dorchester Avė.

L._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

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

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

— Adresuokite —

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

L ______________________ - ____________/

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 paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
Tel. iš 8 XI—Fritz Rutcien tėvui50919—B. Každienei
Tel. iš 14 XI—Zalubienė Teofilė50961—K. Skerslunaitei
14 XI—-Pujauskienei Petronei
25 XI—Aleksandrui Dantai
12 XII—Kostantinui Janstfnui
Nr. 17—Onai Gritiniukei
18—A. Puplauskaitei
23—D. Cėsiųnskienei
33—V. Jasinskaitei
36— E. Baranauskaitei
37— L. Maurogui

Mise vičiutei

Savičiunas

41—M.
51—P. Žitkus
60—A.
62—O. Atkačiunaitei
69— F. Arlauskas
70— J. Meleninskui
71— O. Liukpetraitei
75— A. Vaicikonis
76— J. Aukštuolįųį
81— M. Jonaičiui
82— J. Valuntai
90—O. Kavienei
50828—O. Piaulokaitei

Kvitai su paėmėjų parašais randas) 
“Naujienų” ofise.

Kiir-gi ne!
Juk per koncertą ir po kon

certo (improvizuotuose šokiuo
se) visiems švietė spindinti ir 
visus <lži;uginli * Marijonos 
šypsą. — Svečias.

Masinis mitingas dėl 
Klaipėdos

Sausio 12 d. susidaręs nepar
tinis Chicagos lietuvių Klaipė
dos Komitetas iš 21 asmens 
rengiasi šaukti milžinišką ma
sinį mitingą ateinantį nedėldie- 
nį, sausio 21 d., kad pareiškus 
musų visuomenės nusistatymą 
paskutiniais įvykiais Klaipėdos 
krašte ir apsvarsčius budus 
padėti 4o krašto žmonėms.

Mitingo viela ir laikas bus 
paskelbti vėliaus. Tegul visi 
Chicago’s lietuviai iš kalno ruo
šiasi prie jo.

( Tąsa ant 6to pusi.)

50966—R. Mikšienei 
50980—B. Gedutienei 
50983—M. Kvietkauskui 
51015—L. Kriaučiunui 
51023—M. Balčiūnas 
51137—S. Maseinei 
51147—J. Selickas 
51154—E. Jurevitienei 
51155—R. Makselienei 
51156—M. Pilipienei 
51166—M. Latušinskienei 
51175—1). Paliolienė 
51198—M. Miniaugui 
51248—P. Vitas 
75000—18—J. Vasiliauskas 
75118—91.0—J. Oslapienei 
75119—911—Juozas Triškis 
75207—B. Lidžiukei 
75226—M. Petrauskienei 
75227—19—A. Tamošaitienei 
75232—D. Urbučiui 
75234—21—P. Jgliukui

Moteris Taip Sirgo, Kad 
Negalėjo Pastovėti

Sako Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
darė ją sveika ir stipria.

Glens Falls, N, 
menesius aš taip

y. _ “Suvirš du 
sirgau, kad negalė
jau ant kojų pa
stovėti ir mano 
vyrui teko apie na
mus apsitriusti. 
Perskaičiau padė- 
kavonės laiškus 
apie Lydia E. Pink 
ham’s Vegetable 
Compoundą ir pra
dėjau jį vartoti. 
Dar v nepabaigus 
vartoti pirmos bon- 
kos, aš pamačiau, 

kiek man jis gero padarė. Aš dabar 
esu sveika ir tvirta ir padarau pati 
savo darbą šeimynai iš keturių, viską 
išskalbiu ir apsiuvu, kas, man rodos, 
yra nepaprastas dalykas, kadangi aš 
nedrįsdavau bandyti mašina siūti ir 
siūdavau rankomis. Aš tikrai manau,
kad jei ne šitas jūsų vaistas, tai šian
dien manęs čia nebūtų, kadangi liga 
atrodė labai sunki.” — Mrs. George 
W. Burchell, Glens Falls, N. Y.

Paprašyman dykai.
Lydia E. Pinkham’s Privatinė kny

gelė apie moterų ligas (“Ailments 
Peculiar to Women”) paprašius bus 
prisiųsta dykai. Rašykit į Lydia E. 
Pinkliam Medicine Co., Lynn, Mass- 
achusetts. Šitoj knygelėj yra vertin
gų žinių, kurios kiekvienai moteriai 
privalu žinoti.
------ --------------------------------A-------------

Buvo toks silpnas kad 
sverdėjo.

Pataria sergantiems imti šitą 
stebuklingą vaistą.

Ponas J. H. Bartlett iš Cid’o, N. C., 
rašo: “Kuomet aš pradėjau imti 
Nuga-Tone’ą, aš turėjau skrandžio li
gą, buvau visas sunykęs, negalėjau 
nei dirbti nei valgyti, nei miegoti ir 
buvau toks silpnas kojose, kad eida
mas sverdejau. Aš žinau, kad Nuga- 
Tone pagelbėjo man daugiau negu vi
si kiti vaistai. Aš patariu kiekvie
nam1, kuris serga, yra silpnas ir suny
kęs, gerai Nuga-Tone’ą išmėginti.” 
Šitas didelis sveikatos, stiprumo ir kū
no atgaivintojas turi apščiai geležies 
kraujui ir Fosforo smegenims. Jis 
sutvarko vidurius ir išvaro nuodus iš 
kūno. Pamėgink jį pats, o įsitikinsi. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
aptiekininkai pozitinga garantijų, 
kad jis suteiks visišką patenkinimą, 
arba bus pinigai grąžinti (garantiją 
rasi prie kiekvienos bonkelės), arba 
jį pasiųs tiesiog apmokėtu paštu Na
tional Laboratory. 1038 S. Wabash 
Avė., Chicago, pasiuntus jiems $1.00.

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

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

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

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

bile kokią ligą,

--------------------------------------------- X
Serganti žmonės yra užprašomi 

pasitarti su Dr. Ross.
DYKAI PATARIMAI

Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

iu
Privatinių
Ligų
Jeigu jus turi
nenusiminkite. Atvažiuokite kad 
ir iš tol/ suteiksiu geriausj gy
dymą .

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St. 

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

Priėmimo kambarys 506| 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Nedėl- 
dileniais 10-1 po piet. Panedilyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Fine for Lumbago *
Musterole drives pain away ano 

brings in its place delicious, soothing 
comfort. Just rub it in gently.

It is a clcan, vvhite ointment, made 
with oil of mustard. Got Musterole 
today at your 4rug store. 35c and 65c 
in jars and tubes; hospital size, $3.00. 
BETTER THAN A MUSTARD PLASTEF

A. L. DAVIDO NIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandost/jiuo 9 iki 11 val/rytoy nu. 

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulavard 9693

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgaa 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicage 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po pietį 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndenendence Blvd. Chicag» 

~ ...... . ... .....
Tel. Austin 7S7

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

5208 W. Harriso. St.

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—« 
vakare išskiriant nedėldieniue.

■ " ............. . .........""M

Dr. Maurice Kabu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avą.
Tel.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki S 
ir 7 iki 9 v. nedėldleniais nua 11 
iki 1 vai. po pietų.

... " ~ 1 —
Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. Ę. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN XND 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. Specialiau mo
teriškų ir merginų ligų.

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 9318 

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

..............— . /

* Tlephonas Yards 5082

DR. M. STUPNICKI
* 3107 So. Morgan St^ 

CHICAGO, III.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Nedllioms ofisas yrą 

uždarytas
&

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 i* 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietevu Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicage.
V-....  .....................

DR. A. J. BERTAŠIUS '
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 8o, Halsted St., Chicage, 11L 
kampas 18th St. 

Valandos i 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0217

Dr. Anelė K'aushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduo
lių visokias staigias ir kroniškas 
ligas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinbną, 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.

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

3261 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

| Residence Capal 2118



NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKU
VYRŲ(Seka nuo 5-to pusi.)

šeimynas, daugiau-

ASMENįl JIESKOJIMAI

busiu

ĮIEŠKO PARTNERIU

JIESKO KAMBARIU

6104 So. Stato St

kas2031

REIKIA DARBININKU
Ijafayette 0919.

MOTERŲ

(Pranešimai

1815 W. 47

LSS.

t

vy-

PARDAVIMUI

Žyinontas, 
Sekretorius.

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

juos 
labai

PAJIEŠKAU NEVEDUSIO bučc 
rio, kuris gerai darbą mokėtų ir ang 
lišką kalbą. Geras užmokestis geran 
žmogui.*

Atsišaukite:

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

Juoz. Urbutis. Rašt.

JIEŠKAU PARTNERIO NAUJAM 
restaurano bizniui atidaryti labai ge
roj vietoj. Turi turėt mažiausia .$1000 
ir turi gerai suprast tą biznį..Rašy
kite laišku.

Darbas 
geras

P. A. luke
836 W. Madison St., Chicago.

ne-
“ Užburtus

M. B., 
NAUJIENŲ SKYRIUS 

3210 So. Halsted St., No. 20

stropiai sekioti.

ceris, kuris nfo'ka 
tuviškai, lenkiškai

REIKALAUJAMA darbiniu

Lietuviu Rateliuose.
CICERO 
ai čia

du biznierių ir užmezgė d nul
is ryšius. Vienas Džinus, 
j ir užlaikąs “minkštų gė

rynių” užeigą; antras — An
drius, nevedęs, išvežioja le
dus ir krausto šeimynas. Dži- 

mylėjo Andrių ir manė, 
Andrius myli jį, bet vė- 

kad And- 
jo pačią, 
kad jojo 
parskren

danti namon naktimis, tai įta
rė, kai! čia esąs kaltas Andrius. 
Ir pradėjo 
Sausio 9 d. apie 11:30 nakties 
Džimis kai ką susekęs, tat pa
sikvietęs guzikuotus dėdes su
ėmė abudu ir nuvežė į valdžios 
ląstą. Dabar po kelių dienų 
bus sudna diena.—Anas.

ims
kad

ėmė nužiūrėti, 
mylįs, ne jį, orius 

Džimis patėmijo, 
paukštute labai vėlai

BRIDGEPORTAS.
Chicagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelpti turėjo savo 
priešmetinį susirinkimą penk- 
taitienio vakare, saustio 12 d., 
Rlaymond Crapel svetainėj. 
Pirmininkavo p-nia Katkevi
čienė. Susirinkimas buvo ne
tvarkingas. Raportas bazaro 
atskaita. Komisija pranešė, 
kad nuo paskutinio bazaro li
kę gryno pelno $212 su cen
tais. Komitetas tikėjęsi daug 
daugiau uždirbti, bet jį suvy-1 
lęs Lietuvos Naši, šcliyti Kau- 

kurs rankdar- 
bazarui, bet 

to nepadaręs, 
daugiau ži-

no Komitetas, 
bių viršminėtam 
nežinia kodėl jis 
Komitetas laukia 
nių iš Lietuvos.

Skalytas laiškas iš Lietuvos 
nuo p-lės Ambrozaitės. Jinai 

aprašo savo liūdną pa 
Komitetas nutarė pa

siųsti jai 100 litų [$11.50] ir 
reikalauti, kad ji prisiųstų Liet. 
Raud. Kryžaus paliudijimą 
kaslink savo padėties.

Visa sena valdyba paliko 
1923 metams; išrinkta akla
macijos budu.—Reporteris.

AM ERIKOS LIETU VAIČIŲ
DUKTERŲ DRAUGIJA. 

Padėka visuomenei.
Kaip visuomet, taip ir šie

met Amerikos Lictuvaių Duk
terų Dr-ja pasirūpino suteikti 
ką nors reikalingo per Kalėdų 

suvargusioms šeimy- 
Tuo tikslu gruodžio 26 

surengta “Bunco
ką tai reiškiaą? —

noms.
dieną buvo
Partv

METINĖS SUKAKTUVĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
Jis mirė sausio 19, 1922. Nu
mirdamas paliko mane su dviem 
kūdikiais, Konstantu sunumi 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 uže:ti 
j mano namus, 1556 S. Cravv- 
ford Avė.

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

Lieka nuliudusi moteris
Marijona Petrauskienė-Kaula- 

kiutė, Konstantas, sūnūs, 
Julė, duktė.

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Re. Halsted SU CNcago. IIL '

I
------- —

ir siuntė savo pa- 
visokių dovanų.

I Red.], Draugijos nariai auka
vo .maisto 
žįstam iem s 
Ačiū toms 
neturtingas
šiai našlės su penkiais ir sep
tyniais vaikučiais, buvo aprū
pintos maistu ir drapanomis 
sulig jų reikalo.

Šiuomi mes norime padelka- 
voti musų draugams ir visuo
menei, kuri mus rūme tai pa
daryti galimu — suteikti Ka
lėdų smagumą mažiau laimin
giems negu mes. Norintieji 
prisidėti kuo nors prie to nau
dingo darbo -sušelpti neturtin
guosius — yra kviečiami kreip 
tis minėton draugijon dėl in
formacijų.
—Am. Lietuvaičių Dukt. Dr-ja.

BRIDGEPORT.
Lietuviai nelaimėje.

Grįžtant iš p-lės M. Rakaus
kaitės koncerto, lietuvių ke
lioms šeimynoms pp. Burbams 
ir Antanui Micevičiui su šei
myna, vaižiuojant namon au
tomobiliu, ant Michigan bul
varo, sukant į vakarus ant 3.5 
gatvės, galvekaris smogė į au
tomobilių visu smarkumu. 
Gana skaudžiai sutrenkė va
žiuojančius; ypatingai Antanas 
Micevičius daugiausiai nuken
tėjo. Sakoma, kad motorma- 
nas buvęs girtas.

LAISVAMANIŲ PRAKALBOS 
MILDOS SVETAINĖJE.

Seredoj, sausio 17 d., įvyks 
Laisvamanių prakalbos su pa
veikslais. Prakalbų tema ^Lie
tuva ir Rymas.” Jau ir laisva
maniai pradeda daugiau veikti, 
nes jie mato, koks pavojus 
gręsia Lietuvai iš klero lagerių. 
Kiekvienam laisvų pažiūrų 
žmogui turi šis dalykas rūpėti 
daugiausiai. Lai nei vieno ne
trūksta tenai.

KLAIDOS PATAISYMAS.
šešlatlienio, sausio 3 d., lai

doj įvyko klaida žinutėj “Mo-

turi bu Ii L. S. A.; vieton Mi- 
ccvičicne, turi būti Mickevi
čiene.—Reporteris.

EXTRA POSĖDIS.
LSS. Pildomojo Komiteto extra po

sėdis įvyks seredoj, sausio 17, 1923 
“Naujienų” name, 8 vai. vakare. Vi
si Pildomojo Komiteto nariai malonė
kite dalyvauk’ posėdy, nes yra svar
bus dalykas tarimui.

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utarninkais ii 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St. 
levai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

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.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr 
dėlioj kovo 11 d., 1923 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

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

L VV. VV. 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 Avė., 7:30 
v. v. Mergaitės ir va’kinąi turėdami 
gerus'balsus atsilankykite ir prisira
šykite prie choro.

W. Strygas, Organizatorius.

A. L. T. Sandaros 23 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks sausio 17, 
7:30 v. v., Liuosybės svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių dalyki; aptarti.

E. C. Petrenienė, rašt.

Bridgeport. — Lietuvių LaisVam'a- 
nių 1 kp. rengia prakalbas Su paveik
slais trečiadienį, sausio 17 d., 8 vai. 
vakare. Mildos salėj. Bus kalbama te
moje Rymas ir Lietuva”. Visi bridge- 
portiečiai kviečiami atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. — Komitetas.

Birutes 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.

REIKALAUJAMA vyrų prie nu 
latinio darbo, gali lengvai padaru 
$50 j savaitę.

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

Gera proga tiems, kurie turi $7 
pinigų. Jūsų pinigai apsaugoti.

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė.
Room 1020

Matytis su p. James.

NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam M r. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris iš Spokanc, 
Wash. Malonėkite atsiimti.

REIKALINGAS VYRAS 
davinėti ir išvežioti rūkytą 
sa bei dešras. Turi mokėti 
žinoti troku. Pašaukti per 1 
foną Monroe 2015.

REIKALAUJAMA DVIRA 
čiams dalių tekintojų. 
ARNOLD SCIIW1NN and C( 

1718 N. Kildare Avė.

JIEŠKAU JONO IR STANISLOVO 
Rinkunų; turiu prie jų svarbų reika- 

Lictuvos. Jie patys ar kas apie 
ž:no malonėkit pranešti, 
dėkingas.

FRANK YUZĖNAS, 
1141 VVestminister St., 

Detroit, Mich.

KARINIŲ KARPENDER 
prityrusių darbininkų prie na 
jų prekinių vagonų; geras ir 
kesnis nuo šmotų. Anieric 
Gir and Foundry Co., 2310 
Paulina Street.

REIKALINGAS PARTNE- 
rys prie Reali Estato biznio, 
nes aš vienas negailiu visko 
apeiti. Kreipkitės IDEAL RP5AL 

’EST'ATE CO., 3214 So. Hal-

Darbininkų prie t rokų i 
mašinistams pagelbininkų, dar 
Jas daugiausia nuo šmotų. Pri 
tyrimas nereikalingas. Dieni 
nis ar naktinis darbas. Ateil 
jasirengęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY, .

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, 111.

JIEŠKAU KAMBARIO north- 
sidėj, kuris butų šviesus, su 

je valgio; kas turi- 
p ra nešt i.

J. M.,

valgiu ar 
te prašau

REIKAILUNiGA^ DARBININ 
prie namų taisymo. 
Kreiptis:

250(1 Pershing Rd.

REIKALINGA MOTERIS, ARBA 
mergina prie namų darbo, 
ant visados; guolis, valgis ir 
užm-okesnis. Kreipk’tės: 

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

Tel. Yards 1546.

REIKALINGAS JAUNAS bu 
įkalbėt lie 
ir anglis

REIKALINGA VIRĖJOS 
PAGELBININKĖ.
PEŲPLES ]lESTAURANT, 

1628 W. 47th St.

REIKALAI’J AiMA 20 prity
rusių moterų po pievoms skir
styti. Geras mokesnis, nuolati
nis

j. Nuolatinis dprbas.
Samdymo Skyrius, 

GRANE CO.,
So. Kedzie Avė. & lOth SI.

darbas.
P. GOLDMAN, 

1017 S. Fairfield Avė.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
stkuduranis skirstyti; taipgi 
r o

REIKALAUJAMA
VYRŲ 
PRIE 
DARBO 
PIRTY.

1115 South Paulina St.

prie darbo.
LOUIS DRAY, 

1312 S. Ručine Avė.

REIKIA MOTERŲ popicronis 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY,
1039 W. Gongress St. 

arti Morgan S t.

REIKALAUJAMA 
rusių vyrų prie darbo 
žiu šapoj.

Kreipkitės:
1017 S. Fairdic'ld

PRITY- 
sengele-

R1EIKALHNGAS KEPĖJAS 
prie darbo apie pečių, kuris 
moka kepti juodą duoną ir 
bisketus.

I 1EIK A L A UJAMA MOTER Ų 
naujai bovelnai skirstyti.

B. GOHEN & SONS, 
1214 S. Union Avė.

REIKALAUJAMA MOTERŲ IR 
merginų 16 metų ir senesnių prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasiruošę prie darbo. * 

AMERICAN CAN
COMPANY,

3951 S. Canal St.

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 j k’tą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS veiteris ar 
veiterka dirbti restauracijoj. 
Taipgi reikailingas kukorius, 
kuris moka lietuviškus valgius 
gaminti. Visiems geras mokes
nis. Kreipkitės:

4630 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
dviem miegamais kambariais, dideliu 
maudynės kambariu ir maudyne. Vi
sokių tautų apgyventa vieta. Par
davimo pr’ežastis patirsit ant vietos.

373 Kensington Avė., 
Chicago, III.

PARDUODAMA labai pigiai 
krautuvė • rakandų, naujų ir 
vartotų, indų, geležinių Įrankių 
ir visokių smulkių daiktų; biz
nis išdirbtas, randa pigi. Prie
žastį patirsit ant vietos.

382 Kensington Avė.

VISAI PUSDYKIAI.

PARDAVIMUI
BUČERNĖ IR GROSERNĖ.

—. Parsiduoda labai pigiai, arba mai-
0_ nysiu ant namo.
zti Kreipkitės pas:

C. P. SUROMSKI & CO.,
r. 3346 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641
50 PARDUODAMA SALIUNAS; 

maišytų tautų apgyventa vieta 
tar*pe dirbtuvių. Noriu parduo
ti greiitu laiku.

_ 2100 VV. Austin Avė. !
Tel. West 3021.

p- ___________________ „
PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 

j- grosernė geroj, visokių tautų 
apgyventoj vietoj. j

Kreipkitės:
2136 S. Halsted St., 

Tel. Canal 5605

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
). lietuvių kolonijoj. Biznis se

nas ir geras. Pardavimo prie- 
žasitis ■— liga. ■

J 4544 S. Went\vorth Avė.
i- --------------------------—
>- PARDUODAMA bučernė ir 
n grosernė; geras ir senas biznis, 
L išdirbtas per daug melų, viso

kių tautų apgyventa1 vieta. At-
- sišaukit greitai, parduosiu pi- 

giai. 1833 W. 22nd St. I

PARDUODAMA grosernė iri 
bučernė geroj vietoj amerikie
čių apylinkėj. Neša gerą pel
ną, dabartinis savininkas ne
gali laikyti, turi tuojau par
duoti. Tel. Seeley 3.599, p. Si- 

< 1mon. 
1

DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą , 
biznį. Parduosiu už pirmą pasiuly-

_ mą. 3113 So. Halsted St.

Q PARSIDUODA barbernė pigiai ir 
geroj vietoj, 3 balti krėslai, baltas 
marmurin’s veidrodis ir visi reikalin- 1 
gi įrankiai. Randa pigi. Pardavimo • 
priežastis — netekimus sveikatos. At
sišaukit į Naujienų Skyrių, 3210 So. 1 

_ Halsted St., No. 22. 1
_____________________  f

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro
sernė, senas biznis ir išdirbtas. Par
duosiu už teisingą pasiulvmą. Prie- Į 
žastis pardavimo — nesutikimas part- i
nerių. 1

Kreipkitės’: t
710 W. 33rd St. U

— 1 i
PARSIDUODA PIRMOS_ KLASĖS 1 į 

čeverykų taisymo dirbtuvė, elektros 
mašinos su gerai išdirbtu bizniu ir 
visais gerais įrankiais. Priežastis par 
davimo patirsite ant vietos. <

Kreipkitės: .
3612 So. Halsted St. 1

Tel. Yards 2259. j
i

PARDAVIMUI LABAI PIGIAI L 
bučernė ir grosernė, iei tuoj pirksit, p 
Pigi randa, biznis išdirbtas gerai, š 
Gera proga lietuviui.

Kreipkitės: '
10455 Michigan Avė. Į

Tel. Pullman 0694.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU Įv 
trimis pagyvenimui kambariais, sve- į 
timtaučių apgyventa vieta. Priežas- d 
tis pardavimo patirsite’ ant vietos. 1

Kreipkitės:
3553 So. Wallace St.

AUTOMOBILIAI 1
PUIKUS AUTOMOBILIUS, uždą-1 j* 

rytas, Westcott sedan 1922 metų, me- p 
chaniškai geriausiam stovyje, gali va- 1 
žiuot juo dar 100,000 mylių, mokėta 1 
su priedais virš $3250; parsiduos už 1 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa- | 
klauskit Naujienų ofise. į

PARSIDUODA puikus nau
jas aulomobilius puse kainos, 1 
nes reikia greit parduoti. v

Savininkas:
1817 Union Avė.

PARDAVIMUI Fordas tour-1 
ing medelio 1922. Kaina $3(M). 
Geram stovy.

1334 So. 49th Ct., 2 fl. 
Cicero, III.

PARSIDUODA TROKAS U/2 tonoj į 
su visu bizniu., Seniai išdirbtas biz- < 
nis, galimu padaryti geras pragyve- j 
nimas. Priežast's pardavimo patirsi
te ant vietos. 1

Kreipkitės: 
3619 So. Wallace St. 4

1 lubos. ' P
____________________k

gRAKANDAI, J

Vėliausios* mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruhnių ei
lės ir divonas, viskas už $250; taip
gi fonografas su rekordais: taipgi 
parduos atskirai už geriausią pasiu- 

I lymą. Viskas kaip nauja. Nepraleisk 
J šito pigumo. Bustas:

1922 S. Kedzie Avė.,
1 lubos.

Antradienis, Saus. 16, 1923

NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
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; my
lios nuo mokyklos. Mieste yra raugy
kla. Turi būt parduota tuojaus. Kai
na $1400. Nepraleisk šitos progos.

1739 S. Halsted St., Box 149.

BARGENAS BRIGHTČN PARKE.
4 fletų naujas mūrinis namas, "su 

visais įtaisymais, aukštas cinventuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi
jai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

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

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nimirkt. Bučemes, 
grosemes, automobilius, lotus maina 
ant namų Dar aš skolinu pinigus an' 
antrų nvorgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

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

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

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.

BRIGHTON PARKO NAMŲ 
BARGENA1!

Pardavimui puikus ir beveik nau
jas 2 pagyvenimų muro namas po 6 
kambarius su elektra, maudynėmis ir 
kitais parankumais; kaina $7500, pu
sė reikia įnešti, o likusius lengvais 
išmokėjimais.

Pardavimui medinis namas 2 aug- 
štų po 6 kambarius; statytas ant 
kampinio loto, galima perdirbti ant 
bizniavo namo; kaina $3500 greitam

Pardavimui naujas muro namas 2 
augštų po 4 didelius kambarius, su 
elektra, maudynėmis ir kitais paran
kumais; kaina $6700; pars’duos leng
vais išmokėjimais

Pardavimui puikus medinis namas 
2 augštų po 4 didelius kambarius; 
kaina $3800, galima pirkti lengvais 
išmokėjimais.

Del tolesnių informacijų atsilanky
kite dieną ar vakarais pas J. Yush- 
kewitz, 4034 Archer Avė., prie Cali- 
fornia Avė., Chicago, III.

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais įran
kiais ,prie biznio; biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
įpie $6000 įmokėti, likusius lengvais 
šmokėjimais; pardavimo priežastį pa
arsite ant vietos. Atsišaukite pas J. 
Yushkewitz, 4034 Archer Avė., prie 
Jalifornia Avė., Chicago, 111.

1> A R D A V1M UI May w(x >de, 
11.: 2 lotai 25 jx>r 125 pėdas 
irie 19 tarp Vau Burcn ir Har- 
ison gatvių. L. Overton, 1400 
iedgvyiek St., 'Chicago. Para- 
yk ar ateik vakarais. Tel. Liu
obi 2221.

PARDAVIMUI 3 PRAGY- 
?ninių niurinis namais, $80.00 
menesį raudos neša. 

5,800.
1025 So. Jefferson

Kaina

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.

MOKYKLOS
Dabar yra laikas gero 

amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už 
irba dideles algas. Mes duodami 
raktingas pamokas Vyrams ir Mo 
n’ims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip 
i prosinti, kišenius daryti, rankove 
iuti elektrinėmis siuvamomis maši

Ateikite į musų šapą kokiu nebul 
dienos laiku ar vakare. Mes parody 
sim, kaip mes galim jus išmokyt 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku 
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ai

Specialė taksa bus suteikta jum 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbim: 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St.
4 lubos, Chicago.

Joh. F. Kasnicka. vedėjas.

I

VALENTINfiS 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- 
cialis namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineflkit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

ANGLŲ KAUipS 
mokinama pasikalbėjimo budu moki
niai visai nemoką anglų kalbos; taip
gi pamokos augštesnės anglų ir lo
tynų kalbų gramatikos.

MISS DONNELLY,
421 Beklen Avė.,

_ ■ Tel, Diversey 2 j 32.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4531 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sti
lius, 1920 S. Halsted St.; nut. rašt. 
J. Lauraitis. 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St.; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas: kasos glob. W. Shurna ir 
F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas me
nes; pirmą šeštadienjo vakarą. 
žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1*923 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. Kaulakis; 
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; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
FranciŠkus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemjaitis; 
Kasos Globėiai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras BarbŠis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdvba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta. 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. I^eknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiaų: 
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn nriimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieii 
įstoti yflYaugvstėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
<lyba 1923 metams: pirm. A.k Za- 
latoris. 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Ix*avitt St.: nut. 
rašt. K. J. Dem-eneckis, 3331 South" 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. I/)we Avė.: kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.: kasos 
globėjas J. Zvega. 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdvba 1923.metams 
nirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauski®: nut. rašt. T. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

DRAUGYSTĖS I^ALAIMINTOS LIE- 
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče. 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.: nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kas;erius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antra sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj. 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

LIETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, nagelb. M. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
cbester Avė.; turtu rašt. S. Mak- 
rickas: kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J. 
T>azauskas. 3339 So. Union Avė. 
(Phohė Blvd. 2293); turtu ra$t. 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėias Kaz. Karac- 
kas: maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.

-L Ii*.______
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUIPRANEŠIMAI NAMAI-ŽEMEDraugijos nariai auka- 
ir siuntė savo pa- 

visokių dovanų, 
pastangoms šešias 
šeimynas, daugiau-

Lietuviu ReteliuosBi,,,aisto 
žįs tam lems 
Ačiū toms 
neturtingas 
šiai našlės su penkiais ir sep
tyniais vaikučiais, buvo aprū
pintos maistu ir drapanomis 

' sulig jų reikalo.
šiuomi mes norime padyka

vo! i musų draugams ir visuo
menei, kuri mus rėmė tai pa
daryti galimu — suteikti Ka
lėdų smagumą mažiau laimin
giems negu mes. Norintieji 
prisidėti kuo nors prie to nau
dingo darbo sušelpti neturtin
guosius yra kviečiami kreip 
tis minčton draugijon dėl in
formacijų.
—Am. Lietuvaičių Dukt. Dr-ja.

(Seka nuo 5-to pusi.)
CICERO 

enai čia

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.

VYRŲ

du
ryšius

MOKYKLOS

rymų 
drius, 
dus ir
in is 
kad 
lian

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

Juoz. Urbutis. Rašt.

rnis
Džir 
paukštutė

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

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

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

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp.

400 N. Michigan Avė.
Roomi 1020

Matytis su p. James.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ.
Parsiduoda labai pigiai, arba mai

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

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

kad And- 
jo pačią, 
kad jojo

NAUJIENŲ OFISE, 1739 S. 
Halsted St. randasi telegramas 
kokiam Mr. Gregot nuo Chris- 
topher Spalveris iš Spokanc, 
Wash. Malonėkite atsiimti.

REIKALINGAS VYRAS par
davinėti ir išvežioti rūkytą mė
sa bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele
foną Monroe 2015.

PARDUODAMA SALIUNAS; 
maišytų tautų apgyventa vieta 
tarpe dirbtuvių. Noriu parduo
ti greitu»laiku.

2100 W. Austin Avė.
Tel. West 3021.

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.

stropiai sekioti.

Vienas Džiinis, 
s “minkštų gė- 
antras — An- 

išvežioja le- 
kirausto šeimynas. Dži-

įnylėjo Andrių ir piane, 
Andrius myli jį, bet vė- 
ėmė nužiūrėti, 

mylįs, ne jį, o 
is patėmijo, 

labai vėlai
danti namon naktimi 
rė, ka<! čia esąs kaltas Andrius. 
Ir pradėjo 
Sausio 9 d. apie 11:30 nakties
Džiinis kai ką susekęs, tat pa
sikvietęs guzikuotus dėdes su
ėmė abudu ir nuvožė į valdžios 
ląsitą. Dabar , po kelių dienų 
bus sudna diena.—Anas.

BRIDGEPORT.
Lietuviai nelaimėje.

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ ir 
grosernė geroj, visokių tautų 
apgyvento] vietoj.

Kreipkitės:
2136 S. Halsted St., 

Tel. Canal 5605

BARGENAS BRIGHTČN PARKE.
4 f lėtų naujas mūrinis namas, "su 

visais įtaisymais, aukštas cim«ntuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi
jai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

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

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
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

BRIDGE PORTAS.
Chięagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelpti turėjo savo 
priešmetinį susirinkimą penk
tadienio vakare, sausdo 12 d.,

Pirmininka/vo ]>-nia * Katkevi
čienė. Susirinkimas buvo ne-

Grįžtant iš p-lės M. Rakaus
kaitės koncerto, lietuvių ke
lioms šeimynoms pp. Rurbams 
ir Antanui Miccvičiui su šei
myna, važiuojant namon au
tomobiliu, ant Michigan bul
varo, sukant į vakarus ant 35 
gatves, gatvekaris smogė į au
tomobilių visu smarkumu. 
Gana skaudžiai sutrenks va
žiuojančius; ypatingai Antanas 
MiceviČius daugiausiai nuken
tėjo. Sakoma, kad motorma-

M. B., 
NAUJIENŲ SKYRIUS 

3210 So. Halsted St., No. 20

REIKAIJVUJAMA DVIRA- 
čiains dalių tekintojų. 
ARNOLD SCHW1NN and

1718 N. Kildare Avė.
co.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
lietuvių kolonijoj. Biznis se
nas ir geras. Pardavimo prie-

JIEŠKAU JONO IR STANISLOVO 
Rinkunų; turiu prie jų svarbų reika- 

Lietuvos. Jie patys ar kas apie 
ž’no malonėkit pranešti, 
dėkingas.

FRANK YUZĖNAS, 
1141 VVestminister St., 

Detroit, Mich.

lą iš 
juos 
labai

busiu

JIEŠKO PARTNERIU

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

4544 S. Wentworth Avė.

PARDUODAMA bučerne ir 
groseme; geras ir senas biznis, 
išdirbtas per daug metų, viso
kių tautų apgyventa1 vieta. At
sišauki! greitai, parduosiu pi
giai. 1833 W. 22nd St.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nupirkt. Bučemes, 
grosemes, automobilius, lotus maina 
ant namų Dar aš skolinu pinigus an' 
antrų morgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

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

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

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

MISS DONNELLY,
421 Belden Avė.,

1 Tel, Diversey 2Į32.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

kurs rankdar- 
bazarui, bet 

to nepadaręs.
daugiau ži-

atskaita. Komisija pranešė, 
kad nuo paskutinio bazaro li
kę gryno pelno $212 su cen
tais. Komitetas tikėjęsi daug 
daugiau uždirbti, bet jį suvy- 
lęs Lietuvos Naši. Šeilpti Kau
no Komitetas
bių viršminėtam 
nežinia kodėl jis 
Komitetas laukia 
nių iš Lietuvos.

Skalytas laiškas iš Lietuvos 
nuo p-lės Anibrozaitės. Jinai 
laiške aprašo savo liūdną pa 
dėtį. Komitetas nutarė pa
siųsti jai 100 litų [$11.50] ir 
reikalauti, kad ji prisiųstų Liet. 
Rami. Kryžaus paliudijimą 
kaslink savo padėties.

Visa sena valdyba paliko 
1923 metams; išrinkta akla
macijos budu.-r Reporteris.

[LAISVAMANIŲ PRAKALBOS 
MILDOS SVETAINĖJE.

Seredoj, sausio 17 d., įvyks 
Laisvamanių prakalbos su pa
veikslais. Prakalbų tema "Lie
tuva ir Rymas.” Jau ir laisva
maniai pradeda daugiau veikti, 
nes jie mato, koks pavojus 
gręsia Lietuvai iš klero lagerių. 
Kiekvienam laisvų pažiūrų 
žmogui turi šis dalykas rūpėti 
daugiausiai. Lai nei vieno ne
trūksta tenai.

IkEIKALBNiGAS PARTNE- 
rys prie Reali Estą to biznio, 
nes aš vienas negaliu visko 

apeiti. Kreipkitės IDEAL RI£AL 
ESTATE CO., 3214 So. Hal
sted Street.

JIEŠKAU PARTNERIO NAUJAM 
restaurano bizniui atidaryti labai ge
roj vietoj. Turi turėt mažiausia $1000 
ir turi gerai suprast tą biznį.. Rašy
kite laišku.

P. A. luke
836 W. Madison St., Chicago.

JiESKO KAMBARIU

Darbininkų prie t rokų ir 
mašinistams pagelbininkų, dar
ias daugiausia nuo šmotų. Pri
orimas nereikalingas. Dieni
us ar naktinis darbas. Ateik 
jasirengęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY, .

136 and I. C. Tracks, 
Riverdale, 111.

PlARDUOiDAAI A grosemė ir 
bučerne geroj vietoj amerikie
čių apylinkėj. Neša gerą pel
ną, dabartinis savininkas ne
gali laikyti, turi tuojau par
duoti. Tel. Seeley 3.599, p. Si
nt OU.

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.

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. Mozart 
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 me
nes} pirmą šeštadienjo vakarą. D. 
Žemaičio svet., 1750 S. Union Avė.

KLAIDOS ^PATAISYMAS.
šeštadienio, sHusio 3 d., lai

doj įvyko klaida žinutėj “Mo
terų vakaras”. Vieton L. S. S., 
turi būti L. S. A.; vieton M i 
cevičiene, turi būti Mickevi
čienė.—Reporteris.

JIEŠKAU KAMBARIO north- 
s butų šviesus, su 
t>e valgio; įkas turi- 
p ra nešt i.

J. M.,

valgiu ar 
te prašau

2031

REIKIA DARBININKU
AMERIKOS LIETUVAIČIŲ 

DUKTERŲ DRAUGIJA. 
Padėka visuomenei.

Kaip visuomet, taip ir
niet Amerikos Lietuvaių Duk
terų Dr-ja pasirūpino suteikti 
ką nors reikalingo per Kalėdų 
šventes suvargusioms šeimy
noms. Tuo tikslu gruodžio 26 
dieną buvo surengta “Bunco 
Par t v

EXTRA POSĖDIS.
LSS. Pildomojo Komiteto extra po

sėdis įvyks seredoj, sausio 17, 1923 
“Naujienų” name, 8 vai. vakare. Vi
si Pildomojo Komiteto nariai malonė
kite dalyvauk posėdy, nes yra svar
bus dalykas tarimui.

surengta 
ką tai reiškiaą?

METINĖS SUKAKTUVĖS’ 
Mirties Konstantino Petrauskio. 
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 IJteuvos 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 uže’ti 

I j mano nanvus, 1556 S. Cravv- 
I ford Avė.

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

į Lieka nuliudusi moteris
į Marijona Petrauskienė-Kaula-
1 kiutė. Konstantas, sūnūs, 
J Julė, duktė.
* K»tW. ..<«>!■ ■ ■ •

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DANTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
I2«l Halsted SU CNcaffo, III. Į

K--------------------------- ------ - _ - j

A. Žymontas, 
Sekretorius.LSS.

Bridgeportas. — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utarninkais ii 
pėtnyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Raymond Institute 816 W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštų savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Chicągos Lietuvių Taryba ir Susi v. 
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 į 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.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką^ teatrn ne- 
dėlioj kovo 11 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 antradienį, sau
sio 16 d., 7:30 v. v., Mildos svetainėj, 
įžanga dykai. Kviečia visus, bendro 
darbininkų fronto oponentus ir šali
ninkus — atsilankyt'.

I. VV. 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 Avė., 7:30 
v. v. Mergaites ir va’kinai turėdami 
gerus balsus atsilankykite ir prisira
šykite prie choro.

W. Strygas, Organizatorius.

A. L. T. Sandaros 23 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks sausio 17. 
7:30 v. v., Liuosybės svetainėj. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių dalyki) aptarti.

E. C. Petrenienė, rašt.

Bridgeport. — Lietuvių Laisvama
niu 1 kp. rengia prakalbas šu paveik
slais trečiadienį, sausio 17 d., 8 vai. 
vakare. Mildos salėj. Bus kalbama te
moje Rymas ir Lietuva”. Visi bridge- 
portiečiai kviečiami atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai. — Komitetas.

MOTERŲ 
ARBA 
Darbas 

geras

REIKALINGA MOTERIS 
mergina prie namų darbo, 
ant visados; guolis, valgis ir 
užmakesnis. Kreipk'tės:

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

Tel. Yards 1546.

11 EI KALI NGA V IRĖ J()S 
PAGELBININKĖ.
PEŲPLES RESTAURANT, 

1628 W. 47 th S t.

REIKALAUJAMA 20 prity
rusių moterų popieroms skir
styti. Gerus mokesnis, nuolati
nis darbas.

P. GOLDMAN, 
1017 S. Fairfield Avė

REIKALAŲJAMA MOTORŲ 
skudurams skirstyti; taipgi vy
ro prie darbo.

LOUIS ‘ DRAY,
1342 S. Racinc Avė.

REIKIA MOTERŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER 

COMPANY, 
1039 W. Congress St. 

arti Morgan St.

REIKALAUJAMA MOTERŲ 
naujai bovelnai skirstyti.

Kreipkitės:
B. COHEN & SONS, 

1244 S. Union Avė.

REIKALAUJAMA MOTERŲ IR 
mergini) 16 metų ir senesnių prie 
lengvo darbo dirbtuvėj. Pakeltos al
gos. Ateikit pasiruošę prie darbo. “ 

AMERICAN GAN 
COMPANY, '

3951 S. Canal St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS vei toris ar 
veiterka dirbti restauracijoj. 
Taipgi reik alingas kukorius, 
kuris moka lietuviškus valgius 
gaminti. Visiems geras mokes
nis. Kreipkitės:

4630 So. Ashland Avė.

PAJIEŠKAU NEVEDUSIO buče- 
rio, kuris gerai darbą mokėtų ir ang
lišką kalbą. Geras užmokestis geram 
žmogui.

Atsišaukite:
J. P.,

6104 So. State St.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parduosiu už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

kas
HEIKAIUINGAS darbinin- 

prie nanni taisymo.
Kreiptis:

2500 Persliing Rd.

PARSIDUODA barbernė pigiai ir 
geroj vietoj, 3 balti krėslai, baltas 
marmurin's veidrodis ir visi reikalin
gi įrankiai. Randa pigi. Pardavimo 
priežastis — netekimas sveikatos. At- 
siŠaukit į Naujienų Skyrių, 3210 So. 
Halsted St., No. 22.

BR1GHTON PARKO NAMŲ 
BARGENAI!

Pardavimui puikus ir beveik nau
jas 2 pagyvenimų nvuro namas po 6 
kambarius su elektra, maudynėmis ir 
kitais parankumais; kaina $7500, pu
sė reikia Įnešti, o likusius lengvais 
išmokėjimais.

Pardavimui medinis namas 2 aug- 
štų po 6 kambarius; statytas ant 
kampinio loto, galima perdirbti ant 
bizniavo namo; kaina $3500 greitam 
pardavimui.

Pardavimui naujas muro namas 2 
augštų po 4 didelius kambarius, su 
elektra, maudynėmis ir kitais paran
kumais; kaina $6700; parsiduos leng
vais išmokėjimai®

Pardavimui puikus medinis namas 
2 augštų po 4 didelius kambarius; 
kaina .$3800, galima pirkti lengvais 
išmokėjimais.

Del tolesnių informacijų atsilanky
kite dieną ar vakarais pas J. Yush- 
kewitz, 4034 Archer Avė., prie Cali- 
fornia Avė., Chicago, III.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1*923 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, 8313 Aubum Avė.; kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
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; Nut. 
Rašt., Juozapas Kezis; Fin. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlogeris.

Tel. Ijafayct'le 0919.

REIKALINGAS JAUNAS bu- 
ikalbėt lie- 
ir angliš-

ceris, kuris in'oka 
buviškai, lenkiškai 
kai.

1815 W. 47

RbJKAiLAUJAMA darbinin-

dą. Nuolatinis dąrbas.
Samdymo Skyrius, 

GRANE CO.,
So. Kedzie Avė. & 40th St.

REIKALAUJAMA
VYRŲ
PRIE
DARBO
PIRTY.

1115 South Paulina St.

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių vyrų prie darbo sengele-

1017 S. Fainfic.'ld Avė.

REIKALINGAS KEPĖJAS 
prie darbo apie pečių, kuris 
moka kepti juodą duoną ir 
bisketus.

PARDAVIMUI
PARDUODAMA groserni\ ir bučer- 

nė; gera vieta patyrusiam žmogui, 
apgyventa visokių tautų, daugiausia 
lietuvių. Lysas iljęas, randa pigi, $31 
mėnesiui; garažas ir visi paranku- 
mai. Parduodu, nes turiu išvažiuoti 
pas brolį į k’tą miestą. Atsišaukit 
greitai. 2612 W. 47th 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.

PARDUODAMA labai pigiai 
krautuvė . rakandų, naujų ir 
vartotų, indų, geležinių įrankių 
ir visokių smulkių daiktų; biz
nis išdirbtas, randa pigi. Prie
žastį patirsit ant vietos.

382 Kensington Avė.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernč, senas biznis ir išdirbtas. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas part
nerių.

Kreipkitės':
710 W. 33rd St.

PARSIDUODA PIRMOS KTiASĖS 
čeverykų taisymo dirbtuvė, elektros 
mašinos su gerai išdirbtu bizniu ir 
visais gerais Įrankiais. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3612 So. Halsted St. 

Tel. Yards 2259.

DIDELIS GARAŽO BIZNIS!
Pardavimui gerai apsimokantis ga

ražo biznis su budinku ir visais Įran
kiais .prie biznio; biznis išdirbtas ir 
randasi geroj biznio vietoj; reikia 
apie $6000 Įmokėti, likusius lengvais 
išmokėjimais; pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite pas J. 
Yushkewitz, 4034 Archer Avė., prie 
Califomia Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI LABAI 
hučernė ir grosemė, jei tuoj 
Pigi randa, biznis išdirbtas 
Gera proga lietuviui.

Krėipkitės:
10455 Michigan Avė.

Tol. Pullman 0694.

PIGIAI 
pirksit.

gerai.

PARDAVIMUI SALIUNAS SU 
trimis pagyvenimui kambariais, sve
timtaučių apgyventa vieta. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
3553 So. Wallace St.

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 
$1150, tai nepaprastas bargenas. Pa
klauskit Naujienų ofise.

jas 
nes

PARSIDUODA puikus nau- 
auto mobilius puse kainos, 
reikia greit parduoti. 
Savininkas:

1817 Union Avė.

PARDAVIMUI Fordas 
ing medelio 1922. Kaina 
Geram stovy.

1334 So. 49th Ct., 2 
Cicero, III.

tour-
$300.

n.

PARSIDUODA TROKAS 114 tono, 
su visu bizniu. Seniai išdirbtas biz
nis, galima padaryti geras pragyve
nimas. Priežast’s pardavimo patirsi
te ant vietos.

Kreipkitės:
3619 So. Wallace St.

1 lubos.

RAKANDAI
VISAI PUSDYKIAI.

Vefiausios mados rakandai 4 kam
bariams, graži sveklyčiai eilė, valgo
mojo kambario eilė, 2 miegruimių ei
les 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. Kedzie Avė., 
1 lubos.

PARDAVIMUI Mayiwoode, 
III.: 2 lotai ,25 per 125 pėdas 
prie 19 tari) Vau Buren ir Har- 
rison gatvių. L. Overton, 1400 
Sedgvyiek St., Chicago. Para
šyk ar ateik vakarais. Tel. Lin
coln 2221.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 3348 So. Morgan 
St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. I/cknickas 3362 So. 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiaųr 
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 3156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 3338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno menesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Aubum Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

_ I  - - ■ - - --,r* --t

PARDAVIMUI 
veninių 'mūrinis namais, 
j mėnesį raudos neša. 
$6,800.

1625 So. Jofferson

PRAGY- 
$80.00 
Kaina

st.

MŪRTGECIAI-PASKOLOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
dyba 1923 metams: pirm.z A. Za- 
latoris. 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 3417 So. Iziavitt St.: nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
3601 So. Ix>we Avė.; kontr. rašt. S. 
Grikštas, 3220 So. Lime St.: kasos 
globėjas J. Zvega. 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadienį kiekvieno mė
nesio. Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami į 
kliuba visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

Skolinant 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.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 jneta^s 
nirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauski0; nut. rašt. t. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kasierius P. Paulauskis; maršalkas 
V. Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

MOKYKLOS
Dabar yra laikas gero 

amato išmokti.
u

i imi imi —

Ii y ik

Drabužių KirpėjaL ir Siuvėjai už 
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo 
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip 
gi prosinti, kišenius daryti, rankove 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši 
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebul 
dienos laikų ar vakare. Mes parody 
sim-, kaip mes galim jus išmokyt 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku 
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ai 
gą.

Specialė taksa bus suteikta jum 
ŠĮ mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbim: 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

N. State St., Kampas Lake St. 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.
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DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams: 
pirm. Fr. Baceviče. 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.: nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Danta, 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K. Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antra sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj. 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

LIETUVIU KRIAUČIŲ SAVITAR
PINES PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, nap-elb. M’. Grakauskas; 
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
choster Avė.; turtu rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
kasierius S. Dauginis; kliubo dak
taras A. Montvidas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal- 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J. 
J>azauskas. 3339 So. Union Avė. 
(Phohe Blvd. 2293); turtu ra$t. 
A. Bugailiškis. 3337 So. Wallace 
St.; kasierius B. Butkus, 840 West 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; kasos globėias Kaz. Karac- 
kas: maršalka P. Gerlikas. Kliubo 
susirinkimai biikomi kiekvieno mė
nesio pirmą šeštadienį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 35 metų.

A. J. Lazauskas.


