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Tautų Sąjungos taryba nesvarstys Klaipėdos klausimo
Rytoj paduos Turkijai sutartį

Masiniai areštai Ruhr
Rusai ir turkai padarę sąjungą

Tautu sąjungos taryba ne
svarstys Klaipėdos 

klausimo
PARYŽIUS, sausio 29. — 

Šiandie pradėjo susirinkimas 
tautų sąjungos tarybos, prisi
rengimui prib visuotino tautų 
sąjungos susirinkimo, kuris 
įvyks birželio mėn. Nors tary
ba yra pasirengusi svarstyti 
tik paprastus tautų sąjungos ir 
jos finansų klausimus, bet ma
noma, kad bus paskelbti ir ki
ti svarbus politiniai klausi
mai.

Švedijos premieras socialis
tas Branting rengiasi pakelti 
klausimą Francijos puolimo 
Ruhr ir abelnai visą kontri
bucijų klausimą. To klausimo 
taryboje sviy’stymui labiausia 
priešinasi Franci ja, nors Brazi
lija ir pritaria svarstymui. 
Kuomet vieni mano, kad tas 
klausimas bus pakeltas, kiti 
sako, kad Branting nejudins to 
klausimo, detlei didelio Fran
cijos priešinimos.

Anglijos atstovas Balfour 
ryto pakvies tarybą apsvarsty
ti Mosul aliejaus laukų klausi
mą ir galbūt paprašys įsimai
šyti į artimųjų rytų padėtį, 
kad išvengus naujo karo, jei 
Lausannos konferencija pairs. 
Anglija, kuri negalėjo susitarti 
su Turkija dėl Mosul, nori, 
kad tą klausimą svarstytų 
tautų sąjunga, nes Anglija ti
kisi, kad ji išneš prielankų 
Anglijai nuosprendį.

Bet nors ištiko Klaipėdoje 
lietuvių sukilimas ir padėtis 
ten pasidarė labai {Nivoj inga, 
tečiaus tautų sąjungos taryba 
Klaipėdos krašto klausimo ne
svarstys. Nesvarstys dėlto, kad 
tą klausimą svarsto dabar 
santarvės ambasadorių taryba.

Klaipėdiečiai remia naują 
vyriansybę

KAUNAS, sausio 24 (Elta). 
—Priešingai Prancūzų spaudos 
žiniomis, “Heydekrug'o land
tagas’*, visų Klaipėdos krašto 
apskričių atstovų susirinkimas 
Šilutėje, vienu balsu aprobavo 
naują Klaipėdos vyriausybę. 
Darbininkų susirinkimas iš

Šiandien, Sausio 30 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Fred Pearson Salėj, 63 E. 
Main St., St. Charles, UI. Pradžia 7:80 vai. va
kare. Ateikite visi į prakalbas.

Rytoju Sausio |31M.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chicago, III. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Meldžiame visų ateiti į prakalbas.

rinko delegatus Tarybon. Du 
senos direktorijos nariai palei
sti be Petisnė, Prancūzų Ko
mendanto, intervencijos.

Talkininkai prašo Lietu
vos pagelbos

Šilutėje visų Klaipėdos krašto 
atstovų suvažiavimas nutarė 
jungtis prie Lietuvos.

KAUNAS, sausio 24 (Elta). 
— Ambasadorių Konferencija 
prašė Lietuvos intervencijos 
ginklu paliaubų išlaikymui 
Klaipėdoje. Konferencija pa
reiškė, kad Alijantai taipat lai
kys ir respektuos esamą padė
tį. Vyriausybė padarė atatin
kamų žygių per savo atstovą.

Šilutėje visų apskričių atsto
vų suvažiavimas aprobavo nau
jos vyriausybės darbą; nutarė 
jungtis prie 'Lietuvos, Steigia
mojo Seimo Rezoliucijos pa
matais.

Taikos sutartis su Tur
kija parašyta

Ji bus įteikta Turkijai ryto ul- 
timatumo\ formoje.

LAUSANNE, sausio 29.
Taikos sutarties projektas, ku
ris bus paduotas turkams tre
čiadieny, tapo šiandie neoficia
li n iai išdalintas visoms dele
gacijoms. Sutartis susideda iš 
160 skirsnių, prie kurių pridė
ta dar 8 papildomosios sutar
tys.

Sutartis bus paduota ultima
tumo formoje. Turkai ją turės 
priimti visą be jokių pataisy
mų ar tolimesnių svarstymų, 
arba atmesti. .Tai turi būti pa
daryta prieš vasario 2 d., ka
lbingi artimųjų rytų taikos 
tonferencija tą dieną užsi
baigs. Jeigu turkai sutiks pasi
rašyti sutartį vėliau, tai bus su 
šaukta nauja konferencija.

Nėra jokių ženklų, kad tur
tai manytų pasirašyti tą sutar
ti-

Talkininkai šiandie laikė 
tarp savęs ilgus pasitarimus. 
Turkai atsisakė duoti paaiški
nimų, delei rūstumo padėties.

Anglija siunčia kariuome
ne į Mosoul

LONDONAS, sausio 29. — Iš 
priežasties Turkijos nusistaty
mo Lausannos konferencijoje 
apie Mosul distriktą, Anglijos 
karine valdžia Ira'k distrikte 
pasiuntė batalioną kareivių ir 
kelis aeroplanus į Mosul alie
jaus laukus. Tai esą padaryta 
dėlei atsargumo.

Masiniai areštai Ruhr 
distrikte

Geležinkeliečiii streikas yra vi
suotinas.

DUESSELDORF, sausio 29. 
— Francijos okupacijos karei
viai šiandie pradėjo visą 'eilę 
masinių areštų ir ištrėmimų 
vokiečių valdininkų, daugiau-

■ sia iš biurų ir miestų valdžių, 
už atsisakymą klausyti francu- 
zų įsakymų.
Vokiečių geležinkeliečių strei

kas Ruhr distrikte yra visuoti
nas; taipjau ir telegrafo darbi
ninkų. Paštas ir telefonas yra 
tik dalinai paliesti streiko.

Tikimąsi, kad ištrėmimas 
valdininkų užsibaigs šį vakarą. 
Viso bus ištremta daugiau 1OO 
žmonių, daug daugiau negu 
tapo ištremta ikišiol per tris 
okupacijos savaites-. Jie visi 
bus ištremti į Vokietiją.

Ruhr distriktas šiandie taip 
pilnai buvo atkirstas nuo Vo
kietijos, kad tik Dortmund 
teikė vienatinį išėjimą į Vokie
tiją. Manoma, kad ir šį mies
tą uždarius kils dar daugiau 
streikų.

Angliakasiai, kaip išrodo, 
daugiausia dirba, nes subatoj 
iškasta du trečdaliai normali
nio daugio anglių. Tą dieną iš
gabenta Vokietijon apie 10,000 
vagonų anglių.

Septyni įtekmingiausi laik
raščiai Pareiny 'tapo sustabdy
ti nuo 1 iki 10 dienų už dėjimą 
neprielankių franeuzams strai
psniu.

Rusija ir Turkija padariu
sios gynimos sutarį 

t ___
BIEffjGRADAS, sausio 29. — 

Valdžios laikraštis Tribūna sa
ko, kad Rusijos užsienio reika
lų ministeris čičerinas ir Tur
kijos delegacijos galva įsiliet 
Paša padarę (Lausannoje slaptą 
sutartį, sulig kurios Rusija ir 
Turkija duos viena kitai kari
nę pagelbą artimuose rytuose, 
jei atsinaujintų kariavimas. Ti 
sutartis, kuri jau tapusi priim
ta Rusijos ir 'Turkijos valdžių, 
nustato, kad Rusija pasiųs ke
lias divizijas kariuomenės į 
Mesopotamiją, jei Anglija ir 
Turkija vėl stvertųsi už ginklo.

Laikraštis taipjau tvirtina, 
kad sulig specialinės sutarties 
tarp Rusijos ir Bulgarijos, pa
dalytos Laussanoje, Rusijos 
kareiviai gali būti pasiųsti į 
vakarinę Trakiją per Bulgari
jos teritoriją.

Turkija sutinka nedaryti jo
kių sutarčių Lausannoje, pir
miau negavusi Rusijos sutiki
mo, sako laikraštis.

Miegojo 18 dienų; mirė.

BEI^LEVJLLE, III., sausio
25. - John Straub, (X) m., pa
simirė išmiegojęs 18 dienų.

Sandariečiti Seimas [
Paskutinė Seiiho diena.

PITTSBURGH, Pa., sausio 
27. - Penktą sesiją Amerikos
Lietuvių Tautinės Sandaros 
atidarė pirmininkas J. Ambra
ziejus kaip 9:30 v. ryto. Skaito
ma praėjusių sesijų protoko
lai, kuriuos priimama be pa
taisymų.

Pirmininkas praneša, kad 
yra gauta sekama pasveikini
mo kablegrama iš Lietuvos:

“Lithuanian Convention, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa.

“Sveikiname Sandaros sei
mą. Valio sandariečių-valstie- 
čių-liaudininkų galinga vieny
be kovai su klerikalizmu!

“Grinius, Šleževičius’’. ■ i
Pasveikinimo telegrama pri

imama plojimu katučių.
Toliau svarstoma moterų or- 

ganizavimąsi prie Sandaros. 
Yra įnešta, kad seimas užgirių 
tą organizavimąsi. Įnešimas 
sukelia karštus ginčus. Didžiu
ma delegatų stoja už įnešimo 
priėmimą, bet Clevclando san- 
dariečiai, vadovaujami Karpa
vičiaus, įnešimui griežtai prie
šinasi. Jie tvirtina, kad tokio 
įnešimo priėmimas pastatys 
moteris augšČiaus už vyrus ir 
gali suskaldyti pačią Sandarą. 
Betgi balsuojant veik visi bal
suoja už įnešimą, išėmus tik 
porą Clevclando delegatų.

Nutarta Sandaros seimus lai
kyti kas metai gegužės mėne
sy. Vietą busiančiam seimui 
skirs laikomasis seimas.

Nutarta politinį iždą suvie
nyti su Sandara. Svarstoma 
politinio iždo valdybos sąstatą. 
Nuomonės tuo klausimu labai 
pasidalinusios. Vieni stoja už 
tą, kad valdyba susidėtų iš 7 
asmenų, o kiti, kad iš 6. Viepi 
nori, kad valdyba butų renka
ma iš vienos vietos, o kiti sto
ja už tą, kad butų renkama iš 
visų vietų, kur tik yra didesni 
sandariečių centrai. Taipjau 
patariama, kad politinis iždas 
butų pavestas po aštria Sanda
ros kontrole. Kįla karšti gin
čai. Niekurie delegatai užsi
puola ant Sandaros pirminin
ko Račkausko ir ant politinio 
iždo iždininko Dr. Draugelio 
už niekurius jų netaktiškumus. 
Tuose užsipuolimuose vadovau
ja Ambraziejus ir adv. Rodis. 
Račkausko seime nėra, tad 
nėra kam jį pa teisinti, o Dr. 
Draugelis teisinasi tuo, kad ne- 
1 uvo tam tikrų taisyklių, ku
riomis galima butų vadovautis 
ir kur klaidos buvo pastebėtos, 
jos tuojaus buvusios ištaisytos. 
Tie kaltinimai daugiausia su
kosi apie straipsnį “Liublino 
unija’’, kuris tilpef Sandaroje 
ir apie kontraktą kokis buvo 
padarytas su svečiais iš Lietu
vos.

Įnešama, kad politinio iždo 
valdyba susidėtų iš 5 asmenų; 
duodama pataisymas, kad iš 7;

PINIGŲ KURSAS
Vakar sausio 29 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pisd 
jais Mtaipi

Anglijos 1 sv. sterlingų.......  $4.65
Austrijos 100 kronų ................... %c
Belgijos 100 frankų ............. $5.72
Danijos 100 frankų ............... $19.00
Finų 100 markių........................ $2.50
Francijos 100 frankų................ $6.21
Italijos 100 lirų .....  $4.75
Lietuvos 100 Litų..... .............  $10.00
I^enkų 100 markių....................... %c
Norvegijos 100 kronų ........... $18.50
Olandų 100 guldSnų ...... •.... $39.42
Šveicarų 100 markių ........... $18.65
Švedijos 100 kronų ........ :.....  $26.65
Vokietijos 100 markių    %c

pataisymas lieka priimtas ir 
einama prie valdybos rinkimo. 
Bet čia* kįla nauji keblumai. 
Patariama yra, kad chicagie- 
čiams butų duota pirmenybė ir 
patariau^*, kad chicagiečiai pa
sitartų tarp savęs. Tam pasi
tarimui pertraukiama posėdį 
10 minučių. Po pertraukos chi
cagiečiai praneša, kad jie neįs
tengė susitaikinti ir jie nieko 
negali rekomenduoti, nes tarp 
Chicagos sandariečių nėra vie
nybės.

Seimas nominuoja ir renka 
politinio iždo pirmininką iš 
Chicagos, nes senasis pirminin
kas Dr. Draugelis atsisako nu< 
kandidatūros — norįs pasilsėti 
Nominuojama adv. Kodis, Gri- 
šius ir Vilkas. Pirmininku iš
renkama adv. Rodį.

Renkama vice-pirmininkas. 
Nominuojama Grisius ir Vilkas 
Delegatai prašo Draugelį nors 
vice-pirmininku apsiimti, bet 
tasis ir nuo tos vietos atsisako. 
Tad jo vieton nominuojama A. 
Luką. Išrenkama Vilką,o Lu
kas negavo nė vieno balso.

Sekretorium išrenkama ak
lamacijos būdu p-le Gaižaitė. 
Kiti politinio iždo valdybos na
riai bus: A. Žukas iš Cleveland, 
O., A. Kurdaitis iš Baltimore, 
Md., J. Ambraziejus iš Broo'k- 
lyn, N. Y. ir A. Ivaškevičių iš 
Boston, Mass. Po to svarstoma 
kiti menkesni dalykai apie 
Sandarą ir politinį iždą.

Toliau svarstoma kaip su
kėlus daugiau piktpinigio. Nu
tariama, kad seimas pagamin
tų tam tikrą atsišaukimą.

Įnešama pasiteirauti ir suj ie
ško t i Neprigiilmybės Fondo ifi- 
iflgus. Tame fonde dar yra gpie 
$2,000, bet tie pinigai išmėty
ti po įvairias vietas ir rpndasi 
pas įvairius žmones, tad ir at
skaitos dar nėra suvestos. Nu
tarta visą tą dalyką pavesti po
litinio iždo valdybai, kuri savo 
raportą išduos busiančiam sei-\ 
mui.4

Penktoji sesija užsidarė kaip 
1:15 v. po piet.

šešta sesija.
šeštą sesiją atidarė pirminin

kas Ambraziejus kaip 2:30 v. 
po piet. Keli delegatai* pasivė- 
juoja. Skaitomas protokolas 
pereitos sesijos. Jį priimama 
be pataisymo.

Pirmiausia renkama įvairios 
komisijos. Apšvietos komisi
joj! išrinkta K. S. Karpavičius, 
Dr. Draugelis ir J. O. Širvydas. 
Kontrolės komisijon — S. Mo
ckus, V. Liekis ir V. Jankaus
kas. Įstatų komisijon — šlia- 
kis, Vitaitis ir Račkauskas.

Svarstoma apie “Sandaros” 
redaktorių. Įnešama palikti 
Šliakį, l>et clevelandiečiai tam 
priešingi; pasak jų Šliakis ne
sąs užtektinai geras ir jeigu 
rastųsi geresnis, tai jie balsuo
tų už kitą. Bet kad clevelandie
čiai neįstengė surasti geresnio, 
tad tapo išrinktas šliakis.

Vienas chicagietis rekomen
duoja įvesti Sandaroje garbės 
narių skyrių. J. Liutkauskas 
tam pasipriešina, bet po ilges
nio apkalbėjimo apie garbės 
nirius savo pasipriešinimą at
siima. Karpavičius stoja už į- 
vedimą panašaus skyriaus, bet 
jam priešinasi J. O. širvydas, 
kad politinėms organizacijoms 
teikis skyrius yra žalingas, nes 
už pinigus bus bandoma papir
kti sandariečių politinį veikimą 
ir patraukti savo pusėn. Valan
čius gina įnešimą, tvirtinda
mas, kad tokis skyrius esąs rei
kalingas; tegul, girdi, duoda 
politiŲnin iždan dešimkę-kitą 

kad ir vyskupas. Dr. Draugelis 
priešinasi; jis sako, kad demo
kratinei organizacijai ? tokis 
skyrius nepritiktų ir jis neskai
tąs svarbiu dalyku dolerįJkitą 
numestą tokio žmogaus, kuris 
nepritaria sandariečiam#. J. 
Ambraziejus stoja už tą sky
rių, nes esą nereikia bijotis to
kių rėmėjų, o be to jis nema
nąs, kad jiems duotų dolerius 
kunigai. Duodama pataisymas, 
kad skyrius vien susidėtų iš 
sandariečių rėmėjų. Pataisy
mas priimtas didžiuma balsų.

Toliau seka svarstymai San
daros vidurinių reikalų, kaip 
sukčius kapitalo apmokėjimui 
“Sandaros“ skolų ir kiti pana
šus klausimai, šiandie seimas 
turėjo užsidaryti, bet “Na u jie 
nu“ korespondentas delei sto
kos laiko nebegalėjo ilgiau būti 
seime ir laukti jo užbaigos.

— S. Bakanas.

Areštuos Mina
ir

CHICAGO. — Jau išduota 
varantai areštavimui Chicagos 
politinio boso Fred Lundin. Jis 
kartu su 23 kitais augštais po
litikieriais tapo apkaltintas 
grand jury už suokalbį prigau 
ti mokyklų tarybą. Iš visų ap
kaltintųjų reikalaujama po 
$10,(KM) kaucijos. Kaltinama, 
kad jie su žinia ir pritarimu 
mokyklų tarybos gerai pasipi
nigavo. Lundin ir daugelis ki
tų politikierių yra pasišalinę iš 
Chicagos. Juos bus bandoma 
suimti ir kitose valstijose.

452 žmonės mirė
CHICAGO. — Sveikatos de

partamentas skelbia, kad plau
čiu uždegimas labai plėtojasi 
Chicagoje ir nuo tos ligos šie
met, nuo sausio 1 d., mirė 452 
žmonės. Nuo šeštadienio ryto
50 susirgo ir 4 mirė'nuo influ- 
enzos ir 82 susirgo ir 15 mirė 
nuo plaučių uždegimo.
51 mirė nuo munšaino

4 žmonės užmušti
CHICAGO. — Pereitą sep- 

tintadienį keturi žmonės liko 
užmušti automobilių Chicagos 
gatvėse.

Priminimas
Jus. žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

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

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, ŪL

3 užmušti Indianoj
,____ >

BLANFORD, Ind., sausio 29. 
- Trys žmonės liko užmušti 
ir keli sužeisti netoli čia, kai
po sėkmė pereitos savaitės ra
sinių k i virčių. Kada šerifas su 
savo pagalbininkais įėjo į šo
kių salę ištirti apie šaudymą 
j du negrus, Į juos tuojaus pra
dėta šaudyti. Nors šerifas ir 
tapo pašautas, bet trys iš puo
likų irgi tapo užmušti. Visi 
užmuštieji yra ateiviai.

Šaudymas negrų kilo delei 
pereitą savaitę vieno negro už
puolimo ant mergaitės. Neg
rams duota buvo viena diena 
išsikraustyti iš miestelio, jei
gu jie neišduos kaltininko. Kal
tininko nesurasta ir didžiuma 
negrų išsikraustė. Pasiliko tik 
keli užbaigti savo reikalus.

Blanford yra nedidelis mai
nų miestelis, turintis apie 1,000 
gyventojų, bet niunšainerių 
jame yra daugiau, negu kur 
kitur. Federalinis teisėjas, ku
ris tyrinėjo padėtį, pavadino 
miestelį “blogiausias miestelis 
pasauly.“

51 mirė nuo munšaino
CHICAGO. — lėlike pasta

rųjų kelių dienų nuo munšai- 
no pasimirė dar keli žmones, 
laip kad dabar skaičius žmo
nių šiemet mirusių nuo mun- 
šaino Chicagoje siekia 51.

Graikija mainys kalendorių.

LONDONAS, sausio 29. -- 
Iš Athenų pranešama, kad 
Graikija nutarė nuo vasario 
1 d. oficialiniai pradėti varto
ti gregorinį kalendorių. Dabar 
ji vartoja Juliaus kalendorių, 
kuris yra atsilikęs 1 1 dienų. 
Rusija irgi tą kalendorių pir
miau vartojo, bet dabar jo var
tojimas yra panaikintas.

šiandie — sniegas ar lietus,* 
šąlčiau šiandie ir ryto.

Saule teka 7:06 v., leidžiasi 
5:01 v. Mėnuo leidžiasi 5:09 v.
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Kas Dedasi 
Lietuvoj

JAUNIMO JUDĖJIMAS.
Radviliškis. — Radviliškio 

miestelio ir apylinkės jaunuo
menė rugsėjo mėnesy š. m. įs
teigė “žiežirbos” kuopelę. Iš
rinkus kuopelės valdybą su dr. 
Dambrauckiu priešaky pirmu 
žingsniu pasirūpino surasti 
kliubui vietą ir toliau pradėjo 
darbą. Suorganizavo stygų or
kestrą, kuris jau gražiai gali 
griežti. Dabar jau eina prie įs
teigimo skaityklos, savo laik
raštėlio ir kursų. Matoma,7 jog 
kuojjelė turi daug norų, energi
jos ir žinių įvykdinti savo no
rus gyvenimam

Atvykusiam iš kitos vietos 
žmogui kuopelės darbštumas, 
energija ir rimtumas įtikino, 
jog šita kuopelė gyvuos ir jos 
pavyzdys patarnaus kitiems ir 
žiežirbos sąjunga sujungs visą 
protingą ir galvojančią jau
nuomenę.

Svarbus pranešimas

Iš NEITRALINfiS JUOSTOS.
Giedraičiai. — čionai, kaipo 

ant fronto yra sunki padėtis 
visiems žmonėms, o ypač dar
bininkams. Kur to darbininko 
neskriaudžia ir neišnaudoja? 
Pas mus brangenybė nepapras
ta. Ūkininkai bijosi vežti pro
duktų į Giedraičius. Viena, kad 
Giedraičiai uždaryti iš visų pu
sių sargybomis, paskui lenkų 
partizanai labai dažnai užpul
dinėja šaudydami ant Giedrai
čių ir atimdami nuo ūkininkų 
produktus. Giedraičių mieste
lis tuščias: kitą kart už pini
gus negalima gauti produktų 
nusipirkti. Giedraičiuose yra 
vidurinioji mokykla. Ją lanko 
daug neturtingų tėvų vaikų. 
Su mielu noru mokytųsi dar 
daugiau, tiktai negali užsimo
kėti už mokslą ir už knygas. 
Čionai ir mokytojų nepaprasta 
padėtis. Kitą kart vedant pa
mokas mokykloje, žiūrėk tik
tai kulka kur nors į sieną ar
ba į krosnį įsisega. Tokiose 
aplinkybėse gyvenant padėtis 
visų yra sunki. Šv. Ministeri
ja mokytojų padėtį pegerino 
visokiais nuošimčiais, kareivio 
clavijiiais ir t. t. Het mokyklos 
sargui netiktai nepadidino al

gos, bet da keliais litais ją su
mažino ir kareivio davinio vi
sai negauna. O butas, butas! 
šešiese susikimšę mažame 
kambarėly. Nejaugi sargas, 
gaudamas apie 60 litų mėne
siui gali pragyventi šešiese. Tai 
yra pasityčiojimas ir išnaudo
jimas žmogaus. Jeigu valdžia 
nesupranta darbininko pade 
ties, tegul nežada ir nekalba 
visai apie darbininkų padėji
mą. Pagalios darbininkai vis 
labiau ir labiau įsitikina, kad 
iš malonės buržuazijos nėra ko 
gero tikėtis. Butų labai pravar
tu, kad vietos labiau susipra- 
t ilsieji darbininkai įkurtų dar
bininkų profesinę sąjungą ir 
suvienytomis jėgomis kovotų 
su išnaudotojais. v

—Vilniškis. [S-d.j

Musų Bankas siuntė Lietu
von savo atstovą kad ant vie
tos patyrtų naujai susidariu
sias 'Lietuvoje ekonomines są
lygas, akyvaizdoje įvedimo 
naujų pinigų ir kad sudarytų 
reikalingi^ ryšių taip pačioje 
Lietuvoje, taip ir okupuotose 
Lietuvos dalyse, z

Jtyusų atstovui sugryžus, mes 
turime daug, ko naujo pranešti 
musų klientams ir rėmėjams.

Įvedus Lietuvoje savus pini
gus, paremtus auksu, visas 
ekonominis krašto gyvenimas 
antsyk persimainė ir pabrango. 
Pats pragyvenimas, sulyginus 
jį su tuo, kas buvo, kuomet 
Lietuvoje vartojo vokiečių 
markę, pabrango, vidutiniškai 
imant, 3 kartus: visi ūkio 
produktai dabar yra įkainuoja
mi aukso valiuta, panašiai 
kaip ir Amerikoje. Išpradžių 
toks perversmas įneša į eko
nominį krašto gyvenimą kiek 
ir nepatogumų, užtai jis nusta
to kainas, sureguliuoja preky
bą ir pramonę, sudaro ir darbi
ninkams tinkamesnes uždarbių 
sąlygas. Akyvaizdoje tų nau
jų aplinkybių Lietuvos žmonės 
reikalauja iš Amerikos pašal
pos daugiau, negu pirma-

Musų Bankui, kaipo grynai 
lietuvių institucijai, rupi, kad 
Amerikos lietuvių santykiai su 
Lietuva butų rimti ir pastovus, 
lodei ir musų atstovas Lietu
voje turėjo aiškias instrukcijas 
sudaryti kuorimčiausių ryšių 
taip su Lietuvos Banku, kurs 
leidžia Lietuvoj) pinigus, taip 
ir su Lietuvos Finansų Minis
terija, — tas ir padaryta: nuo 
dabar Baltic States Bankas 
yra Lietuvos Banko ir Lietuvos 
Finansų Ministerijos Korespon
dentas Amerikoje. Ir Lietuvos 
Bankas ir Finansų Ministerija 
laiko savo depozitus Baltic Sta
tes Banke,

Lietuvos Pinigai.
Lietuvos pinigai yra paremti 

auksu, — jų vienetas yra litas, 
lygus 0.150462 gramų tyro 
aukso. Kiekvienas' Lietuvos 
Banko leidžiamas litas yra ga
rantuotas auksu, kurs yra lai
komas Finansų Ministerijoje. 
iLiietuvos Banke ii' užsienių ban 

kuose. Palaikymas litų jų pil
noje vertybėje priklauso nuo 
krašto prekybos ir nuo to, kiek 
Amerikos lietuviai persiunčia 
pinigų Lietuvon. Juo daugiau 
Lietuva gaus iš Amerikos do
lerių, tuo tvirtesni ir pastoves
ni Lietuvoje bus litai, tuo ge
riau bus sutvarkytas Lietuvos 
ekonominis gyvenimas. Lietu
vos pinigų klausimas yra taip 
gerai ir tvirtai pastatytas, kad 
nesimato jokio pavojaus, kad 
jie galėtų pulti.

Litų kupiūros yra išleistos 
šitokio didumo: 1 centas, 2 
centai, 5c., 10c-, 20c., 50c.. 1 
litas, 2 'litai, 5 litai, 10 litų, 50 
litų ir 1(M) litų. Vienas litas tu
ri 100 centų. Baltic States Ban
ke galima nusipirkti Lietuvos 
litų (cash).

mokėti biržoje už dolerius.
Mes nepatariame siųsti per

laidų doleriais, nes pinigų pri
ėmėjai kartais gali turėti daug 
vargo, lygi tokias perlaidas 
gaus. Tuo tarpu litais siunčia
mos perlaidos yra greitai ir 
pilnai išmokamos netik ban
kuose, bet ir visuose Lietuvos 
paštuose.

Baltic States Banko Ryšiai 
Lietuvoje.

šiuo kartu B. S. Bankas tu
ri tvirtus ir rimtus ryšius su 
sekančiomis Lietuvos finansi
nėmis įstaigomis, kaipo jų Ko
respondentas Amerikoje:

1. — Lietuvos Finansų Mini
sterija, kurios žinioje yra Tau
pomųjų Kasų Valdyba, turin
ti savo skyrius kiekviename pa
šte Lietuvoje. \

2. — Lietuvos Bankas, kurio 
žinion pereina Lietuvos Vals

čių Iždinės. Tai yra didžiausis 
Lietuvos Bankas, su kapitalu 
12 milionų litų, arba $1,200,- 
000.00.

3. — Lietuvos Kredito Ban
kas, su skyriais Panevėžyje ir 
Šiauliuose-

4. — Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankas su skyriais 
šituose miestuose: Abeliai, A- 
nykščiai, Alytus, Biržai, Joniš^ 
kis, Kybartai, Kėdainiai, Klai
pėda, Liepoj us, Linkuva, Ma
ria mpolė, Mažeikiai, Panevė
žys, Rokiškis, Raseiniai, Švėk
šna, Šiauliai, Telšiai, Taurage, 
Utena ir Ukmergė.

5. —« Latvijas Tautas Bankas 
Rygoje, visoms perlaidoms 
Latvijoje.

6. — Savitarpių Draugijų 
Bankas Vilniuje, visoms per
laidoms į lenkų užimtąją Lie
tuvos dalį.

7. — Deutsche Bank, Berli-

ne, visoms perlaidoms Vokieti- ekonominio perversmo 
jon.
< Kadangi Baltic States Ban
kas turi tiesioginius ryšius su 
Lietuvos Finansų Ministerija 
ir su Lietuvos Banku ir kadan
gi tos įstaigos laiko savo depo
zitui Bafltic States Banke, todėl 
mes galime duoti ir duodame 
geriausį kursą perlaidoms į 
Lietuvą; ypatingai pigiu kur
su pervedama Lietuvon stam
bios sumos taip prekybai, taip 
jau ir indeliams į Valstybės 
Iždines, j Pašto Tautomąsias 
Kasas, į Lietuvos bankus. Mu
sų kursas yra daug pigesnis už 
didžiausių Amerikos firmų ur
minį (wholesale) kursą ir 
musų patarnavimas yra daug 
geresnis ir greitesnis, nes mu
sų ryšiai su Lietuva yra pir
mos eilios.

Akyvaizdoje to, kas viršiau 
pasakyta, mes pastebime, kad

metu 
Lietuvos žmonės reikalauja iš 
Amerikos lietuvių didelės pa
ramos. Jei reikalinga butų ko
kių paaiškinimų ar instrukci
jų, — rašykite, — mums bus 
malonu atsakyti į kiekvieną pa
klausimą.

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue, 
New York, N. Y

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Mieste oltam

127 N. Dearbera Si., Reoa 1111-12
Tel. Central MII. Vai. nuo 9-6 

gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvle- 
ną vakaru, išskyrus utaminką ir 
ketvergę. Nediliomia nuo 9 iki 12

Apšvieta-Kultura-■

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-39c (ir taksai).

iMA4ESTI£
Hthe atrb-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

Šešta d., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.

ir

/

Turtas
AUŠROS BENDROVĖ yra padarius pienus ir 
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend
rovės nariams ir visiems lietuviams /Lt neš 
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų protui,
taip ir jų turtui.
Aušros Bendrovės veikimas apims abudu 
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką

<»«►

ĮIMA A TAI YRĄ UOLA, ANT ku
li ild v I fe ri°s “AUŠROS” BENDROVĘ IV IV I UH stato «vo “Bnžnya,” ir “pek- 

los vartai jos nepergaies — bu 
KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 
visiems lietuviams visus dvasi skus ir švieti skus turtus

Tel. Rando) ph 4788

i.

ADVOKATAS
Ofiaos vidurnaioatyj.

ASSOC1ATION BLD«.
11 So. La Šalie SL

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 5 po pieta

Namų Tel,; Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS į 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room S86
Tel.: Central 6890

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

Tel. Haymarket 3669
1 JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis AdvokatasLietuvis Advokatas 
Kambarin 306, Home Badk Bldgn| 
Kamp. Milwąukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki i 

9 vakare.

79

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

Weat Monror Street, Chicago.
Phone Centrai 2568 

Rcz. 3203 So. Habted St 
Vania 1015. Va!.; 6 iki » vai.

Herman P. H a ase 
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308 
Chicago, III.

Jf

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 M u si c Co.)
Telef. Boulevard 6737

Giedraičiai. — Praėjusią va
sarą į Giedraičių miestelį buvo 
atvažiavęs kirtingas klebonas 
iš Lenkijos — Savickas, ap
žiūrėti savo namų ir atsiskai
tyti su gyvenančiais jame nuo
mininkais. Tuojaus klebonas 
reikalavo užmokėti Žąrdeckui 
už sulūžusią grįtelę, kur pro 
stogą bėga vanduo ir švilpia 
vėjas. Senukas Žardeckas buvo 
griežtai atsisakęs kun. mokėti 
neturėdamas nieko. Visas jo 
turtas buvo vienintelis pus- 
kiaujis. Bet klebonas užpuolė 
ant senuko Žardcckio, grūmo
ta išmosiąs iš buto ant gatvės. 
Senukas persigandęs dvasiškio 
tėvelio pardavė -puskiaulį už 
30,000 1. m. ir sumokėjo kle
bonui nuomą, pats likdamas 
be kąsnio duonos, pinigų ir 
puskiaulio. Klebonas, nepatai
sęs grį teles, tik pasiėmęs pini
gus, vėl išvažiavo. Senukui da
bartės prisieina vėl laukti, ka
da atvažiuos klebonas pinigų 
už butą (aplūžusią grįtelę).

—žinantis. [S-d.j

Perlaidos Lietuvoje Mokamos 
Tiktai Litais.

Kadangi Lietuva turi garan
tuoti savo pinigus auksu (ir 
svetima aukšta valiuta, k. t. 
doleriais, anglų svarais ster
lingu ir t. p.) tad svetimi pini
gai nėra Lietuvoje vartojami. 
Visi doleriai, taip cash, taip ir 
čekiais, turi būti sumokami į 
(Lietuvos Banką ir Finansų Mi
nisteriją. Visos perlaidos išmo
kamos yra tiktai Litais. Jei 
kam reikalinga yra būtinai do
leriais gauti pinigus, tai tokia
me atsitikime Lietuvos bankai, 
po išmokėjimo perlaidos litais, 
perka už j uos-dolerius ąnt bir
žos ir išduoda pinigus priėmė
jui- Už tokią tranzakciją ban
kai ima savo komisą, kurs pri
klauso nuo to, kiek prisieina

kurių išpardavimas siekia šimtų tūk
stančių egzempliorių, o taipgi užsi
ims leidimu lengvų visiems prieina
mų knygų, kurių prasiplatinimas irgi 
sieks šimtų tūkstančių egzempliorių.

[ J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabaah Avė.

TeL: Pullmau 6377. .

k.

Tol. (^afavetto 4223 i
Phvmbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaial.

M. Yuška,
8228 W. 38th St., Chicago. Ui.
-------------- -------------- -——----

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams garpituraj 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.54, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien^ vakarais iv 
septinladieniais.

▼

Chicago, III

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU 
BŪDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o 
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad 
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži
nišką svarbų darbą visiems Lietu
viams m padeda budavoti šviesią Lie
tuvos ateitį.

f

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri 
valo tapti Aušros Bendrovės Nariu

ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spaudos Bendrovė
1614 W. 46th« St

Pinigai
Brighton Park

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS 
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.
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K as Dedasi 
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J AUNIMO JUDĖJIMAS.
Radviliškis. — Radviliškio 

miestelio ir apylinkes jaunuo
mene rugsėjo mėnesy š. m. įs
teigė “Žiežirbos” kuopelę. Iš
rinkus kuopelės valdybų su dr. 
Dambrauekiu priešaky pirmu 
žingsniu pasirūpino surasti 
kliubui vietą ir toliau pradėjo 
darbą. Suorganizavo stygų or
kestrą, kuris jau gražiai gali 
griežti. Dabar jau eina prie įs
teigimo skaityklos, savo laik
raštėlio ir kursų. Matoma,7 jog 
kuoj>elė turi daug norų, energi
jos ir žinių įvykdanti savo no
rus gyvenimai!.

Atvykusiam iš kitos vietos 
žmogui kuopelės darbštumas, 
energija ir rimtumas įtikino, 
jog šita kuopelė gyvuos ir jos 
pavyzdys patarnaus kitiems ir 
žiežirbos sąjunga sujungs visą 
protingą ir galvojančią jau
nuomenę.

Iš NEITRALINĖS JUOSTOS.
Giedraičiai. — čionai, kaipo 

ant fronto yra sunki padėtis 
visiems žmonėms, o ypač dar
bininkams. Kur to darbininko 
neskriaudžia ir neišnaudoja? 
Pas mus brangenybe nepapras
ta. Ūkininkai bijosi vožti pro
duktų į Giedraičius. Viena, kad 
Giedraičiai uždaryti iš visų pu
sių sargybomis, paskui lenkų 
partizanai labai dažnai užpul
dinėja šaudydami ant Giedrai
čių ir atimdami nuo ūkininkų 
produktui. Giedraičių midste- 
lis tuščias: kitą kart už pini
gus negalima gauti produktų 
nusipirkti. Giedraičiuose yra 
vidurinioji mokykla. Ją lanko 
daug neturtingi] tėvų vaikų. 
Su mielu noru mokytųsi dar 
daugiau, tiktai negali užsimo
kėti už mokslą ir už knygas, 
čionai ir mokytojų nepaprasta 
padėtis. Kitą kart vedant pa
mokas mokykloje, žiūrėk tik
tai kulka kur nors į sieną ar
ba į krosnį įsisega. Tokiose 
aplinkybėse gyvenant padėtis 
visų yra sunki, šv. Ministeri
ja mokytojų padėtį ]>egerino 
visokiais nuošimčiais, kareivio 
daviniais ir t. t. Bet mokyklos 
sargui netiktai nepadidino al
gos, bet da keliais litais ją su
mažino ir kareivio davinio vi
sai negauna. O butas, butas! 
šešiese susikimšę mažame 
kambarėly. Nejaugi sargas, 
gaudamas apie 60 litų mėne
siui gali pragyventi šešiese. Tai 
yra pasityčiojimas ir išnaudo
jimas žmogaus. Jeigu valdžia 
nesupranta darbininko pade 
ties, tegul nežada ir nekalba 
visai apie darbininkų padėji
mą. Pagalios darbininkai vis 
labiau ir labiau įsitikina, kad 
iš malonės buržuazijos nėra ko 
gero tikėtis. Butų labai pravar
tu, kad vietos labiau susipra
tusioj i darbininkai įkurtų dar
bininkų profesinę sąjungą ir 
suvienytomis iegomis kovotų 
su išnaudotojais. v

—Vilniškis. [S-d.j

Giedraičiai. — Praėjusią va
sarą į Giedraičių miestelį buvo 
atvažiavęs tortingas klebonas 
iš Lenkijos — Savickas, ap
žiūrėti savo namų ir atsiskai
tyti su gyvenančiais jame nuo
mininkais. Tuojaus klebonas 
reikalavo užmokėti žardeckui 
už sulūžusią grįtelę, kur pro 
stogą bėga vanduo ir švilpia 
vėjas. Senukas Žardeckas buvo 
griežtai atsisakęs kun. mokėti 
neturėdamas nieko. Visas jo 
turtas buvo vienintelis pus- 
kiaujis. Bet klebonas užpuolė 
ant senuko Žardcckio, grūmo
ta išmosiąs iš buto ant gatves. 
Senukas persigandęs dvasiškio 
tėvelio pardavė puskiaulį už 
30,000 1. m. ir sumokėjo kle
bonui nuomą, pats likdamas 
be kąsnio duonos, pinigą ir 
puskiaulio. Klebonas, nepatai
sęs grįteles, tik pasiėmęs pini
gus, vėl išvažiavo. "Senukui da
bartės prisieina vėl laukti, ka
da atvažiuos klebonas pinigų 
už butą (aplūžusią grįtelę).

—Žinantis. [S-d.j

Svarbus pranešimas
Musų Bankas siuntė Lietu

von savo atstovą kad ant vie
tos patyrtų naujai susidariu
sias Lietuvoje ekonomines są
lygas, akyvaizdoje įvedimo 
naujų pinigų ir kad sudarytų 
reikalingi] ryšių taip pačioje 
Lietuvoje, taip ir okupuotose 
Lietuvos dalyse.

Musų atstovui sugryžus, mes 
turime daug ko naujo pranešti 
musų klientams ir rėmėjams.

Įvedus Lietuvoje savus pini
gus, paremtus auksu, visas 
ekonominis krašto gyvenimas 
antsyk persimainė ir pabrango. 
Pats pragyvenimas, sulyginus 
jį su tuo, kas buvo, kuomet 
Lietuvoje vartojo vokiečių 
markę, pabrango, vidutiniškai 
imant, 3 kartus: visi ūkio 
produktai dabar yra įkainuoja
mi aukso valiuta, panašiai 
kaip ir Amerikoje. Išpradžių 
toks perversmas įneša į eko
nominį krašto gyvenimą kiek 
ir nepatogumų, užtai jis nusta
to kainas, sureguliuoja preky
bą ir pramonę, sudaro ir darbi
ninkams tinkamesnes uždarbių 
sąlygas. Akyvaizdoje tų nau
jų aplinkybių Lietuvos žmonės 
reikalauja iš Amerikos pašal
pos daugiau, negu pirma-

Musų Bankui, kaipo grynai 
lietuvių institucijai, rupi, kad 
Amerikos lietuvių santykiai su 
Lietuva butų rimti ir pastovus. 
Todėl ir musų atstovas Lietu
voje turėjo aiškias instrukcijas 
sudaryti kuorimčiausių ryšių 
taip su Lietuvos Banku, kurs 
leidžia Lietuvos pinigus, taip 
ir su Lietuvos Finansų Minis
terija, — tas ir padaryta: nuo 
dabar Baltic States Bankas 
yra Lietuvos Banko ir Lietuvos 
Finansų Ministerijos Korespon
dentas Amerikoje. Ir Lietuvos 
Bankas ir Finansų Ministerija 
laiko savo depozitus B?dtic Sta
tes Banke,

Lietuvos Pinigai.
Lietuvos pinigai yra paremti 

auksu, — jų vienetas yra litas, 
lygus 0.150462 gramų tyro 
aukso. Kiekvienas Lietuvos 
Banko leidžiamas litas yra ga
rantuotas auksu, kurs yra lai
komas Finansų Ministerijoje, 
Lietuvos Banke ir užsienių bau 
kuose. Palaikymas litų jų pil
noje vertybėj e priklauso nuo 
krašto prekybos ir nuo to, kiek 
Amerikos lietuviai persiunčia 
pinigų Lietuvon. Juo daugiau 
Lietuva gaus iš Amerikos do
lerių, tuo tvirtesni ir pastoves
ni Lietuvoje bus litai, tuo ge
riau bus sutvarkytas Lietuvos 
ekonominis gyvenimas. Lietu
vos pinigų klausimas yra taip 
gerai ir tvirtai pastatytas, kad 
nesimato jokio pavojaus, kad 
jie galėtų pulti.

Litų kupiūros yra išleistos 
šitokio didumo: 1 centas, v 2 
centai, 5c., 10c-, 20c., 50c., 1 
litas, 2 Hitai, 5 litai, 10 litų, 50 
litų ir 1(X) litų. Vienas litas tu
ri 100 centų. Baltic States Ban
ke galima nusipirkti Lietuvos 
litų (cash).

Perlaidos Lietuvoje Mokamos 
Tiktai Litais.

Kadangi Lietuva turi garan
tuoti savo pinigus auksu (ir 
svetima aukšta valiuta, k. t. 
doleriais, anglų svarais ster
lingu ir t. p.) tad svetimi pini
gai nėra Lietuvoje vartojami. 
Visi doleriai, taip cash, taip ir 
čekiais, turi būti sumokami į 
Lietuvos Banką ir Finansų Mi
nisteriją. Visos perlaidos išmo
kamos yra tiktai Litais. Jei 
kam reikalinga yra būtinai do
leriais gauti pinigus, tai tokia
me atsilikime Lietuvos bankai, 
po išmokėjimo perlaidos litais, 
perka už j uos* dolerius ąnt bir
žos ir išduoda pinigus priėmė
jui- Už tolciu. f rii'iintikci.jij Ban
kai ima savo komisą, kurs pri- 

k'lauso nuo to, kiek prisieina
/■— ............... - - -f

Tel. I^afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausial.

M. Yuska,
8228 W. 38th St., Chicago. III. I 

V, ------ -—

mokėti biržoje už dolerius.
Mes nepatariame siųsti per

laidų doleriais, nes pinigų pri
ėmėjai kartais gali turėti daug 
vargo, lygi tokias perlaidas 
gaus. Tuo tarpu litais siunčia
mos perlaidos yra greitai ir 
pilnai išmokamos netik ban
kuose, bet ir visuose Lietuvos 
paštuose.

Baltic States Banko Ryšiai 
Lietuvoje.

šiuo kartu B. S. Bankas tu
ri tvirtus ir rimtus ryšius su 
sekančiomis Lietuvos finansi
nėmis įstaigomis, kaipo jų Ko
respondentas Amerikoje:

i

1. — Lietuvos Finansų Mini
sterija, kurios žinioje yra Tau
pomųjų Kasų Valdyba, turin
ti savo skyrius kiekviename pa
šte Lietuvoje. \

2. — Lietuvos Bankas, kurio 
žinion pereina Lietuvos Vals-

čių Iždines. Tai yra didžia u si s 
Lietuvos Bankas, : 
12 milionų litų, 
000.00.

3. — Lietuvos 
kas, su skyriais 
Šiauliuose-

4. — Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankas su skyriais 
šituose miestuose: Abęliai, A- 
nykščiai, Alytus, Biržai, Joniš^ 
kis, Kybartai, Kėdainiai, Klai
pėda, Liepoj us, Linkuva, Ma- 
riampolė, Mažeikiai, Panevė
žys, Rokiškis, Raseiniai, Švėk
šna, Šiauliai, Telšiai, Tauragė, 
Utena ir Ukmergė.

5. —• Latvijas Tautas Bankas 
Rygoje, visoms perlaidoms 
Latvijoje.

6. Savitarpių Draugijų 
Bankas Vilniuje, visoms per
laidoms į lenkų užimtąją Lie
tuvos dalį.

7. — Deutsche Bank, Berli-

su kapitalu 
arba $1,200,-

Kredito Ban-
Panevėžyje ir

ne, visoms perlaidoms Vokieti- ekonominio perversmo 
jon.

Kadangi Baltic States Ban
kas turi tiesioginius ryšius su 
Lietuvos Finansų Ministerija 
ir su Lietuvos Banku ir kadan
gi tos įstaigos laiko savo depo
zitui Baltic States Banke, todėl 
mes galime duoti ir duodame 
geriausį kursą perlaidoms į 
Lietuvą; ypatingai pigiu kur
su pervedama Lietuvon stam
bios sumos taip prekybai, taip 
jam ir indėliams į Valstybės 
Iždines, į Pašto Tautomąsias 
Kasas, į Lietuvos bankus. Mu
sų kursas yra daug pigesnis už 
didžiausių Amerikos firmų ur
minį (wholesale) kursą ir 
musų patarnavimas yra daug 
geresnis ir greitesnis, nes mu
sų ryšiai su Lietuva yra pir
mos eilios.

metu 
Lietuvos žmones reikalauja iš 
Amerikos lietuvių didelės pa
ramos. Jei reikalinga butų ko
kių paaiškinimų ar instrukci
jų, — rašykite, — mums bus 
malonu atsakyti į kiekvieną pa
klausimą.

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Avenue, 
New York, N. Y-

K. GUGIS
ADVOKATAS
Mieste oHaM

117 N. DearUra Si., Reos 1111-11
Tai. Central <411. Vai. nuo M

Gyvenimo vieta:
8323 8e. Halsted f*.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utamlnką Ir 
ketvergą. Nedaliomis nuo 9 iki 12

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-39c (ir taksai).

MAJESTIZ*
ni-TME ATRE-V

Monroe gat. arti State 
Boperstoginis Vodevilius 

Šešta d., Sekmad. 
šventėmis 

45 ir 22c (ir taksai), 
šeim. rateliams 

10c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.Akyvaizdoje to, kas viršiau 

pasakyta, mes pastebime, kad

ir

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”
y - 4^' , A r/ ;;

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS

2?U W. 22nd Rt., kerti LcnviU St. 
Tclephone Ganai 2552

Valandos? 4 iki C po piet, ir rne 
7 iki 9 vakaro.

Vade visokias bylai tįsume 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Formas ir Bisniua. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant lengvų išlygų.
— F".... 1 ...... . .........

Tfcl. RaindoJph 4768

i.

ADVOKATAB
Ofisui ridurndaatyj.

ASSUC1ATION BLDQ.
lt So. La Šalie bi.

Room 1808
Valandos i 9 ryto iki 5 po .pietų

Namų Tel,: Hyde Park 3395

V. W. RUTKAUSKAS j 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 68« 
Tai.: Centrai 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago į 
Tel. Varde 4681

.  t ——---------a.—- —■——■ir

f Tel. Haymarket 3669
JOSEPH \V. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarin 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milwąukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki;

9 vakare.

i

S. W. BANES
ADVOKATAS

▼ai.s 9 A. M. iki 5 P. lt.
1811 Rectcr Building

Weat Manroe Street, Chicago.
Phone Central 250® 

Rez. 3203 So. Haiated St 
▼arda 1015. Vai.; 6 Uti 9 vai.

Jie r man P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comnrjerca
133 W, VVashington StM 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

f

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.) 
Telef. Boulevard 6737

—----------- --------------------

J. P. WAITCHES 
LAWYER Liet avys Advokatas 

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

Telephone Dearbom 6096 
Vakarais: 10736 S. VVahash Avė.

Tel.: Pullman 687.'. .

>n

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jusy Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.54, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
Reptintadieniais.

Pinigai
Brighton Park

LIETUVA
per

NAUJIENAS
* 4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674.
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Detroito Žinios

Iš kelionės 
Lietuvon.

(Antras laiškas)
Sausio 21 d. Lietuvių svetai

nėje Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja buvo rengus prakalbas Vil
niaus reikalais, tečiaus pasitai
kius svarbiam įvykiui Klaipė
dos krašte, prakalbos buvo pa
švęstos aiškinimui Klaipėdos 
krašto sukilimo.

Kalbėtojų buvo net keli. 
“Dirvos” redakcijos narys iš 
Glevelando aiškino, atpasako
damas apie Klaipėdą, tik re
gis jis pats menkai tesiorienta- 
vo Klaipėdos dalykuose. Dr. 
F Matulaitis pradėjo savo kal
bą nuo Vilniaus, kaipo Lietu
vos sostinės. “Nors tikrų žinių 
ir nėra, kaip Vilnius buvo įs
teigtas, — turim tik pasakas, 
— bet visgi žinom, kad Vil
nius buvo Lietuvos sostinė,” 
sakė kalbėtojas. Toliaus kalbė
jo apie Klaipėdą ir ragino žmo
nes remti Mažosios Lietuvos 
žmonių pastangas ir kovą už 
laisvę. Čion ant vietos buvo 
renkamos ir aukos tam tikslui.

Kalbėjo dar ir daugiau kal
bėtojų, vis apie tą patį dalyką.
Iš LSS. 116 kp. susirinkimo.
Sausio 21 d. LiSS. 116 kp. 

laikė savo mėnesinį susirinki
mą, kuriame nutarė surengti 
viešas diskusijas. Ant vietos 
tapo išrinkta komisija, kuri 
turės surasti svetainę ir pas
kirt dieną ir laiką diskusijoms. 
Taipgi visi nariai su nekantru
mu laukia drg. K. Bielinio pri- 
buuant į Detroitą.

Lietuvių Piliečių Kliubas.

Lietuvių Piliečių Gedemino 
Kliubas, pašelpinis, dar nesenai 
įsikūręs, tečiaus sparčiai auga. 
Nariai priimami ir su pirmom 
pilietinėm popierom.

Sausio 21 d. kliubas laikė 
savo susirinkimą, kur sekreto
rius raportavo, kad 10 naujų 
narių įsirašė. Nutarta sureng
ti “smoking party,” kad kliu- 
bo nariai arčiau tarp savęs su
sipažintų.

\ - - - - -

Pp. Januškams, 7110 Park- 
wood Avė., garnys atnešė duk
terį, labai gražią ir linksmą, 

. akutės kai <leimantai šviečia.
Pp. Mužikevičiams, 402k Oli- 

ver avė., atnešė irgi dūk rikę 
raudonais veidukais kai obuo
liukais.

Pp. Savickams, 3212 Wec- 
k>ek avė., garnys atvilko sūnų, 
kurs žadąs būti advokatas.

P. Jurkšietis.

DETROIT, MICHIGAN

Po septynių dienų kelionės 
privažiavome Anglijos miestą 
Plymouthą. Čionai iškrovę iš 
laivo apie 6,000 maišų Ameri
kos pašto siuntinių irSšsodinę 
keletą keleivių, leidomės į 
Cherburgą. Iš čion važiavome 
apie 28 vai. iki Bremeno uos
to vadinamo “Bremerharven.” 
Kelyje į Bremerhaveną išdali
no mums tam tikras blankas, 
į kurias reikėjo surašyti kiek 
ir kokių pinigų kuris turi su 
savim, čekių ir abelnai bran
gesnių daiktų. Mat Vokietijoj 
yra įstatymas, draudžiantis iš
vežti daugiau pinigų ir šiaip 
brangių daiktų, nekaip atsive
žei.

Sustojus laivui Bremerhavc- 
ne, sulipo vokiečių valdininkai 
į musų laivą, peržiurėjo pas- 
portus, pasirašė ant augščiau 
paminėtų blankų, išdavė gelž- 
kelio bilietus į Bremeną ir nu
leido visus nuo laivo į muiti
nę, kur peržiurėjo musų vali
zas (labai paviršutiniai), o ba
gažų nereikėjo nei' atidaryti. 
Po visų ceremonijų sėdome j 
traukinį ir po 2 valandų atsi
dūrėme Bremene.

Čia pasitiko mus laivų kom
panijos atstovas, nusivedė į 
tam tyčia prirengtą keleiviams 
vietą, užregistravo musų ba
gažus, išdavė visiems bilietus 
iki Eitkūnų, arba kur kas no
rėjo, nuvedė į traukinį, — vie
nu žodžiu, davė patarnavimą 
gana gerą ir viską dykai. Nuo 
Bremeno reikėjo važiuoti į Ber
lyną, persėdant į kitą traukinį

I mieste Honoyere. Bilietai nuo 
Bremeno iki Eitkūnų kainuo
ja apie 80c. amerikoniškais

| pinigais. Bremene mainant do
lerius į markes mokėjo 6500 
markių už vieną dolerį.

Atvažiavę į Honoverą turė
jome truputį keblumų, nes ne
galėjome gauti vietos trauki
ny, dėl Kalėdų švenčių. Kas 15 
minučių ateina traukinys ant 
Berlyno, bet taip prisigrūdęs, 
kad ir ant viršaus vagonų žmo
nių prilipę. Tat praleidę apie 
šešis tokius traukinius, nuta
rėme į sekantį kaip nors įsi
gauti. Pasiskirstėme į mažes
nius būrelius ir atėjus trauki
niui susigrudome į vagoną, 
nors per kitų galvas. 1 Kada 
traukinys pradėjo eiti, vienas 
iš chicagiečių (kuris prašė jo 
pavardės neminėti) apsižiūrė
jo, kad jo kelinėse toj vietoj, 
kur jo pinigai hito įsiūti, iš
plauta didele skypenhsnuogam 
kunui, ir apie $2,(XX).OO^ dingę, 
šitas atsitikimas turėtų būti 
pamoka visiems, kad nesdiieš-

II i pinigus, bet išsimainyti ant 
Naujienų čekių, kuriuos Lietu
voj galima labai lengvai iškeis
ti ant dolerių. Ypata, kuriam 
ši nelaime atsitiko, prašė ne
minėti jo vardą, nes esą “man 
sarmata ir pasisakyti apie tai, 
nes nepaklausiau Naujienų lai
vakorčių skyriaus vedėjų pa
tarimo, veštis pinigus čekiais.” 
Jis manęs, kad užsiūtus apati
niuose rūbuose galėsiąs par
vežti, bet pasirodo, kad ir te
nai negalėjo iškavoti nuo jaut
rių ir miklių blogdario ran
ku.

v

J Berlyną atvažiavome 7 v. 
ryto ir už penkiolikos minučių 
toj pačioj vietoj stoty gavome 
traukinį į Eitkūnus. Čia trau
kiniai buvo ne taip prisikrušę, 
taip kad galėjome ir pamiego
ti. Pervažiavome Lenkų kari- 
dorių be jokių trukumų ir 
gruodžio 24 d. apie 11 vai. va
karo atvykome į Eitkūnus. Vo
kiečiai vėl padarė labai pavir
šutinišką kratą ir po pusės va
landos pasijutome beesą Vir- 
balyj. Čia taipgi krata buvo la
bai paviršutinė, tiktai su P. 
Markaus knygomis turėjom 
truputį keblumų. Mat paša 
kiau, kad vežu pilną baksą 
knygų, bet turinio jų nežino
jau. Prisiėjo visas perdėstyti

ir kai kurias perskaityti; žino
ma, man padėjo tai žvalgybos 
skyriaus viršininkas atlikti. 
Kiekvienos knygos turinį reikė
jo aiškinti ir kartais pusėtinai 
pasiginčyti, ypatingai dėl tokių, 
kur ant viršelių buvo užrašy
ta: “Visų šalių darbininkai, 
vienykitės.” Bet po penkių va
landų darbo vis tik pabaigė
me ir knygas pasiunčiau kur 
reikėjo, užmokėjęs 2 litus 50 
centų muito. Ir taip pirmą die
ną Kalėdų pasiekėme Lietuvą.

Pabuvęs apie tris menas pas 
savo gimines, atvykau į Kauną 
ir ėmiausi rūpintis atvežimu iš 
Lietuvos pasažierių, kuriems 
buvo pirktos laivakortės per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus patarnavimą. Čia susiti
kau su tokiomis kliūtimis, ko
kių niekad nesitikėjau. v

PasirAlo, kad kvota Lietu
vos emigrantų jau yra senai 
užpildyta. Mat viso per metus 
gali iš Lietuvos įvažiuoti Ame
rikon 2220 žmonių, tuo tarpu 
norinčių važiuoti yra jau apie 
4,000. Pereitais metais iš 2220 
įvažiavusių iš Lietuvos leidi
mus gavo 60% žydų, o 40% 
lietuvių. Laivų kompanijos 
agentūros pataria lietuviams 
protestuoti dėl takios mažos 
kvotos paskirtos lietuviams. 
Mat žydai, atvažiavusieji iš 
Lietuvos Amerikon, beveik vi
si užsirašydavo rusais, todėl ir 
kvota liko nustatyta tiktai re
miantis skaitline tik lietuvių, 
kurie lietuviais ir užsirašydavo. 
Dėlto ^agentūros ir pataria 
kreiptis į Amerikos valdžią su 
prašymu, kad atskirtų žydų 
kvotą nuo lietuvių kvotos, re
miantis nuošimčiu, koks jų 
randasi Lietuvoj. O pasirodo, 
kad žydų yra Lietuvoj apie 15 
nuoš. vusų gyventojų, tuo tar
pu leidimų išvažiuoti jie pai
ma 60% visos Lietuvai skirtos 
kvotos. Mat žydai, būdami gu
dresni, nors ir iš kitur atvažia
vę patampa Lietuvos piliečiais. 
Nebūtų taip sunku gauti ame- 
rikos'konsulio vizą, bet pasi
rodo, kati dar reikalinga gauti 
iš Atlantic konferencijos leidi
mas sėsti laivan. Pasirodo, kad 
grįždamas galėsiu atsivežti tik
tai tokius, kurie yra paliuosuo- 
ti nuo tos kvotos, tai yra, ne- 
mečiai vaikai, kurie važiuoja 
pas piliečius savo tėvus,, vy-

rai arba pačios pas savo šei
mynas ir grįžusieji iš Ameri
kos, o ne išbuvę Lietuvoj 6 
mėnesių. Iš keleto mano pa
sažierių, kuriems buvau ga

vęs leidimą x jau išvažiuoti, kai 
kurie turi akių ligą — tracho
mą, ir jų gydymas užims apie 
keturis mėnesius laiko. Kiti jų 
dagi džiaugiasi, kad galėsią 
laukti liepos mėnesio, nes tuo
met patogesnis oras važiuoti.

Jai/ naujai kvotai yra užre
gistruota daugiau kaip Į000 
žmonių, tai reiškia, kad dar 
prieš liepos mėnesį jau bus už
pildyta skaitlinė, kuri yra pa
skirta lietuviams. Kurie užsire
gistruos kiek vėliau, turės 
laukti 1921 metų liepos mėne
sio:

Kaune yra įvairių laivų kom
panijų agentūrų. United States 
linijos atstovu Kaune yra Kas
tantas Norkus, buvęs ameri
kietis. Čia atvykusieji pasažie- 
riai gauna gerą patarnavimą 
išsiriųpdnime dokumentų etc. 
Sutvarkyta taip, kad pasažie- 
riui nereikia vaikščioti po Kau
ną ir ieškot reikalingų įstaigų. 
Patarnavimas suteikiamas grei
tai ir mandagiai. Taipjau duo
da kambarius nakvynei atke
liavusiems iš provincijos. Visi 
susirašinėjimai vedami lietu
vių kalba, kas čia dar ne viso
se agentūrose praktikuojama.

Tonys Rypkevičia.

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavąis sriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą seredą.

Puikiai j rengta trečios 
klesos pa ranku m ai.

Pakankamai valgio — pul
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo.
100

Pagalvok Apie Savo 
Pieno Gautį

H Jei galėtumėte asmeniškai 
iii aplankyti pieninę, tai jūsų 
y pasirinkimu tikrai butų Bor- 
I deno Parinktinis Pienas. 
' šiltam orui besiartinant 

jums reikalingas ypatingas 
saugumas, kuris apsiaučia 
pasaulio puikiausią pieno 

/ gautj. .

“"a 1BORDENS
iš Bordeno / Fdfmn'oduct^Co.of  Illinois'.
Vežimo / franklinJHO

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

Greitumas!

Prisiųsk

Ant Amerikoniškų Laivų
Prisiųsk žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 

važiuoti i seną kraštą, arba jeigu nori parsitraukti gi- 
čion. Prisiusime knygutę, atspausdintą jūsų kal-

apie greitus Amerikoniškus laivus, kurie pa
gedausią vertę tavo doleriams. Parašyk dabar 1

IŠ KALNO UŽMOKĖK
Jeigu mylimieji atvažiuoja j šitą Šalj parašyk dėl iš-

’ kalno užmokėjimo žinių.
Blanką

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shippinjr Board, Paasenurer Dept. <83 A 8 

45 Broadwny, New York City
Malonėkite man prisiųsti, be privalumų, S. V. Valdžion 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus i Europą. 
Mano vardas ..............................
GatvSs numeris ..............................
Miestas Vnlnt

United States Lines
45 Broadway New York City

110 S. Dearborn St., Chicago, III. 75 State St., Boston, Maas.
155 Congress St. Wost, Detroit, Mioh.

Valdo veikimus
U.S. SHIPPING BOARD

Lietuviai Daktarai
■ ' r ' • »

Lietuvių Daktarą Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė. 

DETROIT, MICH.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi

nrnngai pa
tarnauja

gim
dymo. Duo
da rodą vi
sokiose li
gose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir
merginoms.

Akušeri
jos kolegi
ją? ilga! 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalč- 

se. Pasek-

4^0R.HEilZMAII^l
H RbSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, jdbfiv 
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrais ir chronlikai ligas, 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir idtokiui 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1125 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 platų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

r ‘ Dienomis: Canal 
m | RH0 arba 857
Telefonai

i N akt. Drexal 959
‘ Boulevard 4186

8818 So. Halsted St.
valu 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

r DR. CHARLES SEGAL 
Praktikaoja 15 metai 

Ofisai A
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovu 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vailr4 ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ik!
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 va! 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drezel 2880

b ..i i ■ i i ■ —■»

Jurėrnis visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

PARIS ................................  saus. 17
ROUSSILLION .........   saus. 17
LA BOURDONNAIS ........... vas. 8
ROCHAMBEAU ............... vas. 15
LA SAVOJE ..........................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, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
vra ir perkalbėtojas.

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. Dearborn st.

-------------------------------- -------~>

Ofiso vai.: 1—9 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

.................  (N. ............—J
A. L DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenvvood 5107 

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

2816 So. Michigan Avė.
Tel. Victory 9082

Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

DR. A. MDNTV1D
Lietuvis Gydytdjas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Hatetad St., Chicago, III.

—...... II i .....................................

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė. 
' arti 47-tos gatvės .

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienš)

Akalerke
3113 S.Halsted si
Tol. Blvd. 8188

Per 15 metų pa- 
prak- 
tutiu

PaaA-
patarnau

ju pri® gimdyme 
Kiekviename at- 
sitikinae teikia 
ypatiškų trižiu- 
rėjimų. Juoda 
patarimus mo 
terims ir margi 
nonui veltui.

Tel. Pullman 0432

A. SHDSHO 
AIDGERKA

Turiu patyrimų 
moterų ligose; ru 
pestingai prišiu 
riu ligonę ir kūdi
ki laike ligos.
10929 S.rState St

Chicago, 111.

vVhite Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
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.
*Manchuria vas. 8. *Mongolia vas. 22

J *Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp

La pi and vas. 24 Samland vas. 17 
Kroonland kov. 3 Zecland kov. 22

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS J

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S'o. Halsted*St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA '
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso yal.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 Šo. Halsted St., Chicago, UI.

DR. M. T. STRIKOL’IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNI6KI
3107 So. Morgų* St., 

CHICAGO, ILL.

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

Nedėlionjis ofisas yra 
uždarytas

dr. v. a. simkus
Gydytu®, Chirurgas ir Akušeris 

8261 Beuth HalrtM St.
Tel. Boulevurd 5052

Nea. 10—12 A. M.
Reeicfeneė Canal 2118

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

5 iki 7 vak. ' 
Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 4)257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytoju ir Chirurgas 
3143 South Halsted St.

Tel. BeUlevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

1 ........ —
/—.............................III I <

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

4631 So. Ashland Avp
Tal.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 19 v. ryto, 1 Dd 8 
ir 7 iki 9 ▼. nedšldlsniais nūs 11 
iki 1 vai. po pietų.

k —— ...............................  /

Rezidencijos tel. Van Buren 1294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Basas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrilkųt
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas! 3335 So. Halsted SL Chicagų 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet) 
7—8 vak. Nediliomls 10—12 diena 
Res. 1189 Indenendence Elvd. Chicag*

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

Optometriat
Tel. BOU Ierar4 SU7 

4649 S. Ashland Are 
Kampai 47-teo gat. 

2-ros labos.
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Detroito Žinios

Iš kelionės 
Lietuvon.

(Antras laiškas)
Sausio 21 d. Lietuvių svetai

nėje Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja buvo rengus prakalbas Vil
niaus reikalais, tečiaus pasitai
kius svarbiam įvykiui Klaipė
dos krašte, prakalbos buvo pa
švęstos aiškinimui 
krašto sukilimo.

Klaipėdos

net keli.
narys iš 

atpasako- 
tik re-

Kalbėtojų buvo 
“Dirvos” redakcijos 
Clevelando aiškino, 
damas apie Klaipėdą,
gis jis pats menkai tesiorienta- 
vo Klaipėdos dalykuose. Dr. 
F Mateliai t is pradėjo savo kal
bų nuo Vilniaus, kaipo Lietu
vos sostinės. “Nors tikrų žinių 
ir nėra, kaip Vilnius 
teigtas, — turim tik 
— bet visgi žinom, 
nius buvo Lietuvos 
sakė kalbėtojas. Tolinus kalbė
jo apie Klaipėdų ir ragino žmo
nes remti Mažosios Lietuvos

buvo įs- 
pasakas, 
kad Vil- 
sostinė,”

laisvę. Čion ant vietos buvo 
renkamos ir aukos tam tikslui.

Kalbėjo dar ir daugiau kal
bėtojų, vis apie tų pati dalykų.
Iš LSS. 116 kp. susirinkimo.
Sausio 21 d. LSS. 116 kp. 

laikė savo mėnesinį susirinki
mų, kuriame nutarė surengti 
viešas diskusijas. Ant vietos 
tapo išrinkta komisija, kuri 
turės surasti svetainę ir pas
kirt dienų ir laikų diskusijoms. 
Taipgi visi nariai su nekantru
mu laukia drg. K. Bielinio pri- 
bunant į Detroitu.

Lietuvių Piliečių Kliubas.
Lietuvių Piliečių Gotiem i no 

Kliubas, pašelpinis, dar nesenai 
įsikūręs, tečiaus sparčiai auga. 
Nariai priimami ir su pirmom 
pilietinėm popierom.

Sausio 21 d. kliubas laikė 
savo susirinkimų, kur sekreto
rius raporto, kad 10 naujų i 
narių įsirašė. Nutarta sureng
ti “smoking party,” kad kliu- 
bo nariai arčiau tarp savęs su
sipažintų.

nusivedė j

Pp. Januškoms, 7110 Park- 
wood Avė., garnys atnešė duk
terį, labai gražių ir linksma, 

, akutės kai deimantai šviečia.
Pp. Mužikevičiams, 4028 Oli- 

ver avė., atnešė irgi dukrikę 
raudonais veidukais kai obuo
liukais.

Pp. Savickams, 3212 \Vee- 
k>ck avė., garnys atviliosimų, 
kurs žadųs būti advokatasT*v

P. Jurkšietis.

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

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS 00.

IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

809 351h SI., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO

Po septynių dienų kelionės 
privažiavome Anglijos miestų 
Plyinouthų. Čionai iškrovę iš 
laivo apie 6,0(X) maišų Ameri
kos pašto siuntinių irvišsodinę 
keletu keleivių, leidomės į 
Gherburgų. Iš čion važiavome 
apie 28 vai. iki Bremeno uos
to vadinamo “Bremerharven.” 
Kelyje į Bremerhavenų išdali
no mums tam tikras blankas, 
į kurias reikėjo surašyti kiek 
ir kokių pinigų kuris turi su 
savim, čekių ir abelnai bran
gesnių daiktų. Mat Vokietijoj 
yra įstatymas, draudžiantis iš
vežti daugiau pinigų ir šiaip 
brangių <laiktų, nekaip atsive
žei.

Sustojus laivui Bremerhave- 
ne, sulipo vokiečių valdininkai 
į musų laivų, peržiurėjo pas- 
portus, pasirašė ant augščiau 

, paminėtų blankų, išdavė gelž- 
kelio bilietus į Bremeną ir nu
leido visus nuo laivo į muiti
nę, kur peržiurėjo musų vali
zas (labai paviršutiniai), o ba
gažų nereikėjo nei' atidaryti. 
Po visų ceremonijų sėdome į 
traukinį ir po 2 valandų atsi
dūrėme Bremene.

Čia pasitiko mus laivų kom
panijos atstovas,
tam tyčia prirengtų keleiviams 
vietų, užregistravo musų ba
gažus, išdavė visiems bilietus 
iki Eitkūnų, arba kur kas no
rėjo, nuvedė į traukinį, — vie
nu žodžiu, davė patarnavimų 
gana gerų ir viskų dykai. Nuo 
Bremeno reikėjo važiuoti į Ber
lynu, persėdant į kitų traukinį 
mieste Ilonovere. Bilietai nuo 
Bremeno iki Eitkūnų kainuo- 

| ja apie 80c. amerikoniškais 
I pinigais. Bremene mainant do
lerius į markes mokėjo 6500 
margių už vienų dolerį.

Atvažiavę į Honoverų turė
jome truputį keblumų, nes ne
galėjome gauti vietos trauki
ny, dėl Kalėdų švenčių. Kas 15 
minučių ateina traukinys ant 
Berlyno, bet taip prisigrūdęs, 
kad ir ant viršaus vagonų žmo
nių prilipę. Tat praleidę apie 
šešis tokius traukinius, nuta
rėme į sekantį kaip nors įsi
gauti. Pasiskirstėme į mažes
nius būrelius ir atėjus trauki- 

| niui susigrudome į vagoną, 
I nors per kitų galvas. • Kada 
traukinys pradėjo eiti, vienas 
iš chicagiečių (kuris prašė jo 
pavardės neminėti) apsližiurė- 

do, kad jo kelinėse toj vietoj, 
|<ur jo pinigai buvo įsiūti, iš
plauta didelė skylė iki nuogam 
kunui, ir apie $2,000.00 dingę. 
Šitas atsitikimas turėtų būti 
pamoka visiems, kad nesineš- 
ti pinigus, bet išsimainyti ant 
Naujienų čekių, kuriuos Lietu
voj galima labai lengvai iškeis
ti ant dolerių. Ypata, kuriam 
ši nelaimė atsitiko, prašė ne
minėti jo vardų, nes esu “man 
sarmata ir pasisakyti apie tai, 
nes nepaklausiau Naujienų lai
vakorčių skyriaus vedėjų pa
tarimo, vestis pinigus čekiais.” 
Jis manęs, kad užsiutus apati
niuose rūbuose galėsiąs pav
ežti, bet pasirodo, kad ir te- 

negalėjo iškavoti nuo 
ir miklių blogdario

ir kai kurias perskaityti; žino
ma, man padėjo tai žvalgybos 
skyriaus viršininkas atlikti. 
Kiekvienos knygos turinį reikė
jo aiškinti ir kartais pusėtinai 
pasiginčyti, ypatingai dėl tokių, 
kur ant viršelių buvo užrašy
ta: “Visų šalių darbininkai, 
vienykitės.” Bet po penkių va
landų darbo vis tik pabaigė
me ir knygas pasiunčiau kur 
reikėjo, užmokėjęs 2 litus 50 
centų muito. Ir taip pirmų die
na Kalėdų pasiekėme Lietuvų.

Pabuvęs apie tris menas pas 
savo gimines, atvykau į Kaunu 
ir ėmiausi rūpintis atvežimu iš 
Lietuvos pasažierių, kuriems 
buvo pirktos laivakortės per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
riaus patarnavimų. Čia susiti
kau su tokiomis kliūtimis, ko
kių niekad nesitikėjau. x

Pasirodo, kad kvota Lietu
vos emigrantų jau yra senai 
užpildyta. Mat viso per metus 
gali iš Lietuvos įvažiuoti Ame
rikon 2220 žmonių, tuo tarpu 
norinčių važiuoti yra jau apie 
4,000. Pereitais metais iš 2220 
įvažiavusių 
mus gavo 
lietuvių, 
agentūros 
protestuoti 
kvotos 
Mat 
Lietuvos Amerikon, beveik vi
si užsirašydavo rusais, todėl ir 
kvota liko nustatyta tiktai re
miantis skaitline tik lietuvių, 
kurie lietuviais ir užsirašydavo. 
Dėlto agentūros ir pataria 
kreiptis į Amerikos valdžių su 
prašymu, kad atskirtų žydų 
kvotų nuo lietuvių kvotos, re
miantis nuošimčiu, koks jų 
randasi Lietuvoj. O pasirodo, 
kad žydų yra Lietuvoj apie 15 
nuoš. vusų gyventojų, tuo tar
ini leidimų išvažiuoti jie pai
ma 60% visos 'Lietuvai skirtos 
kvotos. Mat žydai, būdami gu
dresni, nors ir iš kitur atvažia
vę patampa Lietuvos piliečiais. 
Nebūtų taip sunku gauti ame- 
rikos konsulio vizų, bet pasi
rodo, kati dar reikalinga gauti 
iš Atlantic konferencijos leidi
mas sėsti laivan. Pasirodo, kad 
grįžidamas galėsiu atsivežti tik
tai tokius, kurie yra paliuosuo- 
ti nuo tos kvotos, tai yra, ne- 
mečiai vaikai, kurie važiuoja 
pas piliečius savo tėvus,, vy-

rai arba pačios pas savo šei
mynas ir grįžusieji iš Ameri
kos, o ne išbuvę Lietuvoj 6 
menętsių. Iš keleto mano pa
sažierių, kuriems buvau ga

vęs leidimų jau išvažiuoti, kai 
kurie turi akių ligų — troclio- 
mą, ir jų gydymas užims apie 
keturis mėnesius laiko. Kiti jų 
dagi džiaugiasi, kad galėsiu 
laukti liepos mėnesio, nes tuo
met patogesnis oras važiuoti.

Jai/naujai kvotai yra užre
gistruota daugiau kaip 1000 
žmonių, tai reiškia, kad dar 
prieš liepos mėnesį jau bus už
pildyta skaitline, kuri yra pa
skirta lietuviams. Kurie užsire
gistruos kiek vėliau, turės 
laukti 1921 metų liepos mėne
sio:

Kaune yra įvairių laivų kom
panijų agentūrų. United States 

atstovu Kaune yra Kas- 
Norkus, buvęs ameri- 
Čia atvykusieji pasažie- 

patarnavimų

Pagalvok Apie Savo 
Pieno Gautį

MKS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

iš Lietuvos leidi- 
60% žydų, o 40% 
Laivų kompanijos 
pataria lietuviams 

dėl tokios mažos
paskirtos lietuviams, 

žydai, atvažiavusieji iš . ... - - — • J

tantas 
kietis, 
riai gauna gerų 
išsliruĮpūnime dokumentų etc. 
Sutvarkyta taip, kad pasažie- 
riui nereikia vaikščioti po Kau
nu ir ieškot reikalingų įstaigų. 
Patarnavimas suteikiamas grei
tai ir mandagiai. Taipjau duo
da kambarius nakvynei atke
liavusiems iš provincijos. Visi 
susirašinėjimai vedami lietu
vių kalba, kas čia dar ne viso
se agentūrose praktikuojama.

Tonys Rypkevičia.

NORTH 
GERMAN 

LLOYO
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BKEMEN

Garlaiviai išplaukia ka* 
antrą seredą.

Puikiai įrengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankama i valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų.
North German Lloyd 
Geo.
100

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
barys. Valgomasai kambaris, rūky
mui, baras, barbernė, atdaras pa
dengtas viršus, puikiausis prancū
ziškas valgis, vynas ir alus teikia
ma veltui, muzika, šokiai. Kartu 
vra ir perkalbėtojas.

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

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 
lius visokiems

reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

IMU 
riy 
ku.

ran-

OETROIT, MICHIGAN
rW<ut 1394 Hm»1. N78

WM. J. 8TOLL CO„
J. Balchiuna* pagelblninkta 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

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

Į Berlynu atvažiavome 7 v. 
ryto ir už penkiolikos minučių 
toj pačioj vietoj stoty gavome 
traukinį į Eitkūnus. Čia trau
kiniai buvo ne taip prisikrušę, 
taip kad galėjome ir pamiego
ti. Pervažiavome Leatkų kari- 
dorių be jokių trukumų ir 
gruodžio 24 d. apie 11 vai. va
karo atvykome į Eitkūnus. Vo
kiečiai vėl padarė labai pavir
šutiniškų kratų ir po puses va
landos pasijutome beesu Vir- 
balyj. Čia taipgi krata buvo la
bai paviršutinė, tiktai su P. 
Markaus knygomis turėjom 
truputį keblumų. Mat paša 
kiau, kad vežu pilnų baksų 
knygų, bet turinio jų. nežino
jau.

White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
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.
•Manchuria vas. 8. *Mongolia vas. 22

•Naujos 3 klesos kajutos
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antvverp

Samland vas. 17 
Zeeland kov. 22

Uždaromi kamba-

Prisiėjo visas perdėstyti

Lapland vas. 24
Kroonland kov. 3

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

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

Įl Jei galėtumėte asmeniškai Į į I aplankyti pieninę, tai jūsų I B pasirinkimu tikrai butų Bor- BB deno Parinktinis Pienas. B
o šiltam orui besiartinant B B jums reikalingas ypatingas įB B saugumas, kuris apsiaučia nB1 pasaulio puikiausią pieno B
r gautį. UI f
/ ?k»sš 1BORDENS 
I iš Bordeno / Fdf/n ftoduchtCo.of Illinois!. 
I Vežimo I franklinJHO < J

A Greitumas!
Amerikoniškų Laivų

Prfeiųsk žemiau padėtą kuponą dabar, jeigu ketini 
važiuoti | geną kraštą, arba jeigu nori parsitraukti gi- 
minės ėion. Prisiusime knygutę, atspausdintą Juhu kul- 
boję dykai

Sužinosi apie greitus AmerikonUkus laivus, kurie pa- 
’iųlo geriauHią vertę tavo doleriams. Pa rąžyk dabar I

16 KALN0 UŽMOKĖK
I Jeigu mylimieji atvažiuoja j žitą žalj parašyk dėl ii-
I »kalno užmokėjimo žinių.
Prisiųsk šitą Blanką

INFORMACIJOS BLANKA
U. S. Shipping Board, Passenger Dept. <83 A 8 

45 Broadway, New York City
Malonėkite man prisiųsti, be privalumų, S. V. Valdžios 
knygutę apie kelionės faktus, ir informacijas apie S. 
V. Valdžios laivus j Europą.
Mano vardas ..............................
Gatvės numeris ............. ...........
Miestas
T n i—

Vatet

45 Broadway New York City
110 S. Dearborn St., ChicaRo, III. 75 Stato St., Boston, Maai.

155 Congreas St. W«st, Detroit, Mioh.
Valdo veikimus

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedelioj 9 iki 11 ryto 
; Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas
Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Nedelioj nuo 10 iki 12 ryto.

3261 S’o. Halsted*St., Chisago, III

i ULinuun
DENTISTAS

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

Phono Canal 0257

f

i

I Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

O$iso yąl.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 Šo. Halsted St., Chicago, UI.

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526—............... .. .... ......... „J

DR. A. M0NTV10
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaro 
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
Namų Tel.: Lafayette 0263

Telephone Yards 5032

M. M. STUPNIGKI
3167 So. Morgan St., 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte ir 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėlionus ofisas yra 

uždarytas

. . . . . . . . .   R 
dr. v. a. Šimkus

(iyijrtaja*, Chirurgas ir Akušeri* 
3261 Bent* Ralvtci St. ?

'Tek Boulevard i>0b2 B

Nėd. 10—12 A. M.
Residence Canal 2118

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

iš

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
' arti 47-tos gatvės

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAEATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampa* 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytoja* ir Chirurgas 
3J43 ^nth Halsted St.

TriL Baūlevard 7179 
riezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

.......... Į Baigusi 
Akušeri- 

kolegi- 
mp; iU'al 
įOjH praktika- 

vu si Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 

4$$5a8se. Pasek- 
^|®|^|mingai Pa" 

tarnauja 
prie gim
dymo. Duo
da rodą vi-

I šokiose li- 
I gose ir ki

tokiuose 
Į reikaluose 
|moterims ir

_____ I merginoms.

X^0R.8EilZMAN^& I 
II RUSIJOS

Gera! lietuviams iinomaa pat Ii 
metų kaipo patyręs gydytojai, jribS-^ 
rurgaa ir akušeri*.

Gydo aitrai* ir chroniikaa Ilgas, 
▼yru, moterų ir taikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorijai 1125 W.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo lG-12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 tai. vakarai*.

c Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4186

8813 So. Halsted St.
val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. rak.

11 ... -■■■- žl

Telefonai

' DR. CHARLES SEGAL ' 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Ave„ 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovai 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų lin

OFISO VALANDOS!
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 Drevei 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banieni)

■ ... -į Akulerka
į 8113 S.Halsted *8

Tel. Blvd. 3188 
j Per 15 metų pa 
I sėkmingo prak
tikavime turiu 
! patyrimo. Pasek- 
Jmingai patarnBu- 

ju prie gimdyme 
? . Kiekviename at- 
U £ įtikime teikia
IMypatiiką triiiu- 

\ re j imą. n"'uk
<į patarimus

S'/iterims ir

Duodu 
mo 

margi 
noras veltui.

Tel. Pullman 0432

t. SHUSHO
Turiu patyrimų 

moterų ligose; ru 
pestiitgai prišlu 
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S.BState St.

Chicago, 111.

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Or, Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avg.
Tel.t Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 19 ▼. ryto, 1 Iki I 
ir 7 iki 9 ▼. nedUdianial* nūs U 
iki 1 vai. po pietų.

————————y
Rezidencijos tel. Van Buren 9294 

Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas) 3335 So. Halsted St, Chicage 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nediliomis 10—12 dieną 
Ras. 1139 Indenendenca Blvd. Chicag*

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

Optometrist
Tel. BOU levard <4*7 

464* S. Ashland Are 
Kampas 47-tos rat. 

2-ro« lubos.
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visų Mažosios Lietuvos ap
skričių atstovų suvažiavi
mas “nutarė jungtis prie Lie
tuvos Steigiamojo Seimo Re
zoliucijos pamatais”.

St. Seimo rezoliucija (pa
rašyta drg. St. Kairio ir pri
imta vienu balsu), kaip ži
nia, žada Klaipėdos kraštui 
pilną autonomiją. Jis sako:

“Tat einant prie sudary
mo vienos su Klaipėdos 
kraštu valstybės, Lietuvos 
St. Seimas mato reikalo 
paremti Lietuvos busimus 
santykius su Klaipėdos 
kraštu tokiais pagrindais, 
kurie iš vienos pusės teik
tų visiems Respublikos 
gyventojams lygių teisių, 
lengvenybių ir pareigų, 
tinkamai apsaugotų ben
druosius Respublikos rei
kalus, gi iš kitos — visoj 
galimoj pilnumoj apdraus
tų Klaipėdos krašto gy
ventojų ypatingus reika
lus.

18.001 “Tie patys Klaipėdos 
' i’žs krašto reikalai turėtų būt 

apsaugoti, patiekiant jam 
kaipo Respublikos sudėti
nei daliai, teisės savaran
kiai rūpintis vietos ūkio, 
administracijos, darbo ir 
socialės apsaugos, teismų, 
švietimo, kultūros, tiky
bos ir vietos mokesčių rei
kalais autonominio vieneto 
teisėmis, sutvarkyto demo
kratiniais pamatais.”
Šita St. Seimo rezoliucija, 

kaip dabar matome, priren
gė dirvą Klaipėdos krašto 
nutarimui dėtis su Lietuvos 
Respublika vienon valsty
bėm Krašto žmonių atsto
vams, susirinkusiems po sėk
mingai įvykinto sukilimo, 
jau nebereikėjo teirautis 
Kaune, kokiomis teisėmis 
jie gali jungtis su Lietuva; 
nereikėjo vesti derybas, ne
reikėjo gaišinti brangų laiką 
—jie turėjo jau gatavai pa
tiektą pasiūlymą iš Lietuvos 
pusės: dėkitės su musų Res
publika tokiais ir tokiais pa
matais!

Ir pasiūlymas buvo tokios 
rūšies, kad klaipėdiečiai pri
ėmė jį be jokių svyravimų! 
Nes jisai patikrina jiems tei- i 
sę savarankiai tvarkyti savo 
reikalus, apsaugoja juos nuo 
centralinės valdžios kišimosi 
į jų ūkį, mokyklas, tikybos 
reikalus ir tt. Sunku sau net 
įsivaizduoti, kaip Mažosios 
Lietuvos gyventojai butų 
galėję padaryti tokį žingsnį, 
arba bent padaryti jį taip 
urnai ir griežtai, jeigu jie 
nebūtų turėję to patikrini
mo. Juk jie, reikia neuž
miršti, per šešis šimtus metų 
buvo atskirti nuo Lietuvos ir 
gyveno visai ^kitokiose sąly
gose, negu Didžiosios Lietu
vos žmonės.

-Mes gerai atsigename, 
kad savo laiku daugelis 
Amerikos lietuvių priėmė su 
nusistebėjimu ir net su pasi
piktinimu tą žinią, kad St. 
SeiAas sutinka duoti auto
nomiją Klaipėdos kraštui. 
“Kokių čia autonomijų jam 
reikia?” sakė jie. “Kraštas 
yra lietuviškas, todėl turi 
būt prijungtas prie Lietuvos 
— ir atliktas kriukis!” Lai
mė, kad St. Seime radosi 
žmonių, kurie kitaip protavo 
ir kurie sugebėjo visą Seimą 
įtikinti. Ačiū jų pasidarba
vimui, šiandie ir Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos žmonės

NAUJIENOS
The UtheaniaA Daily Neva

Published Daily excapt Sunday by 
The Lithuanlan Newa Pub. Co., Ine.

Edltor P. Grigaitis.
17tt Soath Halsted Streel 

Chicago, III. v
Telephone Roosevelt 850t_____

Subscription Ra tęs;
88.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago. i
88.80 per year in Chicago.

8c. per copy. «

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

mi

Naujienos eina kasdien, ihkiriant 
nedlldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1789 So. Halsted St, Chicago, 

, III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicagoje — paštui

Metams ..... ....................
Pusei metą _.............. ..
Trims m*nosianm  
Dviem mšnesiam  
Vienam minėsiu!

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija--- -------- -
Savaitei 18c
Menaaioi____________________ — 75c

Suvienytos Valstijom na Chicagoje 
paltu.

Metams ....................  $7.W
Pusei metą ....i.,«... <L8J
Trims mėnesiams -
Dviem mėnesiam ..................   ■ 1*50
Vienam mšnesiol —---------.75

Lietuvon ir kitur uisienluosei 
(Atpiginta) 

Metams---- --------------
Pusei metą--------——
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Franciįos 
Socialistų balsas.

Kadangi Hearst’o spauda 
skleidžia “žinią”, jogei Fran
cuos socialistai pritariu savo 
valdžios politikai sulig Vo
kietijos, tai bus ne pro šalį 
dar kartą nurodyti jų nusi
statymą.

Pirmutinėse sausio mėne
sio dienose, kai Francijos 
valdžia grūmojo pasiųsti ka
riuomenę į Ruhr sritį,Franci i 
jos socialistai kartu su pro-| 
fesinėmis sąjungomis išleido j 
atsišaukimą, griežčiausiai 
pasmerkiantį tokį planą. 
Tarp kitko atsišaukime sa
koma:

“Jie (Francijos socialis
tai ir unijistai) atmeta to
kią politiką, kurios tikslas 
bent Francijos pusėje gali 
būt arba po tam'tikra prie 
danga aneksuoti dalį Vo
kietijos teritorijos, arba 
sudraskyti Vokietiją ir tuo 
budu pasikėsinti ant augš- 
čiausios tautų ir atskirų 
asmenų teisės, t. y. teisės 
spręsti savo likimą.”
Toliaus atsišaukinaas iš

dėsto tuos pavojus, kuriais 
grasina pasaulio taikai ir 
darbininkų klasei Francijos 
valdžios suplanuotasai žy
gis, ir šaukia visus darbinin
kus ir visus dorus žmones 
reikšti protestus prieš jį.

Iš šito atsišaukimo matyt, 
kad Hearst’o žinių agentūra 
meluoja apie Francijos so
cialistus.

Autonomija 
Klaipėdos Kraštui.

jau buvo 
kaip Lietu- 
socialdemo- 
raginamas,

“Naujienose” 
plačiai aiškinta, 
vos St. Seimas, 
kratų frakcijos 
rudeni 1921 m. pareiškė sa
vo nusistatymą Klaipėdos 
krašto klausimu. Šiandie 
yra labai įdomu konstatuoti 
faktą, kad tas nusistatymas 
turi didelės reikšmės klaipė
diečių pastangoms pasiliuo- 
suoti iš Santarvės imperia
lizmo žabangų.

Elta praneša iš Kauno, 
kad įvukusis Šilutėje (Heide- 
kruge arba Šilokarčiamoje)

gali, padavę vieni kitiems 
ranką, kovoti už bendrą rei
kalą.

Apžvalga
SOCIALISTŲ JUDĖJIMAS AR

GENTINOJE.

Argen- 
penkios 
kai vo- 

socialistai

savo
Tai 

kon-

reakcionieriai 
priemonėmis 
darbininkus,

Socialistų, judėjimas 
Linoje prasidėjo apie 
dešimtys metų atgal, 
kiečių ir franeuzų 
ėmė važiuoti į tą šalį.

Išpradžių tie ateiviai neturė
jo didelio pasisekimo tarp vie
tos gyventojų, kurių gyvenimo 
sąlygos ir papročiai žymiai 
skyrėsi nuo Europos žmonių 
gyvenimo sąlygų. Bet jau 1880 
m. tarp Argentinos darbininkų 
prasideda smarkus judėjimas: 
unijos ima sparčiai augti.

1890 m. socialistai ir organi- 
zuoti darbininkai surengė Pir
mos gegužės demonstracijas ir 
įteikė kongresui kai kuriuos 
reikalavimus.

1894 m. Buenos Aires’e įstei
gta socialistų laikraštis, kuris 
neužilgo virto dienraščiu. Pir
mas Argentinos socialistų 
kongresas įvyko 1896 m. Nuo 
to laiko socialistinis judėjimas 
pradeda stiprėti- 1904 m. so
cialistai ir darbininkai pravedė 
į Argentinos kongresą 
kandidatą, Dr. Palacios. 
buvo pirmas socialistas 
grėsė.

1909 m., kai 
žiauriausiomis 
ėmė persekioti
Socialistų Partijai pasisekė su
organizuoti generalinį streiką.

Laikotarpiu nuo 1910 m. 
iki 1914 m. Argentinos darbi
ninkai ėmė naudoti prięvartą. 
Atžagareiviai, žinoma, atsimo
kėjo tuo patim. Kai įvyko in
ternacionalinis socialistų kon
gresas Kopenhagene, Argenti
nos socialistų atstovai patiekė 
rezoliuciją, kuria buvo pas
merkta teroristiniai žygiai kaip 
iš kapitalistų,, taip ir iš darbi
ninkų pusės. Kongresas pri
ėmė rezoliuciją.

Po to socialistai tiek sustip
rėjo, jog privertė prezidentą 
Roque Saenzą permainyti rin- 
<imų įstatymus. Ir šiandie jau 
Argentinos kongresas nebegali 
apsieiti be socialistų-

jSocialistų partija, tiesa, dar 
nėra perdaug skaitlingai na
riais, vienok ji turi socialisti
nių laikraščių beveik kiekvie
name didesniame Argentinos 
mieste. Socialistų įtaka nuolat 
didėja.

Tokį pranešimą padarė Dr. 
)on B. Justo, socialistų atsto

vas Argentinos kongrese. Jis 
pabrėžė taipgi tą faktą, jog 
Argentinos darbininkų nusista- 
tymaą yra priešingas bolševi
kams.

KLAUSIMAS.

Rač- 
pasi-

“Sandaroje” p. V. K. 
causkas rašo apie savo 
calbėjimą su Lietuvos minis- 
teriu pirmininku, E. Galvanau
sku, dėl registracijos įstatymo. 
Tarp kitko, ministeris pareiš
kęs štai ką:

“Man visiškai supranta
mas yra Amerikos lietuvių 
neigiamas nusistatymas prieš 
tą įstatymą. Žinoma, kad, 
išėjus šiam įstatymui labai 
butų buvę gerai, kad Ame
rikos lietuviškoji spauda bu
tų nušvietus Amerikos lietu
vių visuomenei tikrą įstaty
mų prasmę ir jo tikslą ir 
tuom butų pašalinus kilusį 
lietuvių nepasitenkinimą.

“Del tos ‘žiaurios baus
mės’, kaip Tamsia sakai, — 
nėra taip, kaip amerikiečiai 
jaučia. Pirmučiausia Lietu
voje niekas ir niekados nė 
nemanė atimti iš amerikie-

vos piliečiais, jei tiktai jie 
patys nori jais būti. Lietu
va labai aukštai įvertina 

Amerikos lietuvių pasidarba
vimą savo tėvynei Lietuvai, 
Ir bus padaryta viskas, kad 
Amerikos lietuviai turėtų 
visus galimus įstatymo vyk- 
dime palengvinimus.

“Pirmiausia, terminas re
gistracijai dėl Amerikos lie
tuvių gali būti ir bus prail
gintas. Kalbant apie tuos, 
kurie Amerikoje neįsiregis
truos ir norės grįžti Lietu
von, nekeikia užmiršti, kad 
jie visados galės likti Lietu
vos piliečiais, jei tik tokį no
rą pareikš, nelaukdami tų 
10 melų, kaip kad numaty
ta yra Lietuvos konstitucijo
je. Šitoks, taip sakant, ‘iš
bandymo laikas’ yra taiko
mas prie svetimšalių, bet ne 
prie Amerikos lietuvių, ku
rių kiekvienas juk yra išgy
venęs Lietuvoje no po 10, 
bet po kelioliką metų. Tai
gi iš tos pusės nėra, rodos, 
jokio pavojaus, ir čia Ame
rikos lietuvių susi rupi n imas 
paremtas, regis, daugiausia 
netikusiu įstatymo aiškini
mu.

“Visgi, atsižvelgiant į rei
kalą, registracijos įstatymą, 
man matos, toks peržiūrėti 
ir naujoj įstatymo redakci
joj išskirti Amerikos lietu
vius, kurie yra palyginamai 
išimtinoj padėtyj.”
Vadinasi, išeina, kad Ame

rikos lietuvių laikraščiai iš
kraipė registracijos įstatymo 
pi asmę. Tai labai nevykęs 
priekaištas. Paskelbtame įsta
tyme niekur nebuvo galima 
įmatytį, jog Lietuvos piliečiams 
daroma kokios nors išimties. 
Atpcnč, ten aiškiai pasakyta, 
kad neįsiregistravusieji Lietu
vos piliečiai praranda piliety
bes teises ir atgauti jas tega
li tik nustatyta tvarka. O ta 
tvarka visiems vienoda —kaip 
Lietuvos piliečiams, taip ir sve
timšaliams.

Antra, jeigu tas įstatymas 
nėra kreipiamas amerikiečiams, 
tai kodėl apie tai nedarė jokių 
pranešimų Lietuvos Atstovy
bė? Jeigu, pasak anglų, “ig- 
norance thrives in high places”, 
tai kuriuo budu buvo galima 
sužinoti, kas tuo įstatymu no
rėta pasakyti, o no pasakyta, 
ir kas nenorėta .pasakyti, bet 
pasakyta. Juk pirmon galvon 
Atstovybės buvo pareiga s tin
kamai aiškinti įstatymo pras
mę. O ką ji daro? Pasisamdė 
kokį tai Seirijų Juozą, kuris 
chamiškai koliojo Amerikos 
lietuvius ir grasino jiems vi
sokiomis bausmėmis.

Taigi p. Galvanauskas be- 
reikalo daro priekaištų Ame
rikos lietuvių spaudai. Visuo
mene buvo suklaidinta (jeigu 
tik ji buvo suklaidinta) ne 
laikraščių klaidingu įstatymo 
aiškinimu, bet tuo, jog žmo
nes “in high places” nieko ne
darę, kad išaiškinus registra
cijos įstatymo prasmę.

Galvanauskas sako, jog re
gistracijos įstatymas teks per
žiūrėti ir Amerikos lietuviai 
išskirti, nes jie esą “išimtinoj 
padėtyj.”

Jau senai metas buvo ta
tai padaryti, o ne bandyti ame
rikiečiams atmesti tokį įstaty
mą, kurio prasmės nesugebė
jo suprasti net Washingtone 
sėdintys ponai, kuriems, regis, 
ta prasmė turėjo būti aiški.

KLUXIEČIŲ DARBUOTĖ.
»

Keturiolika Jungtinių Val
stijų senatorių iri kongresma- 
nų, 30 Washingtono korespon
dentų ir daug visokių valdi
ninkų priklauso Ku Klux Kla
nui. Taip rašo p. Norman Hap- 
good “Hearst’s International 
Magazine.”

Ku kluxiečiai ryžasi kontro
liuoti šios šalies valdžią. Pra
eitų metų lapkričio mėn. rin
kimai kai kuriose valstijose 
davė ytin gerų rezultatų kin
iečiams. O tai paskatino juos 
dar uoliau dirbti, kad paėmus 
valdžios kontroliavimą į savo 
rankas. Hapgood paduoda kin
iečių slaptus laiškus, telegra

mas ir įvairius raportus, ku
rie rodo, jog maskuoti ricie- 
riai ne juokais yra pasiryžę 
kontroliuoti Amerikos Iešmus 
ir įstatymdavybės įstaigas.

Pasak p. Hapgoodo, De Witt 
kauntėj, Texas, buvo sudary
ta komisija kluxiečių darbų 
tyrimui. Komisijon įėjo 10 
klano narių ir 2 artimu tai or
ganizacijai žmogų. Komisijos 

raportas, suprantama, buvo la
bai prielankus kluxiečiams.

“Kai maskuoti žmonės”, 
sako p. Hapgood, “tankiau
sia pasirėdę Klano unifor
ma, panaudoja terorą, tai 
tos organizacijos viršininkai 
tvirtina, jog tai ne Klano 
narių darbas. Ištikrųjų gi 
atsitinka štai kas — keli iš
rinkti žmones atlieka prie
vartos darbą, apie kurį eili
niai kluxiečiai neturi tikrų 
žinių.”
Toliau p. Hapgood sako, 

kad pašto įstaigose yra nema
žai kluxiečių, kurie tankiai ne
deramai elgiasi su savo prie
šų korespondencija. Vyriau
sias paštų viršininkas jau esąs 
gavęs nemažai tos rųšies nu
siskundimų. Slaptosios polici
jos departamentas irgi nesąs 
liuosas nuo kluxiečių, kurie 
suteikia savo organizacijos vir
šininkams žinių apie tai, koks 
yra valdžios nusistatymas link 
Klano.

Komuffistų kailio 
vartymas.

Sparva.

Kada paimi skaityti šiandie 
bent vieną komunistų laikraš
tį ir atsimeni, ką tie patys laik
raščiai rase metai ar dveji at
gal, tai didesnio kurį ozo būt 
negali. Rodos, rašo tie patys 
žmonės, bet stebėtinas priešta
ravimas šiandie tam, ką jie 
rašė pirmiau.

Porą metų atgal ką tik jie 
sakė ir rašė tai; pagal jų pačių 
žodžių,\ tas buvo tikra ir ne
klaidinga, ir jeigu kas tik drį
so tam paabejoti, buvo apšauk
tas išdaviku ir išgama. Na, jei
gu taip, tai šiandie jie palys 
yra išgamos ir išdavikai, ka
dangi viskas, ką jie rašo ir kal
ba, yra kaip tik priešinga tam, 
ką jie rašė ir kalbėjo porą me
tų atgal.

Trumpai pasakius: arba jie 
pirma melavo, arba jie meluo
ja dabar, arba jie visai nesi- 
žino ką jie daro.

“Vilnies” 2 num. tūlas A. 
B. rašo apie Darbininkų Par
tijos konvenciją ir jos neveik
tus darbus. Kaip žinome, ta 
partija buvo pagimdyta melai 
laiko atgal, kada komunistai 
besipiaudami tarp savęs tezė
mis pamatė, kad jų tos teisin
gos *ir neklaidingos nesąmonės 
vėjais nuėjo ir iš jų “didelės 
partijos” pasiliko tik sau jale 
tarp savęs besipiauiiančių “va
dovų.”

A. B. tarp kitų pagarbinimų 
ir palaiminimų savo tai parti
jai šitaip rašo:

“Antroji konvencija turėjo 
peržvelgti pereitų metų Parti
jos darbą, jos užimtą poziciją 
labai svarbiais klausimais ir 
pateisinti savo taktinę ir prin
cipinę liniją, kiele dabartinės 
sąlygos leidžia.”

Čia, šitam sakiny, autorius 
turbut norėjo pasakyti “patie- 
sinti,” vietoj “pateisinti.“

Bet jeigu tai butų teisingai, 
kaip yra išspausdinta, tai labai 
žingeidi! butų žinoti, prieš ką 
čia norima teisintis, ar prieš 
tuos darbininkus, kuriuos jie 
visą laiką pasakomis suvedžio
jo, ar prieš kominterną?

Bet tiek su tuo. Svarbiausia 
— “reikia taikintis prie dabar
tinių sąlygų.” Vaje, vaje! Jei
gu P. Grigaitis butų taip pa
sakęs, tai pasižiūrėjęs į komu
nistišką žodyną iškoliojai jį pa
gal tezių, ir atliktas kriukis. 
Bet čia dabar komunistai ir 
nori taikintis prie sąlygų! pi- 

desnės herezijos ir būt negali. 
Taikintis prie sąlygų juk tai 
tik menševikų prasimanymas, 
tai darbininkų mulkinimas, tai 
tiesiog išdavystė...

Kažin, kada komunistai me
lavo, ar tada, kada sakė, kad 
taikintis prie sąlygų yra išda
vystė, ar dabar, kada sako, 
jog reikia taikintis prie sąly
gų?

Juk porą metų atgal jie sa
kė, kad sąlygos jau pribrendę 
komunizmui, o šiandie jau apie 
komunizmą nė užsiminti neno
ri. Labai mizemaii išrodo, ka
da ereliai pradeda muses gau
dyti.

Toliau A. B. rašo su dideliu 
pasigerėjimu, kad jų partija 
dalyvavo pareitų metų parla
mentariniuose rinkimuose ir 
kad teorijoj jie senai pripažįs
tą parlamentarinį veikimą. O 
ką, ar ne puiku? Dar visai ne
senai parlamentariniai rinki
mai buvo didžiausias baubis, 
kuriuo komunistai gązdino ne- 
susipratusius darbininkus; dar 
visai nesenai parlamentariniai 
rinkimai buvo “menševikų pra
simanymas,” parlamentarinius 
rinkimus komunistai buvo pra
keikę ir ant laužo sudeginę, o 
dabar jau jie sako, kad parla
mentarinius rinkimus jie se
nai pripažįstą! Bet stebėtina 
yra tas, kąd komunistai, kaipo 
dideli “revoliucionieriai”, pri
pažinę naudingumą parlamen
tarinių rinkimų, labai “revo- 
liucioniškai” juos ir pavarto
jo. O kaipgi! Balsavo už “rc- 
voliiucioniškiausią” partiją A- 
merikoj — už Farmer Labo r 
partiją. Ir tik stebėtina, kad 
po tų balsavimų dar neįvyko 
komunizmas. Tu’rbut dėl to, 
kad komunistai dar visai ne
senai vadino tą partiją ruda, 
geltona ir juoda...

Jus turbut‘nežinote, kad ko
munistai užėmė teisingą pozi
ciją ir Amerikos Darbo Parti
jos klausimu. O kaipgi! Juk 
komunistų pozicija visada tei
singa. Visai nesenai komunis
tai sakęt kad susidėjimas su vi
sokiom unijom ir partijom, 
kurios nepripažįsta 21 Mask
vos prisakymo, yra “smertel- 
nas” <griekats, djidžiausia išda
vystė. Ir laikydamies tų 21 pri
sakymo komunistai ardė ir 
draskė visas darbininkų unijas 
ir partijas kaipo buržujų iš
mistą. O dabar jau jie prašo
si, kad los prakeiktos unijos ir 
partijos paslėptų juos po savo 
sparnu, nes jų ta partija taip 
išaugo, kad jie net bijo visai 
išnykti...

A. B. vėl džiaugiasi, kad jų 
partija labai auganti ir kad 
partijoj viešpajtau jlanti didelė 
vienybe. Tai niekis, girdi, kad 
atsirado vėl centristų, kurie 
norį gimdyti kitą komunistų 
partiją: kominternas paims
juos už ausų ir vėl bus viskas 
gerai.

Iš A. B. atsižinome, kad 
Darbininkų Partija taip spar
čiai auga, kad net narių duok
lių neužtenka palaikymui par
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Posargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strčnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO
, IR KRUPO ,

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų *
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio»Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

šitie preparatai pardavinėjama aptiekose. 
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa.

tijos mašinos. Partiją susideda 
iš 90 nuoš. katilinių federacijų, 
o tik 10 nuoš. tesudaro angliš
kai kalbančios kuopos. Sako, 
kad raportai parodę, jog tok
sai partijos narystės pobūdis 
trukdąs jos darbą amerikinėse 
darbininkų miniose.

Dar visai nesenai ta pati sau- 
jalė sukvailintų ateivių buvo 
užtektinai tvirta net komuniz
mui įvykinti, o dabar jau jie 
pamatę, kad tie ateiviai, iš ku
rių susideda jų partija, truk
dą darbą amerikinėse darbinin
kų miniose. Pirma tai jie neži
nojo, kad partija, kuri suside
da iš ateivių, viena nieko nega
li nuveikti; nežinojo, kad šios 
šalies darbininkai nėra suorga
nizuoti kokiai nors revoliucijai; 
nežinojo, kad dauguma šios ša
lies darbininkų net klasiniai 
dar nėra organizuoti. Nežinojo 
ir nematė. Tik šiandie jiems 
apvilktos akys atsidarė, tik 
šiandie ’ paregėjo, kad ateiviai 

savo “revoliucion iškurnu”
tik trukdo veikimą šios šalies 
darbininkų masėse, nes val
džia dėl “revoliucingų” komu
nistų nesąmonių gauna progos 
persekioti sveiką ir protingą 
darbininkišką judėjimą; ačiū 
toin slaptom ‘‘revoliucionierių” 
partijom, valdžia turi progos 
prigrūsti į jas provokatobių, 
su kurių pagalba ardo ir silp
nina darbininkų vienybę, svei
ką ir rimtą darbininkų organi- 
zavimos darbą; ačiū komunis
tų nesąmoniškiems plepalams 
ir skaldymams, dabar vėl rei
kia iš naujo pradėti organiza
vimo darbas.

Šiandie jau ir jie, komunis
tai, verkia, kad tik 10 nuoš. jų 
tos “revoliucinės” partijos te
priklauso unijoms. Kamgi tas 
reikalinga? Juk jus jiems lie
pėt, kad jie nepriklausytų uni
joms; jus juos baidot unijomis, 
kaip kunigas baido savo para
pijoms pragaru. O šiandie jau 
jie nutarė, kad reikia veržte 
veržtis į tas pačias unijas. Ka
da gi jus jiems melavot, ar ta
da, kada liepėt ardyt unijas ir 
prie jų ncpriklausyt, ar dabar 
meluojat, liepdami jiems eiti 
į tas pačias unijas?

Šiandie jiems parupo dagi 
pašelpinės draugijos, prie ku
rių patys rašos ir visiems sa- 
5o pasekėjams liepia rašytis. 
Net draugijų sąryšis jau.jiems 
parupo. O ar senai jus buvot 
priėmę rezoliucijas, kad visi 
“tikri revobucioTiieriai” eitų 
laukan iš pašelpimų draugijų, 
kaipo iš buržuaziškų įstaigų?

Kai]) gi darbininkai gali 
jums tikėti, kad jus patys ne- 
sižinot, ką jus darot? Kaip 
jus galit kalbėti apie vienybę, 
kad jus viską ardot?

Tik gaila ir juokinga klau
sytis šiandie jų tų visų kalbų: 
apie vienybę, apie bendrą fron
tą, apie unijas, apie teisingu
mą jų pozicijos, kada palygi
ni su tuo, ką jie kalbėjo dar 
taip nesenai. Taip ir prisime
na tas rusų priežodis: “Čudak 
pokoinik, umer da i to smejot- 
sia.”
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Francuos
Socialistų balsas.

Kadangi Hearst’o spauda 
skleidžia “žinią”, jogei Fran- 
cijos socialistai pritarią savo 
valdžios politikai sulig Vo
kietijos, tai bus ne pro šalį 
dar kartą nurodyti jų nusi
statymą.

Pirmutinėse sausio mėne
sio dienose, kai Francijos 
valdžia grūmojo pasiųsti ka
riuomenę į Ruhr sritį,Franci 
jos socialistai kartu su pro
fesinėmis sąjungomis išleido 
atsišaukimą, griežčiausiai 
pasmerkiantį tokį planą. 
Tarp kitko atsišaukime sa
koma:

“Jie (Francijos socialis
tai ir unijistai) atmeta to
kią politiką, kurios tikslas 
bent Francijos pusėje gali 
būt arba po tam'tikra prie 
danga aneksuoti dalį Vo
kietijos teritorijos, arba 
sudraskyti Vokietiją ir tuo 
budu pasikėsinti ant augš- 
čiausios tautų ir atskirų 
asmenų teisės, t. y. teisės 
spręsti savo likimą.”
Toliaus atsišaukiiuas iš

dėsto tuos pavojus, kuriais 
grasina pasaulio taikai ir 
darbininkų klasei Francijos 
valdžios suplanuotasai žy
gis, ir šaukia visus darbinin
kus ir visus dorus žmones 
reikšti protestus prieš jį.

Iš šito atsišaukimo matyt, 
kad Hearst’o žinių agentūra 
meluoja apie Francijos so
cialistus.

Autonomija
Klaipėdos Kraštui

“ Naujienose” jau buvo 
plačiai aiškinta, kaip Lietu
vos St. Seimas, socialdemo
kratų frakcijos raginamas, 
rudeni 1921 m. pareiškė sa
vo nusistatymą Klaipėdos 
krašto klausimu. Šiandie 
yra labai įdomu konstatuoti 
faktą, kad tas nusistatymas 
turi didelės reikšmės klaipė
diečių pastangoms pasiliuo- 
suoti iš Santarvės imperia
lizmo žabangų.

Elta praneša iš Kauno, 
kad įvukusis Šilutėje (Heide- 
kruge arba Šilokarčiamoje)

visų Mažosios Lietuvos ap
skričių atstovų suvažiavi
mas “nutarė jungtis prie Lie
tuvos Steigiamojo Seimo Re
zoliucijos pamatais”.

St. Seimo rezoliucija (pa
rašyta drg. St. Kairio ir pri
imta vienu balsu), kaip ži
nia, žada Klaipėdos kraštui 
pilną autonomiją. Jis sako:

“Tat einant prie sudary
mo vienos su Klaipėdos!
kraštu valstybės, Lietuvos 
St. Seimas mato reikalo 
paremti Lietuvos busimus 
santykius su Klaipėdos 
kraštu tokiais pagrindais, 
kurie iš vienos pusės teik
tų visiems Respublikos 
gyventojams lygių teisių, 
lengvenybių ir pareigų, 
tinkamai apsaugotų ben
druosius Respublikos rei
kalus, gi iš kitos — visoj 
galimoj pilnumoj apdraus
tų Klaipėdos krašto gy
ventojų ypatingus reika
lus. .

“Tie patys Klaipėdos socialistų laikraštis, kuris 
krašto reikalai turėtų būt 
apsaugoti, patiekiant jam 
kaipo Respublikos sudėti
nei daliai, teisės savaran
kiai rūpintis vietos ūkio, 
administracijos, darbo ir 
socialės apsaugos, teismų, 
švietimo, kultūros, tiky
bos ir vietos mokesčių rei
kalais autonominio vieneto 
teisėmis, sutvarkyto demo-i 
kratiniais pamatais.”
Šita St. Seimo rezoliucija, 

kaip dabar matome, priren
gė dirvą Klaipėdos krašto 
nutarimui dėtis su Lietuvos 
Respublika vienon valsty
bėm Krašto žmonių atsto
vams, susirinkusiems po sėk
mingai įvykinto sukilimo, 
jau nebereikėjo teirautis 
Kaune, kokiomis teisėmis 
jie gali jungtis su Lietuva; 
nereikėjo vesti derybas, ne
reikėjo gaišinti brangų laiką 
—jie turėjo jajrgatavai pa-| 
tiektą pasi 
pusės: dėkitės su musų Res
publika tokiais ir tokiais pa
matais!

Ir pasiūlymas buvo tokios 
rūšies, kad klaipėdiečiai pri
ėmė jį be jokių svyravimų! 
Nes jisai patikrina jiems tei
sę savarankiai tvarkyti savo 
reikalus, apsaugoja juos nuo 
centralinės valdžios kišimosi 
į jų ūkį, mokyklas, tikybos 
reikalus ir tt. Sunku sau net 
įsivaizduoti, kaip Mažosios 
Lietuvos gyventojai butų 
galėję padaryti tokį žingsnį, 
arba bent padaryti jį taip 
urnai ir griežtai, jeigu jie 
nebūtų turėję to patikrini
mo. Juk jie, reikia neuž
miršti, per šešis šimtus metų 
buvo atskirti nuo Lietuvos ir 
gyveno visai kitokiose sąly
gose, negu Didžiosios Lietu
vos žmonės.

-Mes gerai atsimename, 
kad savo laiku daugelis 
Amerikos lietuvių priėmė su 
nusistebėjimu ir net su pasi
piktinimu tą žinią, kad St. 
SeiAas sutinka duoti auto
nomiją Klaipėdos kraštui. 
“Kokių čia autonomijų jam 
reikia?” sakė jie. “Kraštas 
yra lietuviškas, todėl turi 
būt prijungtas prie Lietuvos 
— ir atliktas kriukis1” Lai
mė, kad St. Seime radosi 
žmonių, kurie kitaip protavo 
ir kurie sugebėjo visą Seimą 
įtikinti. Ačiū jų pasidarba
vimui, šiandie ir Klaipėdos 
krašto ir Lietuvos žmonės

Apžvalga
SOCIALISTŲ JUDĖJIMAS AR

GENTINOJE.

Socialistų judėjimas 
tinoje prasidėjo apie 
dešimtys metų atgal, 
kiečių ir franeuzų 
ėmė važiuoti į tą šalį.

Išpradžių tie ateiviai neturė
jo didelio pasisekimo tarp vie
tos gyventojų, kurių gyvenimo 
sąlygos ir papročiai žymiai 
skyrėsi nuo Europos žmonių 
gyvenimo sąlygų. Bet jau 1880 
m. tarp Argentinos darbininkų 
prasideda smarkus judėjimas: 
unijos ima sparčiai augti.

1890 m. socialistai ir organi
zuoti darbininkai surengė Pir
mos gegužės demonstracijas ir 
įteikė kongresui kai kuriuos 
reikalavimus.

1894 m. Buenos Aires’e įstei-

penkios 
kai vo- 

socialistai

| neužilgo virto dienraščiu. Pir
mas Argentinos socialistų 
kongresas įvyko 1896 m. Nuo 
to laiko socialistinis judėjimas 
pradeda stiprėti- 1904 m. so
cialistai ir darbininkai pravedė 
į Argentinos kongresą 
kandidatą, Dr. Palacios. 
buvo pirmas socialistas 
grėsė.

1909 m., kai 
žiauriausiomis 
ėmė persekioti 
Socialistų Partijai pasiseko su
organizuoti generalinį streiką.

Laikotarpiu nuo 1910 m. 
iki 1914 m. Argentinos darbi
ninkai ėmė naudoti prięvartą. 
Atžagareiviai, žinoma, atsimo
kėjo tuo patim. Kai įvyko in
ternacionalinis socialistų kon
gresas Kopenhagene, Argenti
nos socialistų atstovai patiekė 
rezoliuciją, kuria buvo pas
merkta teroristiniai žygiai kaip 
iš kapitalistų, taip ir iš darbi
ninkų pusės. Kongresas pri
ėmė rezoliuciją.

Po to socialistai tiek sustip
rėjo, jog privertė p rezidentą 
Roųue Saenzą permainyti rin
kimų įstatymus. Ir šiandie jau 
Argentinos kongresas nebegali 
apsieiti be socialistų-

Socialistų partija, tiesa, dar 
nėra perdaug skaitlinga V na
riais, vienok ji turi socialisti
nių laikraščių beveik kiekvie
name didesniame Argentinos 
mieste. Socialistų įtaka nuolat 
didėja.

Tokį pranešimą padarė Dr. 
Don B. Justo, socialistų atsto
vas Argentinos kongrese. Jis 
pabrėžė taipgi tą faktą, jog 
Argentinos darbininkų nusista
tymas yra priešingas bolševi
kams.

savo
Tai 

kori

reakcionieriai 
priemonėmis 
darbininkus,

REGISTRACIJOS 
KLAUSIMAS.

Rač- 
pasi-

“Sandaroje” p. V. K. 
kauskas rašo apie savo 
kalbėjimą su Lietuvos minis- 
teriu pirmininku, E. Galvanau
sku, dėl registracijos įstatymo. 
Tarp kitko, ministeris pareiš
kęs štai ką:

\ “Man visiškai supranta
mas yra Amerikos lietuvių 
neigiamas nusistatymas prieš 
tą įstatymą. Žinoma, kad, 
išėjus šiam įstatymui labai 
butų buvę gerai, kad Ame
rikos lietuviškoji spauda bu
tų nušvietus Amerikos lietu
vių visuomenei tikrą įstaty
mų prasmę ir jo tikslą ir 
tuom butų pašalinus kilusį 
lietuvių nepasitenkinimą.

“Del tos ‘žiaurios baus- *
mes’, kaip Tamsia sakai, — 
nėra taip, kaip amerikiečiai 
jaučia. Pirmučiausia Lietu
voje niekas ir niekados nė 
nemanė atimti iš amerikie-

vos piliečiais, jei tiktai jie 
patys nori jais būti. Lietu
va labai aukštai įvertina

Amerikos lietuvių pasidarba
vimą savo tėvynei Lietuvai, 
/r bus padaryta viskas, kad 
Amerikos lietuviai turėtų 
visus galimus įstatymo vyk-

“Pirmiausia, terminas re
gistracijai dėl Amerikos lie
tuvių gali būti ir bus prail
gintas. Kalbant apie tuos, 
kurie Amerikoje neįsiregis
truos ir norės grįžti Lietu
von, nekeikia užmiršti, kad 
jie visados galės likti Lietu
vos piliečiais, jei tik tokį no
rą pareikš, nelaukdami tų 
10 metų, kaip kad numaty
ta yra Lietuvos konstitucijo
je. Šitoks, taip sakant, ‘iš
bandymo laikas’ yra taiko
mas prie svetimšalių, bet ne 
prie Amerikos lietuvių, ku
rių kiekvienas juk yra išgy
venęs Lietuvoje no po 10, 
bet po kelioliką metų. Tai
gi iš tos pusės nėra, rodos, 
jokio pavojaus, ir čia Ame
rikos lietuvių susirūpinimas 
paremtas, regis, daugiausia 
netikusiu įstatymo aiškini
mu.

“Visgi, atsižvelgiant į rei
kalą, registracijos įstatymą, 
man matos, toks peržiūrėti 
ir naujoj įstatymo redakci
joj išskirti Amerikos lietu
vius, kurie yra palyginamai 
išimtinoj padėtyj.”
Vadinasi, išeina, kad Ame

rikos lietuvių laikraščiai iš
kraipė registracijos įstatymo 
pi asinę. Tai labai nevykęs 
priekaištas. Paskelbtame įsta
tyme niekur nebuvo galima 
įmatytį, jog Lietuvos piliečiams 
daroma kokios nors išimties. 
Atpcnč, ten aiškiai pasakyta, 
kad neįsiregistravusieji Lietu
vos piliečiai praranda piliety
bės teises ir atgauti jas tega
li tik nustatyta tvarka. O ta 
tvarka visiems vienoda — kaip 
Lietuvos piliečiams, taip ir sve
timšaliams.

Antra, jeigu tas įstatymas 
nėra kreipiamas amerikiečiams, 
tai kodėl apie tai nedarė jokių 
pranešimų Lietuvos Atstovy
bė? Jeigu, pasak anglų, “ig- 
norance thrives in high places”, 
tai kuriuo budu buvo galima 
sužinoti, kas tuo įstatymu no
rėta pasakyti, o no pasakyta, 
ir kas nenorėta pasakyti, bet 
pasakyta. Juk pirmon galvon 
Atstovybes buvo pareiga į tin
kamai aiškinti įstatymo pras
mę. O ką ji darė? Pasisamdė 
kokį tai. Seirijų Juozą, kuris 
chamiškai koliojo Amerikos 
lietuvius ir grasino jiems vi
sokiomis bausmėmis.

Taigi p. Galvanauskas be- 
reikalo daro priekaištų Ame
rikos lietuvių spaudai. Visuo
menė buvo suklaidinta (jeigu 
tik ji buvo suklaidinta) ne 
laikraščių klaidingu įstatymo 
aiškinimu, bet tuo, jog žmo
nės “in high places” nieko ne
darę, kad išaiškinus registra
cijos įstatymo prasmę.

Galvanauskas sako, jog re
gistracijos įstatymas teks per
žiūrėti ir Amerikos lietuviai 
išskirti, nes jie esą “išimtinoj 
padėtyj.”

Jau senai metas buvo ta
tai padaryti, o ne bandyti ame
rikiečiams atmesti tokį įstaty
mą, kurio prasmės nesugebė
jo suprasti net Washingtonc 
sėdintys ponai, kuriems, regis, 
ta prasme turėjo būti aiški.

mas ir įvairius raportus, ku
rie rodo, jog maskuoti ricie- 
riai ne juokais yra pasiryžę 
kontroliuoti Amerikos teismus 
ir įstatymdavybės įstaigas.

Pasak p. Hapgoodo, De Witt 
kauntėj, Texas, buvo sudary
ta komisija kluxiečių darbų 
tyrimui. Komisijon įėjo 10 
klano narių ir 2 artimu tai or
ganizacijai žmogų. Komisijos 

raportas, suprantama, buvo la
bai prielankus kluxiečiams.

“Kai maskuoti žmonės”, 
sako p. Hapgood, “tankiau
sia pasirėdę Klano unifor
ma, panaudoja terorą, tai 
tos organizacijos viršininkai 
tvirtina, jog tai ne Klano 
narių darbas. Ištikrųjų gi 
atsitinka štai kas — keli iš
rinkti žmones atlieka prie
vartos darbą, apie kurį eili
niai kluxiečiai neturi tikrų 
žinių.”
Toliau p. Hapgood sako, 

kad pašto įstaigose yra nema
žai kluxiečių, kurie tankiai ne
deramai elgiasi su savo prie
šų korespondencija. Vyriau
sias paštų viršininkas jau esąs 
gavęs nemažai tos rųšies nu
siskundimų. Slaptosios polici
jos departamentas irgi nesąs 
liuosas nuo kluxicčių, kurie 
suteikia savo organizacijos vir
šininkams žinių apie tai, koks 
yra valdžios nusistatymas link 
Klano.

Komunistų kailio 
vartymas.

Sparva.

KLUXIECIŲ DARBUOTĖ.

Keturiolika Jungtinių Val
stijų senatorių ir' kongresma- 
nų, 30 Wasliingtono korespon
dentų ir daug visokių valdi
ninkų priklauso Ku Klux Kla
nui. Taip rašo p. Norman Hap- 
good “Hearst’s International 
Magazine.”

Ku kluxiečiai ryžusi kontro
liuoti šios šalies valdžią. Pra
eitų metų lapkričio mėn. rin
kimai kai kuriose valstijose 
davė ytin gerų rezultatų kv
iečiams. O tai paskatino juos 
dar uoliau dirbti, kad paėmus 
valdžios kontroliavimą j savo 
rankas. Hapgood paduoda kv
iečių slaptus laiškus, telegra-

Kada paimi skaityti šiandie 
bent vieną komunistų laikraš
tį ir atsimeni, ką tie patys laik
raščiai rašė metai ar dveji at
gal, tai didesnio kurį ozo būt 
negali. Rodos, rašo tie patys 
žmones, bet stebėtinas priešta
ravimas šiandie tam, ką jie 
rašė pirmiau.

Porą metų atgal ką tik jie 
sakė ir rašė tai’, pagal jų pačių 
žodžių, tas buvo tikra ir ne
klaidinga, ir jeigu kas tik drį
so tam paabejoti, buvo apšauk
tas išdaviku ir išgama. Na, jei
gu taip, tai šiandie jie patys 
yra išgamos ir išdavikai, ka
dangi viskas, ką jie rašo ir kal
ba, yra kaip tik priešinga tam, 
ką jie rašė ir kalbėjo porą me
lų atgal.

Trumpai pasakius: arba jie 
pirma melavo, arba jie meluo
ja dabar, arba jie visai nesi- 
žino ką jie daro.

“Vilnies” 2 nu m. tūlas A. 
B. rašo apie Darbininkų Par
tijos konvenciją ir jos neveik
tus darbus. Kaip žinome, ta 
partija buvo pagimdyta metai 
laiko atgal, kada komunistai 
besipiaudami tarp savęs tezė
mis pamatė, kad jų tos teisin
gos «ir neklaidingos nesąmonės 
vėjais nuėjo ir iš jų “didelės 
partijos” pasiliko tik sau jale 
tarp savęs besipiaunančių ^‘va
dovų.”

A. B. tarp kitų pagarbinimų 
ir palaiminimų savo tai parti
jai šitaip rašo:

“Antroji konvencija turėjo 
peržvelgti pereitų metų Parti
jos darbą, jos užimtą poziciją 
labai svarbiais klausimais ir 
pateisinti savo taktinę ir prin
cipinę liniją, kiek dabartinės 
sąlygos leidžia.”

čia, šitam sakiny, autorius 
turbut norėjo pasakyti “patie
siu ti,” vietoj “pa teisi n t i.“

Bet jeigu tai butų teisingai, 
kaip yra išspausdinta, tai labai 
žingeidi! butų žinoti, prieš ką 
čia norima teisintis, ar prieš 
tuos darbininkus, kuriuos jie 
visą laiką pasakomis suvedžio
jo, ar prieš kominterną?

Bet tiek su tuo. Svarbiausia 
— “reikia taikintis prie dabar
tinių sąlygų.” Vaje, vaje! Jei
gu P. Grigaitis butų taip pa
sakęs, tai pasižiūrėjęs į komu
nistišką žodyną iškoliojai jį pa
gal tezių, ir atliktas kriukis. 
Bot čia dabar komunistai ir 
nori taikintis prie sąlygų! di

desnės herezijos ir būt negali. 
Taikintis prie sąlygų juk tai 
tik menševikų prasimanymas, 
tai darbininkų mulkinimas, tai 
tiesiog išdavystė...

Kažin, kada komunistai me
lavo, ar tada, kada sakė, kad 
taikintis prie sąlygų yra išda
vystė, ffr dabar, kada sako, 
jog reikia taikintis prie sąly
gų?

Juk porą metų atgal jie sa
kė, kad sąlygos jau pribrendę 
komunizmui, o šiandie jau apie 
komunizmą nė užsiminti neno
ri. Labai mizemai išrodo, ka
da ereliai pradeda muses gau
dyti.

Toliau A. B. rašo su dideliu 
pasigerėjimu, kad jų partija 
dalyvavo pareitų metų parla- 
inen (tariniuose rinkiniuose ir 
kad teorijoj jie senai pripažįs
tą parlamentarinį veikimą. O 
ką, ar ne puiku? Dar visai ne
senai parlamentariniai rinki
mai buvo didžiausias baubAs, 
kuriuo komunistai gązdino ne
susipratusius darbininkus; dar 
visai nesenai parlamentariniai 
rinkimai buvo “menševikų pra
simanymas,” parlamentarinius 
rinkimus komunistai buvo pra
keikę ir ant laužo sudeginę, o 
dabar jau jie sako, kad parla
mentarinius rinkimus jie se
nai pripažįstą! Bet stebėtina 
yra tas, kąd komunistai, kaipo 
dideli “revoliucionieriai”, pri
pažinę naudingumą parlamen
tarinių rinkimų, labai “revo- 
liucioniškai” juos ir pavarto
jo. O kaipgi! Balsavo už “re- 
voliucioniškiausią” partiją A- 
merikoj — už Farmer Labo r 
partiją. Ir tik stebėtina, kad 
po tų balsavimų dar neįvyko 
komunizmas. Tu’rbut dėl to, 
kad komunistai dar visai ne
senai vadino tą partiją ruda, 
geltona ir juoda...

Jus turbut‘nežinote, kad ko
munistai užėmė teisingą pozi
ciją ir Amerikos Darbo Parti
jos klausimu. O kaipgi! Juk 
komunistų pozicija visada tei
singa. Visai nesenai komunis
tai sakėt kad susidėjimas su vi
sokiom unijom ir partijom, 
kurios nepripažįsta 21 Mask
vos prisakymo, yra “smertel- 
nas” griekaš, didžiausia išda
vystė. Ir laikydamies tų 21 pri
sakymo komunistai ardė ir 
draskė visas darbininkų unijas 
ir partijas kaipo buržujų iš-

nes

vėl

jų ta partija taip 
jie net bijo Uvisai

džiaugiasi, kad jų

si, kad tos prakeiktos unijos ir 
partijos paslėptų juos pų savo 
sparnu, 
išaugo, kad 
išnykti...

A. B.
partija labai auganti ir kad 
partijoj viešpaltaujlaniti. didelė 
vienybė. Tai niekis, girdi, kad 
atsirado vėl centristų, kurie 
norį gimdyti kitą komunistų 
partiją: 
juos už 
gerai.

Iš A.
Darbininkų Partija taip spar
čiai auga, kad net narių duok
lių neužtenka palaikymui par

ko min temas paims 
ausų ir vėl bus viskas

atsižinome,

tijos mašinos. Partiją susideda 
iš 90 nuoš. kalbinių federacijų, 
o tik 10 nuoš. tesudaro angliš
kai kalbančios kuopos. Sako, 
kad raportai parodę, jog tok
sai partijos narystes pobūdis 
trukdąs jos darbą amerikinėse 
darbininkų miniose.

Dar visai nesenai ta pati sau- 
jalė sukvailintų ateivių buvo 
užtektinai tvirta net komuniz
mui įvykinti, o dabar jau jie 
pamatę, kad tie ateiviai, iš ku
rių susideda jų partija, truk
dą darbą amerikinėse darbinin
kų miniose. Pirma tai jie neži
nojo, kad partija, kuri suside
da iš ateivių, viena nieko nega
li nuveikti; nežinojo, kad šios 
šalies darbininkai nėra suorga
nizuoti kokiai nors revoliucijai; 
nežinojo, kad dauguma šios ša
lies darbininkų net klasiniai 
dar nėra organizuoti. Nežinojo 
ir nematė. Tik šiandie jiems 
apvilktos akys atsidarė, tik 
šiandie paregėjo, kad ateiviai 
su savo “revoliucioniškumu” 
tik trukdo veikimą šios šalies 
darbininkų -masėse, nes val
džia dėl '‘revoliucingų” komu
nistų nesąmonių gauna progos 
persekioti sveiką ir protingą 
darbininkišką judėjimą; ačiū 
tom slaptom “revoliucionierių” 
partijom, valdžia turi progos 
prigrūsti į jas provokatorių, 
su kurių pagalba ardo ir silp
nina darbininkų vienybę, svei
ką ir rimtą darbininkų organi
zavimus darbą; ačiū komunis
tą nesąmonįškiems plepalams 
ir skaldymams, dabar vėl rei
kia iš naujo pradėti organiza
vimo darbas.

Šiandie jau ir jie, komunis
tai, verkia, kad tik 10 nuoš. jų 
toš “revoliucinės” partijos te
priklauso unijoms. Kamgi tas 
reikalinga? Juk jus jiems lie
pėt, kad jie nepriklausytų uni
joms; jus juos baidėt unijomis, 
kaip kunigas baido savo para
pijoms pragaru. O šiandie jau 
jie nutarė, kad reikia veržte 
veržtis į tas pačias unijas. Ka
da gi jus jiems melavo t, ar ta
da, kada liepėt ardyt unijas ir 
prie jų ncpriklausyt, ar dabar 
meluojat, Kepdami jiems eiti 
į tas pačias unijas?

šiandie jiems parupo dagi 
pašelpinės draugijos, prie ku
rių patys rašos ir visiems sa-

Net draugijų sąryšis jau.jiems 
parupo. O ar senai jus buvot 
priėmę rezoliucijas, kad visi 
“tikri revoliucionieriai” eitų 
laukan iš pašelpimų draugijų,

Kaip gi darbininkai gali 
jums tikėti, kad jus patys ne- 
sižinot, ką jus darot? Kaip 
jus galit kalbėti apie vienybę, 
kad jus viską ardot?

Tik gaila ir juokinga klau
sytis šiandie jų tų visų kalbų: 
apie vienybę, apie bendrą fron
tą, apie unijas, apie teisingu
mą jų pozicijos, kada palygi
ni su tuo, ką jie kalbėjo dar 
taip nesenai. Taip ir prisime
na tas rusų priežodis: “čudak 
pokoinik, umer da i to smejot- 
sia.” *

Posargos
Suima žmones dideliu staigumu. Smarkus drebulys, skausmas galvoj, 
strSnuose ir apskritai nesmagumas yra simptomai. Ką darai nuo to? 
Gulėk lovoj ar buk namie kol liga tęsiasi ir imk

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

Laikykis nurodymų ant pakelio. Kaina 50centų
Prakaitavimo organai mažne visuomet paliečiami ir todėl išmin

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
Kaina 25 ir 50 centų

GerklS dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis

yra vartojama gerklei gargaliuoti ar nosiai šmirkšti, kad išvalius 
takus ir paliuosavus nuo perų. Kaina 35 centai.

šitie preparatai pardavinėjama aptiekose.
Visuomet prašyk “Severos” ir neimk kitokių.

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa

i
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CHICAGOS
Mes tik-ką apturėjome didelį siunti

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

Pocahontas, geriausios_ _ _ _ _ _ $12.00
Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

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

SUPĖRtORfUELCO.
Tel. Midvvay 6050 6247 Dorehester Avė.*

ŽINIOS

r

valstijos bony. Gyvenantieji 
šiaurvakarinėj miesto dalyj 
ex-kareiviai lietuviai gali kreip
tis į tą banką bet kurią valan
dą, kai bankas esti atdaras, 
ir jiems bus visa įkas pada
ryta dykai. Antradieniais ir še
štadieniais bankas atdaras va
karais iki 8 vai.

s

'Ofiso Telefonas U A lUtsto Teletonas
Central 4101 Div. 11. A. L>IvU/kl7 Armitage 3209

V1DURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

SUSIVIENIJIMAS LIET.' AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Adresuokite —

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

“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS IŠ DIDŽIU.! 11 (R 
PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!!
Su v. Valstijose metams........................ $2.00

Pusei metų..................................... $1.00
Kanadoje metams....................... ........... $2.50

Pusei metų ........................................ $1.25
Lietuvoje ir kitur metams....................$3.00

Pusei metų.......................................$1.50
Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.
uijk. v /y

7907 Superior Avė., Cleveland, O.
L - / 11  — - »—   . -a, .— .        r:. •" - -'‘V"

įvyko angliavaiP

dirbo dvidešimts

Didele Ekspliozija
Labai daug žmonių sužeista.
Vakar, apie trečią valandą 

ryto, įvyko labai didele eks
pliozija Chicago By-products 
Coke kompanijos dirbykloj, 31 
gatvės ir Kostner Avė. Eks
pliozija buvo ant tiek smarki, 
jog sudrebino kelis blokus ap
link ir prikėlė miegančius iš 
lovų. Dirbykla tapo dalinai ap
ardyta ir labai daug nuostolių 
padaryta.

Ekspliozija 
(toninio gazo 
mente, kur
penki darbininkai. Išskyrus ke
lis, visi darbininkai labai pa
vojingai apdegė. Kai kurie jų 
randasi labai kritiškame padė
jime. Keli darbininkai likosi 
išmesti laukan per- langus, sie
nų ir stogų plyšius. Pasiliuo- 
savęs guzas pasklido keliuose 
blokuose aplink dirbyklą. Ga
zo smarvė buvo smarkiai jau
čiama apie pttsę mylios nuo 
dirbtuvės ir durnai vietomis 
buvo taip tiršti, jog nieko ne
buvo galima permatyti. Sužei
stieji tapo nugabenti į arti
miausias ligonines.

APKALTINO MILLERĮ.
W. H. H. Miller, buvęs dį 

rektorius valstijos apšvietos ir 
registracijos ^departamento, ta
po . atraitas kaltu dėl darymo 
suktybių laike vąlstijinių kvo
tinių. Mat per tuos kvotinius 
Milleris parūpindavęs atsaky
mų blankas aptiekoriams ir 
daktarams.

Dr. N. Odeon Bourųuc, pro
fesorius ir lektorius Chicagos 
Medicinos kolegijos, irgi tapo 
apkaltintas, ir nuteistas dėl pa
našių konspiracijų, kurias jis 
darydavo kartu su Milleriu.

K. Ą. Fries, Millerio posū
nis, buvęs registracijos depar
tamento darbininkas, tapo iš
teisintas. .

Teisėjas Oscar Hebei pritei
sė Milleriui užsimokėti tūks
tantį dolerių baudos ir Dr. 
Bourųue — $250. Nė vienas 
juodviejų neprašė naujo bylos 
tyrinėjimo.

Valstijos prokuroro padėjė
jas Samuel M. Hamiltoii rei
kalavo visus tris pasiųsti pen
kiems metams kalėjimai! ir 
užsimokėti po du tūkstančiu 
dolerių baudos.

Sausio 25. d. Malinausko 
svet., įvyko LSS. 22 kp. pra
kalbos. Kalbėjo Lietuvos sve
tys, Socialdemokratų Partijos 
atstovas, drg. K. Bielinis. Kal
bėtojas aiškiai nupiešė (Lietu
vos' darbininkų padėtį didžiojo 
karo metu, karui pasibaigus, 
bermontininkams atsidangi
nus Lietuvon, Lietuvai susida
rius neprigulininga valstybe. 
Nurodė kaip Lietuvos komuni
stą! skaldė darbininkų organi
zacijas ir šmeižė kiek įmany
dami Lietuvos Socialdemokra
tų Partiją.

Iš to pasinaudojo Lietuvos 
buržuazija ir suorganizavo bur 
žuaziniais pamatais nesocialis- 
tinės pakraipos krikšč.-demo- 
kratų darbo federaciją, kurią 
globoja Lietuvos klerikalai yra 
prięšinga klasinei susipratusių 
darbininkų revoliuciniam judė
jimui.

Kalbėtojas nurodė, kad rei
kalingi Lietuvos darbininkams 
laikraščiai ir knygos švietimui 
darbininkų, nes tik apsišvietę 
darbininkai gali būti geri ko
votojai už savo teises. Taipgi 
nurodė, kad Lietuvos Socialde
mokratų frakcija Seime reika
lauja darbininkų būvio pageri
nimo: darbininkų apdraudos 
ligoje, susižeidus dirbtuvėje, 
ir senatvėj, kai darbininkas 
negali užsidirbti sau pragyve
nimo.

MOTERIS SIRGUSI 
DU METUS

Moterų dažnai sergamo
mis ligomis pasveiko nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoyndo.

Medina, New York.—“Turėjau daug 
cibelio tokio, kurį moters dažnai turi, 

ir tas paveikė į 
mano nervus. Aš 
šitaip sirgau dau
giau kaip dvejus 
metus, paskui aš 
perskaičiau “Buf- 
falo Times” laik
rašty apie Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 
getableį Compoun- 
dą ir ėmiau jį la
bai geromis sekm’ė- 

____ __ _ SI mis. Aš esu daug 
geresne ir manau turiu tiesos pagirti 
Vegetable Compoundą savo drau
gėms ir kaimynėms, kurios serga ko
kia nors liga.” — Mrs. Ww. H. Ad- 
kins, 311 Erin Road, Medina, N. Y. 
Jaučias kaip šešiolikos metų mergaitė.

Rochester, N. Y. — “Pagimdžiusi 
dvynutes mergaites aš buvąu visa su
irusi. Mano kaimynės manė m'ane 
mirsiant. Aš pamačiau jūsų apskel
bimu laikraštyje ir nusipirkau Lydia 
E Pinkham’s Vegetable Compoundo. 
Pirmutinė bonka man pagelbėjo ir aš 
vartojau jį toliau. Aš svėriau tik 
devyniasdešimts svarų, kada pradė
jau imti ir pradėjau sverti daugiau ir 
jaučiuos kaip šešiolikinė mergaitė. Aš 
negaliu atsigirti Lydia E. Pinkham’s 
Vegatable Compoundo.” — Mrs. Nellie 
Dorey, 16. Skuse Park, Rochester, N.Y.

Lietuviu Rutuliuos
LSS. 22 kp. prakalbos

( Tąsa ant 6to pusi:)

Gydytojai atrado širdies 
pavandeniavimą.

Dabar vaikščioja visą dieną ir 
vis eina sveikyn.

* Ponas G. B. Mahan, Cave in Rock, 
III., rašo: “Kada aš pradėjau vartoti 
Nuga-Tone’ą, aš buvau pusėtinai su
putęs, raumens vist skaudėjo, gydyto
jai sakė, aš turįs širdies pavandenia
vimą. Su vargu galėjau atsigult ir 
atsikelti iš lovos ir man turėjo pagel
bėti, toks buvau silpnas. Nuga-Tone 
pradėjo duoti man stiprumo, suputi- 
mas ir skaudumas pradėjo nykti. Da
bar aš vaikščioju visą dieną, kas sy
kis einu geryn ir valgau mažne viską. 
Galiu tikrai patarti Nuga-Tone’ą kiek
vienam.” šitas didysis vaistas stimu
liuoja ir pataiso širdies veikimą, pa
gerina apytaką, maitina ir stiprina 
nervus, padaro gausų raudoną kraują, 
pagelbsti virškinimui ir prašalina nuo
dus. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptįckininkai pozitingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną paten
kinimą arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bon- 
keles), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
paštu National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

Chicagieč lai

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptefėjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
6io j krūvy, strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikętiuo šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas /vietas. Tikrasis 
Pain Expolleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kNi yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35e. ir 70c. 
aptiekose arba iŠ

F. AD. RICHTER 6 CO., 
104-114 Seutk 4tla St., Brooklyn, N. Y.

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.

DR. VAITUSH, O. D.

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Pereitą sekmadienį žuvo trys 
žmones nelaimėse su automo
biliais. Žuvusieji yra: Angelo 
Graga, 5 metų amžiaus, 1123 
So. Peoria gatvės; Jacob Tlior- 
son, 61 metų amžiaus; ir Elia 
Cotton, 38 metų amžiaus, 10 
E. 32 gatvės. Tai jau 49 /žmo
nės tapo užmušti automobiliais 
Chicagoj šiais metais, nuo 
sausio 1 dienos.

AUTOMOBILIAI PAVOJIN
GESNI UŽ LIGAS.

Sveikatos departamento iš
leistame buletine sakoma, kad 
automobiliai yra daug pavo
jingesnis negu ligos/. Pirmatis 
vienuolikos mėnesių 1922 me
tais beveik dusyk daugiau bu
vo mirimų ačiū automobi
liams negu nuo karštliges, rau
plių, tymų ir skarletino.

Sveikatos departamento re
korduose rodoma, kad perei
tais metais buvo 517 mirčių 
ačiū automobiliams, kas reiš
kia apie 47 mirimus kas mė
nesį. Tuo pačiu laiku nuo aukš
čiau suminėtų ligų butą tik 
298 mirimai.

EX-KAREIVIŲ ŽINIAI.
Noel State Bankas skelbia, 

kad jis paskyręs tam tikrą 
žmogų, kurs kiekvienam ex- 
kareiviui padės išpildyti doku
mentus dėl gavimo Illinois

TARPUTYNAS
SUSTABDO KRUPį

Kuomet užeina tas baisus smaugia
mus kosulys, tai neatidėliok! Vaiko 
gyvastis gali būti pavojuje! Turpo 
stebėtina persėdamoji jiega pasiekia 
tiesiog kibelio vietą ir prašalina pa
vojingą užkrečiamą ligą -r- palaiko 
kvėpavimo takus atvirais!

Mokslas sako, kad niekas nepersė
da taip greitai kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo, sujungia visą 
slėpiningą tarputyno persėdamą jiegą 
su kitais stebėtinais veiksniais. Tur
po veikia tokiu nuostabiu greitumu 
ir nuoseklumu, kad įtrynus krūtinėn, 
ar kaklan mažne tuojaus pajaučiama 
kvape silpna tarputyno kvapsnis.

Turpo taipgi greitai sustabdo šal
tį, gerklės skaudėjimą, bronchitą ir 
neuralgiją. Urnai palengvina skaus
mą nudegimo, įpiovimo, reumatinio 
skaudėjimo skausmus, plaučių plėvės 
uždegimo, dieglio klube ir grjžtetė- 
jimo. Netraukia pūslių, nedegina ir 
netepa.

Nedėk krapo niekais — GYDYK! 
Parsinešk Turpo Šiandien nuo savo 
aptiekininko. Nebūk be šito Tarputy
no Tepalo, turinčio kitus ištikimus 
vaistus, Mentolį ir Kamparą. Turpo 
— 30c ir 60c slojikėliui.

VIDUNAKTĖJ su 
KRUPU /

Išbudinta vidunaktSj kimaus kosu
lio savo vaiko su staiga užėjusiu kra
pu ką tamsta darytum ? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena maža doza Dro. 
Drake’o Glesce atleidžia krapą j kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi dozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nepravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vais
tas Amerikoj. Visi aptiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkele — verta $50.00 antrą valandą 
rytą.

i

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai
nuo lietuviškų centrų ir todėl negau
nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite 
NAUJIENAS per paštą.
Pašta Jums atgabens Jūsų
kasdien tą pačia dieną vakare
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti
Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago

Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti man Naujienas per 
paštų žemiau paduotu adresu. Čia prisiunčiu $2.00 prenumera
tos trims mėnesiams. ’

Vardas ir Pavardė

Adresas

’į. < . . l. , ’

1

Lietuvis akių specialistas

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parosiančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

naus geriau
Traukimas dantų be skausmo. 

Bridgo geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 W. 47th St., 
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmones yra užpifliomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo
Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

privatinių
Lig,

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

ir iŠ toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 606, 
Chicago, UI.

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 žmonią 
liko išgydyti, tai geriausia vieta 
ligonių atsilankymui.

Jeigu jus turite 
nenusiminkite.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Rooševelt 8185
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. m.
...... ■ —-W. ... ..   

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard *818 

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

------ ---------- - ---- - —... . ■/

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare. 

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1 
Dr. Felix A. Manelis 

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai iš retai! 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normai Ay.

Tel. Yards 2296.
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iGLYS
Mes tik-ką apturėjome dideli siunti 

nį Illinois ir Pocahontas anglių. Mes siu 
lome jas trumpam laikui sekamomis kai
nomis: ' . z

CII1CAG0S
ŽINIOS

Pocahontas, geriausios. . . . . . . $12,00
Illinois, šmotais, grumstais, trupiniais $9.00

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

SUPERIORfUELCO.
Tel. Midvvay 6050 6247 Dorchester Avė.

valstijos bonų. Gyvenantieji 
šiaurvakarinėj miesto dalyj 
ex-kareiviai lietuviai gali kreip
tis į tų bankų bet kurių valan
dų, kai bankas esti atdaras, 
ir jiems bus visa kas pada
ryta dykai. Antradieniais ir še
štadieniais bankas atdaras va
karais iki 8 vai.

Lietuviu Rateliuose
... ■ ......................................... i

LSS. 22 kp. prakalbos

įvyko angliavan-' 
mašinų departa- 

dirbo dvidešimts

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

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

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

Ofiso Telefonas IYD tt A nPOAD Busto Telefonas
Central 4101 UK. H. A. L>KUA1J Annitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgiją (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

Didelė Ekspliozija
Labai daug žmonių sužeista.
Vakar, apie trečių valandų 

ryto, įvyko labai didelė eks
pliozija Chicago By-products 
Coke kompanijos dirbykloj, 31 
gatvės ir Kostner Avė. Eks
pliozija buvo ant tiek smarki, 
jog sudrebino kelis blokus ap
link ir prikėlė miegančius iš 
lovų. Dirbykla tapo dalinai ap
ardyta ir labai daug nuostolių 
padaryta.

Ekspliozija 
deniui o gazo 
mente, kur
penki darbininkai. Išskyrus ke
lis, visi darbininkai labai pa
vojingai apdegė. Kai kurie jų 
randasi labai kritiškame padė
jime. Keli darbininkai likosi 
išmesti laukan per- langus, sie
nų ir stogų plyšius. Pasiliuo- 
savęs guzas pasklido keliuose 
blokuose aplink dirbyklą. Ga
zo smarvė buvo smarkiai jau
čiama apie pttsę mylios nuo 
dirbtuves ir durnai vietomis 
buvo taip tiršti, jog nieko ne-

s tieji tapo nugabenti į arti
miausias ligonines.

SUSIVIENIJIMAS LIET; AMERIKOJ
Didžiausia lietuvių apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

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

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

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

Duoda Šimet Dovanų 
Alsiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikrašti “Vienybę” su juokų skyriu
mi “Tarka” gaus ■ <

DOVANU
Kalen^orią, sienini, lietuviškomis spalvomis. 
Knygy vertės dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

APKALTINO MILLERĮ.
W. H. II. Miller, buvęs di

rektorius valstijos apšvietos ir 
registracijos departamento, ta
po atrastas kaltu dėl darymo 
suktybių laike vųlstijinių kvo
tinių. Mat per tuos kvotimus 
Milleris parūpindavęs atsaky
mų blankas aptiekoriams ir 
daktarams.

Dr. N. Odeson Bourųue, pro
fesorius ir lektorius Chicagos 
Medicinos kolegijos, irgi tapo 
apkaltintas, ir nuteistas dėl pa
našių konspiracijų, kurias jis 
darydavo kartu su Milleriu.

K. Ą. Fries, Millerio posū
nis, buvęs registracijos depar
tamento darbininkas, tapo iš
teisintas. ,

Teisėjas Oscar Hebei pritei
sė Milleriui užsimokėti tūks
tantį dolerių baudos ir Dr. 
Bourųue — $250. Nė vienas 
juodviejų neprašė naujo bylos 
tyrinėjimo.

Valstijos prokuroro padėjė
jas Samuel M. Ha milto n rei
kalavo visus tris pasiųsti pen
kiems metams kalėj iman ir 
užsimokėti po du tūkstančiu 
dolerių baudos.

Sausio 25 d. Malinausko 
svet., įvyko LSS. 22 kp. pra
kalbos. Kalbėjo Lietuvos sve
tys, Socialdemokratų Partijos 
atstovas, drg. K. Bielinis. Kal
bėtojas aiškiai nupiešė (Lietu
vos darbininkų padėtį didžiojo 
karo metu, karui pasibaigus, 
bermontininikams atsidangi
nus Lietuvon, Lietuvai susida
rius neprigulminga valstybe. 
Nurodė kaip Lietuvos komuni
stai skaldė darbininkų organi
zacijas ir šmeižė kiek įmany
dami Lietuvos Socialdemokra
tų Partiją.

Iš to pasinaudojo Lietuvos 
buržuazija ir suorganizavo bur 
žuaziniais pamatais nesocialis- 
tinės pakraipos krikšč.-demo- 
kratų darbo federaciją, kurią 
globoja Lietuvos klerikalai yra 
priešinga klasinei susipratusių 
darbininkų revoliuciniam judė
jimui.

Kalbėtojas nurodo, kad rei
kalingi Lietuvos darbininkams 
laikraščiai ir knygos švietimui 
darbininkų, nes tik apsišvietę 
darbininkai gali būti geri ko
votojai už savo teises. Taipgi 
nurodė, kad Lietuvos Socialde
mokratų frakcija Seime reika
lauja darbininkų būvio pageri
nimo: darbininkų apdraudos 
ligoje, susižeidus dirbtuvėje, 
ir senatvėj, kai darbininkas 
negali užsidirbti sau pragyve
nimo.

( Tąsa ant 6to pusi.)

Metams 
Lietuvon

$3.50
$4.50

— Adresuokite —

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

TRYS ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

Pereitų sekmadienį žuvo trys 
žmones nelaimėse su automo
biliais. Žuvusieji yra: Angelo 
Graga, 5 metų amžiaus, 1123 
So. Peoria gatves; Jacob Thor- 
son, 61 metų amžiaus; ir Elia 
Cotton, 38 metų amžiaus, 10 
E. 32 gatvės. Tai jau 49 /žmo
nės tapo užmušti automobiliais 
Chicagoj šiais metais, nuo 
sausio 1 dienos.

= Skaitykite Dirvą
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS IŠ DIDžIITJI i 

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!f!
$2.00 
$1.00 
$2.50 
$1.25
$3.00 
$1.50

Su v. 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’Wli
7907 Superior Avė., Clevelaieveland, O

. r~ / SoldbyaU 
foR yoon t Y ES druwi,t 

Mnrln. Cn,, 0 Ohin Rt., CMeaio

j Jei nori kerėj ančių akių
i į vaitok Murine’ą kasdien, šitas Gai

vingas Plovalas. Akims padaro akis 
šviesias, spindžias gražias E„jOUablet

HartnlUi

V/rite for Free Book: 
“Hov to fMake the 

Beautiful"

AUTOMOBILIAI PAVOJIN
GESNI Už LIGAS.

Sveikatos departamento iš
leistame buletine sakoma, kad 
automobiliai yra daug pavo
jingesnis negu ligos/. Pirmais 
vienuolikos mėnesių 1922 me
tais beveik dusyk daugiau bu
vo mirimų ačiū automobi
liams negu nuo karštliges, rau
plių, tymų ir skarlelino.

Sveikatos departamento re
korduose rodoma, kad perei
tais motais buvo 517 mirčių 
ačiū automobiliams, kas reiš
kia apie 47 mirimus kas mė
nesį. Tuo pačiu laiku nuo aukš
čiau suminėtų ligų butą tik 
298 mirimai.

ou

EX-KAREIVIŲ ŽINIAI.
Noel State Bankas skelbia, 

kad jis paskyręs tam tikrą 
žmogų, kurs kiekvienam ex- 
kareiviui padės išpildyti doku
mentus dėl gavimo Illinois

MOTERIS SIRGUSI 
DU METI:

Moterų dažnai sergamo
mis ligomis pasveiko nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable 
Compo^ndo.

Medina, New York.—“Turėjau daug 
kibelio tokio, kurį moters dažnai turi, 

ir tas paveikė į 
mano nervus. Aš 
šitaip sirgau dau
giau kaip dvejus 
metus, paskui aš 
perskaičiau “Buf- 
falo Times” laik
rašty apie Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 
getablef Compoun- 
dą ir ėmiau jį la
bai geromis sėkmė
mis. Aš esu daug

geresnė ir manau turiu tiesos pagirti 
Vegetable Compoundą savo drau
gėms ir kaimynėms, kurios serga ko
kia nors liga?’ — Mrs. Ww. H. Ad- 
kins, 311 Erin Road, Medina, N. Y. 
Jaučias kaip šešiolikos metų mergaitė.

Rochester, N. Y. — “Pagimdžiusi 
dvynutes mergaites aš buvąu visa su
irusi. Mano kaimynės mane mane 
mirsiant. Aš pamačiau jūsų apskel
bimą laikraštyje ir nusipirkau Lydia 
E Pinkham’s Vegetable Compoundo. 
Pirmutinė bonka man pagelbėjo ir aš 
vartojau jį toliau. Aš svėriau tik 
devyniasdešimts svarų, kada pradė
jau imti ir pradėjau sverti daugiau ir 
jaučiuos kaip šešiolikinė mergaitė. Aš 
negaliu atsigirti Lydia E. Pinkham’s 
Vegatable Compoundo.”— Mrs. Nellie 
Dorey, 16 Skuse Park, Rochester, N.Y.

Gydytojai atrado širdies 
pavandeniavimą.

Dabar vaikščioja visą dienų ir 
vis eina sveikyn.

• Ponas G. B. Mahan, Cave in Rock, 
III., rašo: “Kada aš pradėjau vartoti 
Nuga-Tone’ą, aš buvau pusėtinai su
putęs, raumens visi skaudėjo, gydyto
jai sake, aš turįs širdies pavandenia
vimą. Su vargu galėjau atsigult ir 
atsikelti iš lovos ir man turėjo pagel
bėti, toks buvau silpnas. Nuga-Tone 
pradėjo duoti man stiprumo, suputi- 
mas ir skaudumas pradėjo nykti. Da
bar aš vaikščioju visą dieną, kas sy
kis einu geryn ir valgau mažne viską. 
Galiu tikrai patarti Nuga-Tone’ą kiek
vienam.” Šitas didysis vaistas stimu
liuoja ir pataiso širdies veikimą, pa
gerina apytaką, maitina ir stiprina 
nervus, padaro gausų raudoną kraują, 
pagelbsti virškinimui ir prašalina nuo
dus. Pamėgink jį pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
$1.00. Nuga-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai pozitingai ga
rantuodami, kad suteiks pilną paten
kinimą arba pinigai bus sugrąžinti 
(garantiją rasi prie kiekvienos bon- 
kelės), arba pasiųs tiesiog apmokėtu 
paštu National Laboratory, 1038 So. 
Wabash Avė., Chicago, pasiuntus 
jiems $1.00.

Chicagieč tai

t

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 

A čio i kruv^ strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei-

Tikrasis 
ą INKARO 
L i yra pa-

myninio linimento ir juonii ištrin
kite skaudamas vietas. r"21_.... L
Pain-Expolleris turi m 
vaisbaženklį. Visi 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER e CO.. 
104-114 Seutk 4tli St., Brooklyn, N. Y.

-u.ai---  ....

: TARPUBNAS
SUSTABDO KRUPĮ

Kuomet užeina tas baisus smaugia
mus kosulys, tai neatidėliok! Vaiko 
gyvastis gali būti pavojuje! Turpo 
stebėtina persėdamoji jiega pasiekia 
tiesiog kibelio vietą ir prašalina pa
vojingą užkrečiamą ligą 
kvėpavimo takus atvirais!

Mokslas sako, kad niekas nepersė
da taip greitai kaip tarputynas. Nau
jas išradimas, Turpo, sujungia visą 
slėpiningą tarputyno persėdamą jiegą 
su kitais stebėtinais veiksniais. Tur
po veikia tokiu nuostabiu greitumu 
ir nuoseklumu, kad įtrynus krūtinėn, 
ar kaklan mažne tuojaus pajaučiama 
kvape silpna tarputyno kvapsnis.

Turpo taipgi greitai sustabdo šal
tį, gerklės skaudėjimą, bronchitą ir 
neuralgiją. Ūmai palengvina skaus
mą nudegimo, įpiovimo, reumatinio 
skaudėjimo skausmus, plaučių plėvės 
uždegimo, dieglio klube ir grįžtetė- 
jimo. Netraukia pūslių, nedegina ir 
netepa.

Nedėk krupo niekais — GYDYK! 
Parsinešk Turpo Šiandien nuo savo 
aptiekininko. Nebūk be šito Tarputy
no Tepalo, turinčio kitus ištikimus 
vaistus, Mentolį ir Kamparą. Turpo 
— 30c ir 60c slojikėliui.

palaiko

VIDUNAKTĖJ SU 
KRUPU

Išbudinta vidunaktėj kimaus kosu
lio savo vaiko su staiga užėjusiu kru- 
pu ką tamsta darytum ? Tūkstančiai 
motinų patenkinamai išsprendžia šitą 
klausimą. Viena maža doza Dro. 
Drake’o Glesce atleidžia krupą i kelias 
minutas — retai kada reikia daugiau 
kaip dvi dozos. Jis yra saugus, ma
lonus, ištikimas ir nepravimdo. Dau
giausia parduodamas nuo krupo vais
tas Amerikoj. Visi aptiekininkai re
komenduoja ir garantuoja. 50 centų 
bonkele — verta $50.00 antrą valandą 
lytą.

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai
nuo lietuviškų centrų ir todėl negau
nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite 
NAUJIENAS per paštą.
Pasta Jums atgabens Jūsų
kasdien tą pačia dieną vakare

\ Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti.
Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Št., Chicago

Malonėkite tuojaus pradėti siuntinėti man Naujienas pGr 
paštą žemiau paduotu adresu. Čia prisiunčiu $2.00 prenumera
tos trims mėnesiams. *

Vardas ir Pavardė

Adresas

i

y. A

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.

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis akių specialistas

alengvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tcliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridgo geriausio aukso. Su musų plei- 
tom galima valgyti kiečiausią maistą. 
Garantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 W. 47th St., 
Netoli Ashland Avė.

Serganti žmones yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budąi huo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

Privatinių 
Lig, ,

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu geriausi gy
dymą .

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. Ned 81- 
dieniais 10-1 po piet. Panedėlyj, 
Seredoj ir Subatoj vakarais 6-8 v.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8185
Vai.: 1:00 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 

12 a. ifl.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 1818 

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

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

Ketvirtad. ir septintad. 9 iki 1
Dr. Felix A. Manelis NAPRAPATHAS 

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

DAVID RC'TTER & CO., 
Anglis ir Koksai 

Pirkite anglis tiesiai M retai! 
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 8301 Normą! Ay, 

Tel. Yards 2296.

»
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Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 5-to pusi.)

industrijos mašinomis išdirbti 
reikiamas prekes Rusijai. Tai 
sustiprėtų Vokietijos prekyba. 
Dabartiniu laiku Rusijos eko
nominė padėtis suvis susmu
kus ir jeigu Rusija susisiektų 
su Vokietija apsimainytų maši
nomis ir žalia medžiaga tuo-

Toliau kalbėtojas papasako
jo kiek Lietuvoj vokiečių pini
gai padarė žmonėms nuostolių 
ir vargo, nes vokiečių markei | met ir Rusijoj žmonių 

1 t. * 1* I"*puolant, visokios prekės baisiai 
pabrango, o nuo to nukentėjo 
daugiausiai Lietuvos darbinin
kai.

Po tos kalbos buvo pertrau
ka ir Lietuvos Socialdemokratų 
darbininkų Partijai renkamos 
aukos. Aukas renkant du “spe- 
šel” komunistai mėtė purvinus 
žodžius aukų rinkėjams.

Po pertraukos drg. K. Bieli
nis kalbėjo apie Klaipėdos kra
što gyventojų sunkių ekono
minę padėtį ir nurodė, kad pe-

pasigerintų.
Drg. K. Bielinis labai 

nupiešė visų Europos 
kas butų sunku aprašyti. Laike 
prakalbos visi žmonės užsilai
kė ramiai, tik kalbėtojui su
minėjus kunigėlius, viena mo
teris nerimavo. Matyt, karšta 
katalikė.

— šapos Darbininkas.

niškiai 
padėtį,

prisidėti prie to darbo. Girdė
jau, kad šiandie, McKinley 
parko salėj, įvyksiančios choro 
repeticijos.

Taipgi teko patirti, kad vie
tos progresistems ne kaip se
kasi sako, jau jos turinčios nu- 
sipirkusios biletų pas ^Abrao- 
mų. Gal joms ten seksis ge
riau. Laimingos kelionės! Kas.

CICERO.
Progresyvė visuomenė gana 

sparčiais žingsniais žengia 
priekyn. Ji jau turi savo sve
tainę, kurioj be baimės gali 
svarstyti savo klasės reikalus 
ir daryti pasilinksminimus. 
Nors tam darbui buvo 
sikerspainių mėtoma ant 
bet tas nieko negelbėjo, 
skerspainius mėtė kun.
čiunas ir jo klapčiukai. Jų visų 
darbų margis nusinešė, o Cice
ros lietuviai smarkiai trumfuo- 
ja.

kelio, 
Tuos 
Var

fe
Laiškai iš Lietuvos 

Naujieny ofise 
---------- f

Al'SimilMM. PARDAVIMU! AUTOMOBILIAI
JIEŠKAU apsivedimūi merginos 

nuo 25 iki 35 metų amžiaus. Aš 

to mašinistas, turiu gerą darbą ir 
nuosavą namą, linksmo budo, 5 pėdų 
9 colių aukščio, ir merginos norėčiau 
ne žemos. Atsišaukdamos laišku mel
džiu prisiųsti kartu ir fotografiją. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą gražinsiu ant pareikalavimo.

L. S.,
3536 Parnell Avė., 

Chicago, III.

dėtis 
auto- 
Klai-

Partija nusiuntė savo atstovus, 
seimo narius, ištirti Klaipėdos 
krašto gyventojų būvį. Kuomet 
Socialdemokratai nuvyko Klai- 
pėdon, tai Klaipėdos gyventojų 
visų darbininkiškų organizaci
jų ir ekonominių unijų buvo 
šaukiami susirinkimai. Tuose 
susirinkimuose buvo aiškina
ma Santarvės sukeltas tarpe 
gyventojų nepasitenkinimas. 
Tuomet jie išreiškė norų 
prie Lietuvos pasiliekant 
noininę savyvaldų. Tuo 
pėdos klausiniu Lietuvos
cialdemokratų frakcija ir įne
šė į Steigiamų jį Lietuvos Seimų 
skubotų interpeliacijų. Dėka 
santarvės karinei valdžiai, gy
ventojai tapo pastatyti į nepa
kenčiamas sąlygas. Apsistojo 
pirklyba ir pramone nupuolė. 
Sunkios ekonominės gyvenimo 
padėties jie buvo verčiami ieš
koti kokio nors išėjimo. Pasek
mė tų visų sunkenybių, kurias 
pergyveno Klaipėdos gyvento
jai per pastaruosius kelis me
tus, yra sukilimas prieš san
tarvės karinės valdžios slėgi
mų. Klaipėdos krašte šeiminin
kavo daugiausia Francija. 
Francijos piliečiai prisisteigė 
tiek daug nejudinamo turto:! 
namų ir šiaip įstaigų. Per visų 
laikų Klaipėdos krašto užėmi
mų talkininkais, lenkų milita- 
Cistai norėjo užimti Klaipėdos 
kraštų, o lenkų patrijotai kurie 
visuomet norėjo ir nori Lenki
jos sako: nuo jūrių iki jūrių, 
nori gauti Klaipėdos uostų. O 
Francija, kuri nori Vokietijos] 
prekybų su kitomis šalimis] 
sunaikinti, nori stipriomis sie
nomis atskirti Vokietijų nuo 
Rusijos. Tuoini norima Vokie
tijai išpiešti paskutines gyvavi
mo jiegas, nes jeigu Vokietija 
susisiekia su Rusija ir gauna 
žahįų medžiagų, tai ji gali savo

BRIGHTON PARK.
Nuo senai čia gyvuoja Did

žiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Pašelpos ir Politikos 
Kliubo Dramos skyrius, kurs 
šį sezonų jau sulošė tris vei
kalus: vienų Keistučio kliubui, 
antrų sau ir tretį Laisvos Lie
tuvos kliubui.

Sausio 19 d. įvyko Dramos 
skyriaus susirinkimas McKin- 
ley Parko salėj. Iš raporto pa
sirodė, kad skyrius turi užsi
dirbęs jau $28.50. Nutarta pa
likti pinigus kasoj iki pabai
gos sezono. Jei bus daugiau už
dirbta, dramjicčiai pasidailins 
pelnų. I*rie skyriaus prisirašė j 
trys nauji nariai.

Nutarta įsitaisyti scenai rei
kalingus daiktus. Tam tikslui 
išrinkta komisija iš Petraitie- 
nės ir Dumbrauskio; sceneri- 
joms parinkti išrinkti Sutkus, 
Janavičia ir Dumbrauskas. L . -

Nutarta rengti netolimoj at- Į J_°del kiekviena motina turėtų 
city vakarėlį McKinley Parke. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja iš p-ių F. Dvylienės ir Bui- 
skienės ir Dumbrausko.

P-ia M. Dundulienė pranešė, 
kad reikalinga rengtis prie lo
šimo kovo 25 d., kuomet įvyks 
Keistučio kliubo vakaras Mel- 
dažio svetainėj. Veikalas dar 
nepaskirtas.

Iš visko matyti, kad d romie
čiai energingai veikia. Labai 
girtina.

Cicero Draugijų Sųryšis stei
gia vaikučių mokyklų, kuri 
greitai atsidarys. Toj mokykloj 
bus mokinama lietuvių kalbos, 
rašybos ir dailės. Šis darbas 
yra gana svarbus, nes progre- 
syvė visuomenė iki šiol dar ne
turėjo kur savo vaikučių pra- 
mollinti, tėvų kalbos. Nepaiso
ma minyškų mokyklų, kuriose 
mokoma lietuvių kalbos, nes

vaikai, kadangi minyškos dau
giausiai pačios nieko nemoka. 
Motinos, kad ir artimos bažny
čiai nepatenkintos. Taigi da
bar Ciceros Draugijų Sųryšis 
steigia vaikučiams mokyklų.

tėmyti, kada bus paskelbta mo
kyklos atidarymas.

— Ciceros Korespond.

♦ *

CEZARAS PAPLAU8KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madienį sausio 29 d., 1923 m. 2 
vai. rytą, išgyvenęs 34 metus 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną Teodorą, su kuria 
išgyveno tris metus, du brolius 
Ignacą ir Liudomirą čia Ameri
koje, dvi seseris Lietuvoj: Kazi
mierą Norvilienę ir Aleksandrą 
Križevičienę ir vieną Amerikoje 
Stanislavą Budginienę. Jis pa
ėjo iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Kontaučių parap., Smėlių kai
me. Mirė savo namuose 716 
W. 22 St., šermenys bus namuo
se 4458 S. Wood St. Giminės, 
draugai ir pažįstami yra prašo
mi ateiti j šermenis.

Nubudime likusi jo žmona
* Teodora.

Čia dar gyvuoja kita organi
zacija: “Ateities Žiodo” vaikų 
diaugijėlė. Pirmiau ta draugi
jėlė puikiai gyvavo: turėjo
apie 150 vaikučių ir mergaičių. 
Visi buvo įtenkinti ir gerai 
pralavinti, buvo pradėję pasi
rodyti ir scenoj. Jie nepersenai 
sulošė “Sniegų Karalaitę” Mel- 
dažio svet. Kaipo vaikučiai, su
lošė gana gerai.

Kiek teko girdėti jau ir toj 
draugijėlėj komintemo tėziai 
nori įsivyrauti. Maskviečiai pri- 
siuntę vienų asmenį, kurs no
rįs padaryti savotiškų “tvarkų”. 
Teko sužinoti, kad vaikučiai 
tuo asmeniu labai nepatenkin
ti,, žada su juo nesirokuoti. 
Tas asmuo esųs Grybas-Stul- 
gaitis ir vaikučiai sako, kad jis 
norįs j u draugijėlę sugriauti. 
Vaikučiai sako, kad jiems tu
rėję būti leista balsuoti, ar jie 
nori Grybo, ar ne? Bet Grybas* 
jiems balsuoti neleidęs. Gry
bas, su pagelba komitemo, pa
siskelbęs draugijėlės diktato
rių.

Iš visko matyti, kad vaiku
čiai nemano nusileisti komiteri. 
nui ir prisiimti Grybo diktato
rių. Jie yra patenkinti dabar
tiniu draugijėlės organizatorių 
Strygu, kurs su pasišventimu 
dirba draugijėlei ir yra pado
rus asmuo. Vaikučiams reikė
tų nepasiduoti komiternui.

ROSELAND.
Bažnytinių Draugijų Narių 

ir Parapijonų yra šaukiamas 
visuotinas susirinkimas, šian
die, sausio 30 d., Chas, Stru- 
milo svet.

Vakar rytų belaukiant gatve- 
kario ant 108 st. ir Michigan 
avė. prieina žmogus ir užkal
bina sale manęs stovintį kitų 
žmogų. Jisai sako: “Ar tu ži
nai, kad utarninko vakare yra 
saukiamas visų bažnytinių 
draugijų narių ir parapijonų 
visuotinas susirinkimas? Mes 
dabar turime pasigavę Klebonų 
Lapelį ir jojo visos suktybės 
bus išaiškintos susirinkime. 
Lapelis turi būti išvarytas iš 
Visų Šventų parapijos. Ateik ir 
pasakyk kitiems.“

Sakant tuos žodžius atėjo 
gatvekaris, ir daugiau nebega
lėjau patirti. — Reporteris.

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos atstovo

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

BARBORA 
KRIKščIUNAVIčIENfi

Gimė gruodžio 4, 1884 m*, turė
jo 34 metus. Mirė, nedėlioję 
sausio 28 dieną 5:30 rytą, Au- 
bum Parko ligoninėj. Sirgo tris 
savaites. Paliko didžiausiame 
nubudime vyrą Joną Krikščiuna- 
vičių, sūnų Joną Krikščiunavičių 
ir sūnų Adomą Gadliauską.

Laidotuvės bus seredoje, sau* 
šio 81 dieną iš namų 4617 So. 
Winchester Avė., 9 vai. rytą tie
siai j Tautiškas kapines. Visi 
giminės ir pažįstami malonės da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinį patarnavimų.

Didžiausiai nuliūdę
yrąs ir Sūnus.

♦ * 
*

Čia buvo pradėtas organi
zuoti mišrus coras, kurio mo
kyti buvo pakviestas A. Kveda
ras. Sako, kad ir čia kominter- 
nas stato savo tėzius ant kelio ir 
nenori prileisti suorganizuoti 
choro. Tas pats Grybas darąs 
didžiausios betvarkės. Visi ko- 
miternai taip daro.

Man rodos, kad choras Brig- 
hton parke galėtų turėti geros 
dirvos, tik reikia gerai pasidar
buoti, kad jį suorganizavus. 
Reikėtų visiems vietiniams, 
kurie turi palinkimo dainuoti,

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
31 d. Sausio, seredoj,

F. Gedmino Salėj, 8756 
Houston Avė., So. Chica
go, III.

1 d. Vasario, ketverge, 
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

2 d. Vasario, pėtnyčioj,
Stančiko Salėj, Rosfelande.

4 d. Vasario, nedėlioj,
Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai.

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.
Visose lietuvių kolonijose lie

tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniu! prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, UI.

.. ,, _. i -• HUO UU IllCVų“Naujienų ofise yra atėję į esu 35 metų senumo vaikinas iš ama- 
laiškai iš Lietuvos šitiems žmo
nėms — ateikit ir atsiimkit —

Adbmaitis Victor
Aralevicz Anton
Apkicuici Anton
Aukštakalnis Jurgis
Bilkevicz Marei joną
Budri s Frank
Dapšis Leonas
Dermon Frank
Gaižutis Jonas
Glambauskas John >
Gokaitis Frank
Griunas Jonas
Gudas Paul

PARDAVIMUI grosemė ir bučemė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
meti}, visokių tautų apgyventa vi^ta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864

MAINYSIU 7 sėdynių auto
mobilių Paige ant grosemės ar 
bučernės. Automobilius kaip 
naujas. Atsišaukit. Naujienų 
Skyrius, 3210 S.Halsted st. N. 27

JIESKO KAMBARIU

Jakštis Ignas J.
Jakštienė Barbora
Janonis J.
Josuweit Sam.

Kaitis P. M. 
Kapočienė Stanislova 
Kasre Agota 
Kauneitis John 
Kazlauskas Joseph 
Kjeljis A. 
Krašlunelis Jonas 
Kreivis Bruno 
Lipčris Stanislovas 

’ Mackevičius Peter
Makevekaitė Frances 
Markūnas J. 
Mažeika Stephan 
Mickus Peter 
Misiūnas Frank 
Pačkauskas V. 
Paulauskas J. 
Petkus Jonas 
Petrauskas Juozapas 
Paniška P. J. 
Rakašaitė Eleanor 
Serpaus Stanis 
Smuikis Mere. 
Važnonienė Victoria 
Vitkauskas Juozas 
Wanckus J. 
Wojinauskas J.

Wanešhm$
Utarnhike, sdusio 30 d. Drg. K. Bie- 

inis, Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas kalbės Fred Pearson Sa- 
ėj, 63 E. Maiu St., St. Charles, III. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ateikite vi
si į prakalbas.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d., 11’vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebells.

Bridgeporto Draugijų Susivieniji
mas laikis savo metinį susirinkimą 
antradienį sausio 30 d., 8 v. v. Mildos 
svetainėj, 3140 So. Halsted St. .Pra
šau Draugijų atstovus nesivėluoti, nes 
yra daug reikalų aptarti ir bus renka
ma nauja valdyba 1923 metams.

Kviečia raštininkas J. Balčiūnas.

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
ir choro nariai, susirinkit visi sere- 
redoj sausio 3.1 d., 7 v. v., Mark 
White Sq., nes po praktikos Dr. A. 
karalius laikis prelekciją apie alsavi
mą, kas niužikantams ir dainoriams 
rutinai reikalinga yra žinoti.

— Eugenija Grušaitė, rašt.

Indiana Harbor, Ind. — Prakalbos 
su paveikslais įvyks antradieny, sau
sio 30 d.,' 7:30 v. v., Catherine House, 
svet., 138 ir Deador Sts. Kviečiame 
visus lietuvius skaitlingai atsilankyti.

•— Kviečia Jonas Kodinas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Jurgio ir 

Juozo Dabriskų kilusių iš Vilkaviškio 
apsk., Bartininkų valsčiaus, Ožkabalių 
kaimo. Kas žino, prašau pranešti 
man šiuo adresu: Lithuania, Kaunas, 
šančų paštas J. Dabriskui. Taip-pat 
jums broliai pranešu, kad jau tėveliai 
abu mirė ir likau aš vienas kaip pauk
štelis savo šalelėj. J. Dabriskas.

PAJIEšKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į ge
rų einamų biznį. Korporacija 
gyvuoja jau 9 metai. Reikalau
ju nuo vas. 1 d. dviejų gerų 
žmonių. Mokslas ar supratimas 
apie biznį nėra reikalingas; ga
lite atsišaukti kad ir nuo farmų. 
Naujienos Box 200.

APSIVEDIMUI
JIEŠKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos nuo 20 iki 30 metų amžiaus. 
Esu 30 metų vaikinas, moku ke
pyklos darbą, uždirbu gerai ir tu
riu pusėtinai turto. Kuri norėtų 
su manim susieiti ir gyventi, mel
džiu prisiųsti laišką įr fotografiją; 
kiekvienai duosiu atsakymą ir pa
reikalavus fotografilą 
Adresas: M

436 E.

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj biznio vietoj. Kaina 
prieinama. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

4459 S. Honore Str.
t

RAKANDAI
NETIKĖTAS BARGENAS

Į 5kias dienas turi būti parduota 
rakandai (fomyčiai) — visi sykiu ar
ba

REIKIA kambario vienam vaikinui, 
pageidaujama kad butų su valgiu ir 
prie švarių žmonių Brighton Parko 
apylinkėj. Atsišaukite laišku į Nau
jienų skyrių Brighton Parke No. 14, 
4138 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ_______

REIKALAUJAMA merginų 
prie darbo dirbtuvėj. Kreiptis į 
Dirbtuvės vedėja.
Chicago White Lead & Oil Co., 

1454 S. Westem Avė.

REIKALAUJAMA Moterų, 
prityrusių skudurus skirstyti; 
nuolatinis darbas. Kreiptis —

MILLER & COHN
1416 Blue Island A\e.

MERGINŲ 
prie darbo dešrų skyriuje, 
tyrimas nereikalingas. 8 
darbo diena.

ARNOLD BROS. 
660 W. Randolph St.

Pri- 
val.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Val
gis ir guolis ir geras užmokes- 
nis; darbas ant visados. Atsi
šaukit tuoj aus. 3225 Auburn av.

REIKALAUJAMA prityrusių mo
terų skudurams ir popierems skirsty
ti. Nuolatinis darbas, geras mokes
nis, garu apšildomas ir nedegamas na
mas. Dray and Co., 343-353 N. Shel- 
don St. 2 blokai į š’aurę nuo Fulton 
Street.

REIKALAUJA MERGINŲ, MER
GINŲ, MERGINŲ, kurios yra 16 iki 
25 metų amžiaus — nevedusių. Leng
vas darbas dirbtuvėj, pritvrimas ne
reikalingas, išmokus pakeliama mo
kesnis, ateikit tik tą dieną, kada pri
sirengę stoti prie darbo. Turi mo
kėti angliškai kalbėti ir rašyti.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ________

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklų, 43 centai į valan
dų. Nuolatinis darbas- Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Cq., 
So. Canail ir 15 gat.
arba Kedzie Avė. and 40th St.

REIKALAUJAMA suvirintojų su 
acetyleno gazu, prityrusių prie lak
štinio metalo gamybos. Nuolatinis 
darbas.

Wilson and Bennett Mfg. Co. 
6532 So. Menard Avė.

REIKALAUJAMA vyrų, nuo
latinis darbas vidui, 45c. į va
landa. Kreiptis

E. F. HAUGHTON & CO. 
3534 Shields Avė.

REIKALAUJAMA 
DARBININKŲ.

KREIPTIS
1319 W. 32 PL.

REIKALAUJAMA dviejų 
rų urminėj skudurinėj.

LOUIS DRAY,
1342 So. Racine Avė.

DARBININKŲ 
mėsos pakavimo įstaigoj, 
tyrimas nereikalingas. 

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

grąžinsiu.
CROUCH

6-th, Fremont, Neb.

EBiEaaflBHMHMi iMmuiHnB
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REIKALINGAS bučeris; turi 
būt teisingas ir negirtuoklis; 
duosiu kambarį ir valgį.

Atsišaukite:
714 W. 14th PI.

PARSIDUODA GRAFONOLA, ge
ras motoras su 3 springsais, automa
tiškai sustoja; mažai vartota. Kaina
vo $165.00; su 15 rekordų už $85.00.

4342 S. Maplevvood Avė 
. pirmos lubos

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė 
su namu ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavos gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildare avė.
Lafayette 0392

PARDUODAMA saliuno įtai
symai pigiai.

Kreipkitės: >
4250 So. Ashland AVe.

PARDAVIMUI grosemė ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučemę. Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda- 
vipio savininkas važiuoja į Europą.

3205 So. Wallace St.

PARDUODAMA kampinis 
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis pardavimo: einu į 
kitų biznį. 1000 W. 51-st St. 
Roulevard 1346 kampas Mor
gan Str.

šmotais. Klauskite:
GERLAVIČIŲ 

4346 So. Ashland Avė. 
Telef. Boulevard 9721

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.

$100 įmokėti, likusius po $10 
kas mėnesį už U akro vietų ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.
NAMAI IR BIZNIAI 

PARDAVIMUI
Geras ir greitas patarnavimas — 

tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom nauįus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičių. Siunčiam pini
gus į Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darome viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiama susipažinti su mumis, 
Frank Mažeika Frank Youn<

CENTRAL REALTY CO.
8528 So. Halsted St.

Chicago, III.

6

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 
kambariais- Kaina $1650 
3601 Wallace St. 1 augšto

mūrinis štoras ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Westem Avė. štoras ir 
3 flatai po 4 kambarius. Karšto van
dens šiluma. Garažas 24x22 su šilu
ma. Kas norite gerai nupirkti, atai- 
šaukit šią savaitę nes esu priverstas 
parduoti. Savininkas, 6559 So. Map- 
lewood Avė., Chicago, III.

Bučemė ir
Gera vieta.

Priežas-
pro-

EXTRA BARGENAS! 
grosernč už pusdykį. 
Parduosiu greitai ir pigiai, 
tis labai svarbi; tai yra auksinė ga. • • • -
<

Kas pirmas, tas laimes. 
J. LEPA,

3452 So. Halsted St.

PARSIDUODA pirmos klesos bu
čemė ir grosemė, biznis išdirbtas per 
ilgus laikus, biznis daroma. $200 j 
dieną ir daugiaus, nėra kredito, ver
ta $5,500, parduosiu už pirmą teisin
gą pasiuliųimą, ąrba mainysiu ant 
nedidelio namo by kokioj vietoj. 
Priežastis pardavimo labai svarbi, at- 
sišaukit tuoj, nes tas bargenas neil
gai bus; kas pirmesnis, tas laimės; 
creipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI nuosavybė; apačioj 
saliunas viršuj 6 ruimai, šalę dykas 
lotas arba kas norit galit išrandavot 
ruimus ir parduodu naminius daiktus. 
Priverstas per savaitę parduoti ar iš
duot randon.

, 5101 S. Union Avė., 
Chocago.

PARDUODA savininkas bungalą 5 
kambariais Elmwood Parke, fumasu 
apšildomas elektra cimentuotas beiz- 
mentas stikliniai priengiai, garažas 1 
mašinai. Lotas 45 per 133. Kaina 
$3,800. Įmokėti $500. lakusieji ma
žais mėn. išmokėjimais. Platesnėms 
žinioms rašykit Box C. P. S.

EXTRA. Čia yra bargenas, 
parsiduoda maišytų tavorų biz
nis. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant namo, loto, arba automobi
lio. Pardavimo priežastis, labai 
svarbi. 3318 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOUJS

PARDAVIMUI puikus saliu- 
nas, Visokių tautų apgyventoj 
kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Priežastis —- tu
riu du saliunus. Parduosiu pigiai 
2300 W. 48th Place.

PARDAVIMUI gera užeigos 
vieta minkštų gėrimų. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo 
— turiu du biznius. Kreipkitės: 
1632 W. 46th St.

PARSIDUODA saliunas 
cash arba mainysiu ant loto 
automobiliaus. Kreipkitės 

3200 Federal St. 
Kampas 32tro«

— ----- T—.■    -------------- į—
BARGENAS. Groseme ir 

bučernė, turi būti parduota šių 
savaitę. Duokite pasiūlymus 
pagal savo nužiūrėjimų. Pa
klausti 562 W. 18th St.

uz 
ar

EXTRA
Nepaprastas pigumas, pardavimui 

bučernė ir grosemė, vertes $1500.00, 
parduosiu už $500.00 turi būti parduo
ta į dvi dienas. Nepraleisikite pro
gos.

1822 S. Canalport Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučemė ir grosemė la

bai gert j vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų; randa $35 mėn.; 4 kamba
riai gyvenimui; parduosiu už $900, nes 
tuoj turiu apleisti miestą.

4537 So. Paulina St.

PARSIDUODA bučemė ir groser- 
nė; gera vieta patyrusiam tame biz 
nyje ir vartojančiam anglų kalbą 
žmogui . Randa pigi $30 mėnesiui su 
pagyvenimu ir garažu dviem automo
biliam. Pardavimo priežastis, viena?;
nartnerys eina i garažo biznį. Ątsr 

j šaukite 3538 So. California Av>., C*hi-
cago, III.

Skolinam pinigus ant pir
mų ir antrų Morgičių 

patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenuo, 
arti Augštutinio Keli*. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madbon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, /siuvi

mas, dreamaking Ir paitern ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audfiklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

[k $Iii
ui

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už* 
dirba didelea algas. Mas duadaraa 
praktinras pamokas«Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi p rosi n ti, kifenius daryti, raakavM 
siūti siek trinieji s duvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapų kokiu asbuk 
dienos laiku ar vakare. Mas uarody* 
sim, kaip mea galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ka
riu© Jus visuomet uždirbsite gerų al
gą. / •

Speciu.13 tako*' bus autaikta jiuaa 
ftį mėnesi. (Atsinešk šitų »pakalba ų 
su savim).

i ::i m <:<i r.n < ri ri\i. /.-.n 
•i M ii(n>;

190 N. State St., R
4 lubos, Chicage

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.

H {
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)

industrijos mašinomis išdirbti 
reikiamas prekes Rusijai. Tai 
sustiprėtų Vokietijos prekyba. 
Dabartiniu laiku Rusijos eko
nominė padėtis suvis susmu
kus ir jeigu Rusija susisiektų 
su Vokietija apsimainytų maši
nomis ir žalia medžiaga tuo- 

i būvis

Toliau kalbėtojas papasako
jo kiek Lietuvoj vokiečių pini
gai padarė žmonėms nuostolių 
ir vargo, nes vokiečių markei | met ir Rllsijoj žmonių 
puolant, visokios prekės baisiai pasigerjntų. 
pabrango, o nuo to nukentėjo - -
daugiausiai Lietuvos darbiniu- Qupįe'§§ vįSą Europos 
kai.

Po tos kalbos buvo pertrau
ka ir Lietuvos Socialdemokratų 
darbininkų Partijai renkamos 
aukos. Aukas renkant du “spe- 
šel” komunistai mėtė purvinus

prisidėti prie to darbo. Girdė
jau, kad šiandie, MeKinley 
parko salėj, įvyksiančios choro 
repeticijos.

Taipgi teko patirti, kad vie
tos progresistėms ne kaip se
kasi sako, jau jos turinčios nu- 
sipirkusios biletą pas ^Abrao- 
mą. Gal joms ten seksis ge
riau. Laimingos kelionės! Kas.

aiškiai 
padėtį, 

kas butų sunku aprašyti. Laike 
prakalbos visi žmonės užsilai
kė ramiai, tik kalbėtojui su
minėjus kunigėlius, viena mo
teris nerimavo, 
katalikė.

— šapos Darbininkas.

Drg. K. Bielinis labai

Po pertraukos drg. K. Bieli
nis kalbėjo apie Klaipėdos kra
što gyventojų sunkią ekono
minę padėtį ir nurodė, kad pe
reitais metais Socialdemokratų 
Partija nusiuntė savo atstovus, 
seimo narius, ištirti Klaipėdos 
krašto gyventojų būvį. Kuomet 
Socialdemokratai nuvyko Klai- 
pėdon, tai Klaipėdos gyventojų 
visų darbininkiškų organizaci
jų ir ekonominių unijų buvo 
šaukiami susirinkimai. Tuose 
susirinkimuose buvo aiškina
ma Santarvės sukeltas tarpe) 
gyventojų nepasitenkinimas. | 
Tuomet jie išreiškė norą 
prie Lietuvos pasiliekant 
noniinę savyvaldą. Tuo 
pėdos klausimu Lietuvos

dėtis 
auto- 
Klai-

še į Steigiamąjį Lietuvos Seimą 
skubotą interpeliaciją. Dėka 
santin'ves karinei valtižiai, IKy- 

ventojai tapo pastatyti į nepa
kenčiamas sąlygas. Apsistojo 
pirklyba ir pramonė nupuolė. 
Sunkios ekonominės gyvenimo 
padėties jie buvo verčiami ieš
koti kokio nors išėjimo. Pasek
mė tų visų sunkenybių, kurias 
pergyveno Klaipėdos gyvento
jai per pastaruosius kelis me
tus, yra sukilimas prieš san
tarvės karinės valdžios slėgi
mą. Klaipėdos krašte šeiminin
kavo daugiausia Francija. 
Francijos piliečiai prisisteigė 
tiek daug nejudinamo turto: 
namų ir šiaip įstaigų. Per visą 
laiką Klaipėdos krašto užėmi
mą talkininkais, lenkų inilita- 
ristai norėjo užimti Klaipėdos j 
kraštą, o lenkų patrijotai kurie 
visuomet norėjo ir nori Lenki
jos sako: nuo jūrių iki jūrių, 
nWi gauti Klaipėdos uostą. O] 
Francija, kuri nori Vokietijos] 
prekybą su kitomis šalimis ] 
sunaikinti, nori stipriomis sie
nomis atskirti Vokietiją nuo 
Rusijos. Tuomi norima Vokie
tijai išplėšti paskutines gyvavi
mo jiegas, nes jeigu Vokietija 
susisiekia su Rusija ir gauna 
žahų medžiagų, tai ji gali savo

BRIGHTON PARK.
Nuo senai čia gyvuoja Did

žiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Keistučio Pašelpos ir Politikos 
Kliubo Dramos skyrius, kurs 
šį sezoną jau sulošė tris vei- 
kahis^ vieną Keistučio kliubui, 
antnį sau ir tretį Laisvos Lie
tuvos kliubui.

Sausio 19 d. įvyko Dramos 
skyriaus susirinkimas McKin- 
ley Parko salėj. Iš raporto pa
sirodė, kad skyrius turi užsi
dirbęs jau $28.50. Nutarta pa
likti pinigus kasoj ilki pabai
gos sezono. Jei bus daugiau už
dirbta, tlramjiečiai pasklailins 
pelną. Prie skyriaus prisirašė j 
trys nauji nariai.

Nutarta įsitaisyti scenai rei
kalingus daiktus. Tam tikslui 

'išrinkta komisija iš Petrai'tie- 
nes ir O umbra u sičio; S COIW Vi
joms parinkti išrinkti Sutkus, 

Janavičia ir Dumbrauskas.
Nutarta rengti netolimoj at

eity vakarėlį MeKinley Parke. 
Tam reikalui išrinkta komisi
ja iš p-ių F. Dvylienes ir Bui- 
skienės ir Dumbrausko.

P-ia M. Dundulienė pranešė, 
kad reikalinga rengtis prie lo
šimo kovo 25 d., kuomet įvyks 
Keistučio kliubo vakaras Mel- 
dažio svetainėj. Veikalas dar 
nepaskirtas.

Iš visko matyti, kad dramie- 
ciai energingai veikia. Labai 
girtina. j

CICERO.
Progresyvė visuomenė gana 

sparčiais žingsniais žengia 
priekyn. Ji jau turi savo sve
tainę, kurioj be baimės gali 

Matyt, karšta | svarstyti savo klasės reikalus 
ir daryti pasilinksminimus. 
Nors tam darbui buvo 
skerspainių mėtoma ant 
bet tas nieko negelbėjo, 
skerspainius mėtė kun.
čiunas ir jo klapčiukai. Jų visą 
darbą margis nusinešė, o Cice
ros lietuviai smarkiai trumfuo- 
ja.

kelio, 
Tuos
Vai-

Laiškai iš Lietuvos 
Naujieny ofise

“Naujienų” ofise yra atėję 
laiškai iš Lietuvos šitiems žmo
nėms — ateikit ir atsiimkit —

Adbmaitis Victor
Aralevicz Anton
Apkicuici Anton
Aukštakalnis Jurgis
Bilkevicz Marei joną
Budri s Frank
Dapšis Leonas
Dermon Frank
Gaižutis Jonas
Glambauskas John
Gokaitis Frank
Griunas Jonas
Gudas Paul

Jakštis Ignas J.
Jakštiene Barbora
Janonis J.
Josuweit Sam.

APSIVEDIMAI. PARDAVIMUI

CEZARAS PAPLAU8KIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madienį sausio 29 d., 1923 m. 2 
vai. lytą, išgyvenęs 34 metus 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liudime žmoną Teodorą, su kuria 
išgyveno tris metus, du brolius 
Ignacą ir Liudomirą čia Ameri
koje, dvi seseris Lietuvoj: Kazi
mierą Norvilienę ir Aleksandrą 
Križevičienę ir vieną Amerikoje 
Stanislavą Budjęinienę. Jis pa
ėjo iš Kauno red., Telšių apskr., 
Kontaučių parap., Smėlių kai- 
rrvo. Mirė savo namuose 716 
W. 22 St., šermenys bus namuo
se 4458 S. Wood St. Giminės, 
draugai ir pažįstami yra prašo
mi ateiti j šermenis.

Nuliudime likusi jo žmona
Teodora.

čia dar gyvuoja kita organi
zacija: “Ateities Žiodo” vaikų 
diaugijėle. Pirmiau ta draugi
jėlė p nikiai gyvavo: turėjo
apie 150 vaikučių ir mergaičių. 
Visi buvo j>atenkinti ir gerai 
pralavinti, buvo pradėję pasi
rodyti ir scenoj. Jie nepersenai 
sulošė “Sniegų Karalaitę” Mel- 
dažio svet. Kaipo vaikučiai, su
lošė gana gerai.

Kiek teko girdėti jau ir ‘ toj 
draugijėlėj komintemo tėziai 
nori įsivyrauti. Maskviečiai pri- 
siuntę vienų asmenį, kurs no
rįs padaryti savotišką “tvarką”. 
Teko sužinoti, kad vaikučiai 
tuo asmeniu labai nepatenkin
ti,, žada su juo nesirokuoti. 
Tas asmuo esąs Grybas-Stul- 
gaitis ir vaikučiai sako, kad jis 
norįs j u draugijėlę sugriauti. 
Vaikučiai sako, kad jiems tu
rėję būti leista balsuoti, ar jie 
nori Grybo, ar ne? Bet Grybas 
jiems balsuoti neleidęs. Gry
bas, su pagelba komitemo, pa
siskelbęs draugijėlės diktato
rių.

Iš visko matyti, kad vaiku
čiai nemano nusileisti komiter- 
nui ir prisiimti' Grybo diktato
rių. Jie yra jpatenkinti dabar
tiniu draugijėlės organizatorių 
Strygu, kurs su pasišventimu 
dirba draugijėlei ir yra pado
rus asmuo. Vaikučiams reikė
tų nepasiduoti komiternui.

JIESKAU apsivedimui merginos 
nuo 2b iki 35 metų amžiaus. Aš 
esu 35 metų senumo vaikinas iš ama
to mašinistas, turiu gerą darbą_ ir 
nuosavą namą, linksmo budo, 5 pėdų 
9 colių aukščio, ir merginos norėčiau 
ne žemos. Atsišaukdamos laišku mel
džiu prisiųsti kartu ir fotografiją. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą gražinsiu ant pareikalavimo.

L. S.,
3536 Parnell Avė., 

Chicago, III.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
geras senas biznis, išdirbtas per daug 
metų, visokių tautų apgyventa viėta. 
Atsišaukite greitai, parduosiu labai 
pigiai.

2611 W. 44 St.
Tel. Lafayette 5864

PARDAVIMUI saliunas, 
geroj biznio vietoj. Kaina 
prieinama. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

4459 S. Honore Str.

JIESKO KAMBARIU
REIKIA kambario vienam vaikinui, 

pageidaujama kad butų su valgiu ir 
prie švarių žmonių Brighton Parko 
apylinkėj. Atsišaukite laišku į Nau
jienų skyrių Brighton Parke No. 14, 
4138 Archer Avė.

REIKIA DARBININKU”

PARSIDUODA GRAFONOLA, ge
ras motoras su 3 springsais, automa
tiškai sustoja; mažai vartota. Kaina
vo $165.00; su 15 rekordų už $85.00.

4342 S. Maplewood Avė 
. pirmos lubos

BARBORA 
KRIKŠčIUNAVIČIENfi

Gimė gruodžio 4, 1884 m. turė
jo 34 metus. Mirė, nedėlioję 
sausio 28 dieną 5:30 rytą, Au- 
bum Parko ligoninėj. Sirgo tris 
savaites. Paliko didžiausiame 
nuliudime vyrą Joną Krikščiuna- 
vičių, sūnų Joną Krikščiunavičių 
ir sūnų Adomą Gadliauską.

Laidotuvės bus seredoje, sau- 
šio 81 dieną iš namų 4617 So. 
Winchester Avė., 9 vai. rytą tie
siai j Tautiškas kapines. Visi 
giminės ir pažįstami malonės da
lyvauti laidotuvėse ir atiduoti 
paskutinį patarnavimą.

Didžiausiai nuliūdę
Vyras ir Sūnus.

♦ ♦
♦

Čia buvo pradėtas organi
zuoti mišrus coras, kurio mo
kyti buvo pakviestas A. Kveda
ras. Sako, kad ir čia komiu tar
nas stato savo t&rius ant kelio ir 
nenori prileisti suorganizuoti 
choro. Tas pats Grybas darąs 
didžiausios betvarkės. Visi ko- 
miternai taip daro.

Man rodos, kad choras Brig- 
hton parke galėtų turėti geros 
dirvos, tik reikia gerai pasidar
buoti, kad jį suorganizavus. 
Reikėtų visiems vietiniams, 
kurie turi palinkimo dainuoti,

Cicero Draugijų Sųryšis stei- 
' gia vaikučių mokyklų, kuri 
greitai atsidarys. Toj mokykloj 
bus mokinama lietuvių kalbos, 
rašybos ir dailės. šis darbas 
yra gana svarbus, nes progre- 
syvė visuomenė iki šiol dar ne
turėjo kur savo vaikučių pra- 
mokinti, tėvų kalbos. Nepaiso
ma niinyškų mokyklų, kuriose 
mokoma lietuvių kalbos, nes 
joj nieko nepramoksta lietuvių 
vaikai, kadangi minyškos dau
giausiai pačios nieko nemoka. 
Motinos, kad ir artimos bažny
čiai nepatenkintos. Taigi da-

Ciccros j
steigia vaikučiams mokyklų. 

Todėl kiekviena motina turėtų 
temyli, kada bus paskelbta mo
kyklos atidarymas.

— Ciceros Korespond.

ROSELAND.
Bažnytinių Draugijų Narių 

ir Pavapi jonų yra šaukiamas 
visuotinas susirinkimas, šian
die, sausio 30 d., Chas. Stru- 
milo svet.

Vakar rytą belaukiant gatve- 
kario ant 108, st. ir Michigan 
avė. prieina žmogus ir užkal
bina sale manęs stovintį kita 
žmogų. Jisai sako: “Ar tu ži
nai, kad utarnimko vakare yra 
saukiamas visų bažnytinių 
draugijų narių ir parapijonų 
visuotinas susirinkimas? Mes 
dabar turime pasigavę Kleboną 
Lapelį ir jojo visos suktybės 
bus išaiškintos susirinkime. 
Lapelis turi būti išvarytas iš 
Visų Šventų parapijos. Ateik ir 
pasakyk kitiems.“

Sakant tuos žodžius atėjo 
gatvekaris, ir daugiau nebega
lėjau patirti. — Reporteris,

Kaitis P. M.
Kapočienė Stanislova 
Kasre Agota 
Kauneitis John 
Kazlauskas Joseph 
Kjeljis A.
Krašlunelis Jonas 
Kreivis Bruno 
Lipčris Stanislovas

* Mackevičius Peter 
Makevekaitė Frances 
Markūnas J.
Mažeika Stephan 
Mickus Peter 
Misiūnas Frank 
Pačkauskas V. 
Paulauskas J.

Petkus Jonas 
Petrauskas Juozapas 
Puniška P. J.
Rakašaitė Eleanor 
Serpaus Stanis 
Smuikis Mere.
Važnonienė Vįįętoria 
Vitkauskas Juozas 
Wanckus J. 
Wojinauskas J.

Pranešimi
Utarninke, sdusio 30 d. Drg. K. Bie

linis, Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas kalbės Fred Pearson Sa
lėj, 63 E. Main St„ St. Charles, III. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Ateikite vi
si į prakalbas.

LSS. VIII Rajono konferencija bus 
vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —-Sekr. A. GrebeEs.

•Bridgeporto Draugijų Susivieniji
mas laikis savo metinį susirinkimą 
antradienį sausio 30 d., 8 v. v. Mildos 
svetainėj, 3140 So. Halsted St. Pra
šau Draugi jų atstovus nesivėluoti, nes 
yra daug reikalų aptarti ir bus renka
ma nauja valdyba 1923 metams.

Kviečia raštininkas J. Balčiūnas.

Drg. K. SIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo

Bridgeport. — Jaunuolių Orkestro 
ir choro nariai, susirinkit visi sere- 
redoj sausio 31 d., 7 v. v., Mark 
White Sq., nes po praktikos Dr. A. 
Karalius laikis prelekciją apie alsavi
mą, kas niuZikantams ir dainoriams 
būtinai reikalinga yra žinoti.

— Eugenija Grušaitė, rašt.

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
31 d. Sausio, seredoj,

F. Gedmino Salėj, 8756 
Hoitston Avė., So. Chica
go, III.

1 d. Vasario, ketverge, 
Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

2 d. Vasario, pėtnyčioj, 
Stančiko Salėj, Rosfelande.

4 d. Vasario, nedėlioj, 
Liberty Salėj, 8 ir Adams 
St., Waukegan, III., 2 vai.)

Indiana Harbor, Ind. — Prakalbos 
su paveikslais įvyks antradieny, sau
sio 30 d., 7:30 v. v., Catherine House, 
svet., 138 ir Deador Sts. Kviečiame 
visus lietuvius skaitlingai atsilankyti.

— Kviečia Jonas Kodinas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Jurgio ir 

Juozo Dabriskų kilusių iš Vilkaviškio 
apsk., Bartininkų valsčiaus, Ožkabalių 
kaimo. Kas žino, prašau pranešti 
man šiuo adresu: Uthuania, Kaunas, 
šančų paštas J. Dabriskui. Taip-pat 
jums broliai nranešu, kad jau tėveliai 
abu mirė ir likau aš vienas kaip pauk
štelis savo šalelėj. J. Dabriskas.

5 d. Vasario, panedėlyj,
Aušros salėj, 3001 S. Hal
sted St., visuotiname LSS. 
VIII Rajono narių susirin
kime.

PAJIEŠKAU dviejų žmonių 
su pinigais, kurie turi nuo 
$1500 iki $2000 investinti į ge
rų einamų biznį. Korporacija 
gyvuoja jau 9 metai. Reikalau
ju nuo vas. 1 d. dviejų gerų 
žmonių. Mokslas ar supratimas 
apie biznį nėra reikalingas; ga
lite atsišaukti kad ir nuo farmų. 
Naujienos Box 200.

MOTERŲ
REIKALAUJAMA merginų 

prie darbo dirbtuvėj. Kreiptis į 
Dirbtuvės vedėją.
Chicago White Lead & Oil Co., 

1454 S. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 
su namu ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavos gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildare avė.
Lafayette 0392

PARDUODAMA saliuno įtai
symai pigiai.

Kreipkitės: A
4250 So. Ashland A Ve.

REIKALAUJAMA Moterų, 
prityrusių skudurus skirstyti; 
nuolatinis darbas. Kreiptis —•

M1LLER & COHN
1416 Blue Island A\e.

PARDAVIMUI groserne ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučernę. Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda- 
vipio savininkas važiuoja į Europą.

3205 So. Wallace St.

M KRGIN V 
prie darbo dešrų skyriuje, 

tyrimas nereikalingas. 8 
darbo diena.

- ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

Pri-

val.

PARDUODAMA ‘ kampinis 
saliunas labai geroj vietoj. 
Priežastis jiardav iiino: einu į 
kitą biznį. 1OOO W. 51-st SI. 

Boulevard 1346 kampas Mor
gan Str.

Antradienis, Sausis 30, 1923

AUTOMOBILIAI
MAINYSIU 7 sėdynių auto

mobilių Paige ant grosemės ar 
bučernės. Automobilius kaip 
naujas. Atsišaukit. Naujienų 
Skyrius, 3210 S.Halsted st. N. 27

"rakandai
NETIKĖTAS BARGENAS

Į 5kias dienas turi būti parduota 
rakandai (forayčiai) — visi sykiu ar
ba šmotais. Klauskite:

GERLAVIČIŲ
4346 So. Ashland Avė. 
Telef. Boulevard 9721

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.

$100 įmokėti, likusius po $10 
kas mėnesį už % akro vietą ar
ti Archer Avė. — tik $800.

3935 S. Kedzie Avė.

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Geras ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainOm ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimais. Skolinam pi
nigus ant morgičiu. Siunčiam pini
gus į Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
Inšiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darome viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiama susipažinti su mumis. 
Frank Mažeika Frank Young

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis

6 kambariais- Kaina $1650
3601 Wallace St. 1 augšto 

mūrinis štoras ir kambariai 
$2800

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie namų darbo. Val
gis ir guolis ir geras užmokcs- 
nis; darbas ant 'visados. Atsi
šauki t tuojaus. 3225 Auburn av.

REIKALAUJAMA prityrusių mo
terų skudurams ir popierema skirsty
ti. Nuolatinis darbas, geras mokes
nis, garu apšildomas ir nedegamas na
mas. Dray and Co., 34'3-353 N. Shel- 
don St. 2 blokai į š’aurę nuo Fulton 
Street.

REIKALAUJA MERGINŲ, MER
GINŲ, MERGINŲ, kurios yra 16 iki 
25 metų amžiaus — nevedusių. Leng
vas darbas dirbtuvėj, prityrimas ne
reikalingas, išmokus pakeliama mo
kesnis, ateikit tik tą dieną, kada pri
sirengę stoti prie darbo. Turi mo
kėti angliškai kalbėti ir rašyti.

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKIA OARBIUm!
;________ VYRŲ________

REIKALAUJAMA darbinin
kų į liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas- Kreiptis 
į samdymo skyrių Crane Co., 
So. Canal ir 15 gat.
arba Kedzie Avė. and 40th St.

REIKALAUJAMA suvirintoją su 
acetylcno gaz.u, prityrusią prie lak
štinio metalo gamybos. Nuolatinis 
darbas.

Wilson and Bennett Mfg. Co.
6532 So. Menant Avė.

REIKALAUJAMA vyrų, nuo
latinis darbas vidui, 45c. į va
landa. Kreiptis \ «

E. F. HAUGHTON & CO.
3534 Shields Avė.

REIKALAUJAMA 
DARBININKŲ.

KREIPTIS
1319 W. 32 PL.

REIKALAUJAMA dviejų 
rų urminėj skudurinėj.

LOUIS DRAY,
1342 So. Racine Avė.

vy-

'S !!_■'» .TT 1 r

Visose lietuvių kolonijose lie
tuviai darbininkai privalėtų su
rengti d. K. Bieliniui prakalbas, 
nes jis yra geras kalbėtojas. No
rėdami surengti jam prakalbas, 
malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. Žymont, 
1739 S. Halsted st., Chicago, UI.

APSIVEDIMUI
JIESKAU APSIVEDIMUI MER- 

ginos nuo 20 iki 30 metą amžiaus. 
Esu 30 metą vaikinas, moku ke
pyklos darbą, uždirbu gerai ir tu
riu pusėtinai turto. Kuri norėtą 
su manim susieiti ir gyventi, mel
džiu prisiąsti laišką ir fotografiją; 
kiekvienai duosiu atsakymą ir pa
reikalavus fotografiją 
Adresas: M 

436 E.

gražinsiu.
CROUCII

6-tli, Fremont, Neb.

DARBININKŲ 
mėsos pakavimo įstaigoj, 
tyrimas nereikalingas. 

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St.

Pa-

REIKALINGAS bučeris; turi 
būt teisingas ir negirtu oklis; 
duosiu kambarį ir valgį.

Atsišaukite:
714 W. 14th PI. '

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6630 So. Westem Avė. štoras ir 
3 flatai po 4 kambarius. Karšto van
dens šiluma. Garažas 24x22 su šilu
ma. Kas norite gerai nupirkti, atsi
šaukit šią savaitę nes esu priverstas 
parduoti. Savininkas, 6559 So. Map- 
lewood Avė., Chicago, III.

Bučernė ir
Gera vieta.

Priežas-
pro-

EXTRA BARGENAS! 
grosernė už pusdykį. 
Parduosiu greitai ir pigiai, 
tis labai svarbi; tai yra auksinė 
ga. Kas pirmas, tas laimės.Kas pirmas, tas laimės. 

J. LEPA,
3452 So. Halsted St.

PARSIDUODA pirmos klesos bu
černė ir grosernė, biznis išdirbtas per 
ilgus laikus, biznis daroma $200 j 
dieną ir daugiaus, nėra kredito, ver
ta $5,500, parduosiu už pirmą teisin
gą paniulinimų, arba mainysiu ant 
nedidelio namo by kokioj vietoj. 
Priežastis pardavimo labai svarbi, at- 
sišaukit tuoj, nes tas bargenas neil
gai bus; kas pirmesnis, tas laimės; 
kreipkitės pas

FRANK G. LUCAS, 
4116 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI nuosavybė; apačioj 
saliunas viršuj 6 ruimai, šalę dykas 
lotas arba kas norit galit išrandavot 
ruimus ir parduodu naminius daiktus. 
Priverstas per savaitę parduoti' ar iš
duot randon.

5101 S. Union Avė., 
Chocago.

EXTRA. čia yra bargenas, 
parsiduoda maišytų tavorų biz
nis. Labai pigiai, arba mainysiu 
ant namo, loto, arba automobi
lio. Pardavimo priežastis, labai 
svarbi. 3318 So. Halsted St.

PARDAVIMUI puikus saliu
nas, visokių tautų apgyventoj 
kolonijoj. Bižnis išdirbtas per 
ilgus metus. Priežastis — tu
riu du saliunus. Parduosiu pigiai 
2300 W. 48th Place.

PARDUODA savininkas bungafą 5 
kambariais Elmwood Parke, fuYnasu 
apšildomas elektra cimentuotas beiz- 
mentas stikliniai priengiai, garažas 1 
mašinai. Lotas 45 per 133. Kaina 
$3,800. įmokėti $500. Ūkusieji ma
žais mėn. išmokėjimais. Platesnėms 
žinioms rašykit Box C. P. S.

MORTGECIA.I-PASKOLOS
Skatinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičiu 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelia. 

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai. 

Kalbame lietuviškai.
b............. 1 ■ ..............

MOKYKLOS
PARDAVIMUI gera užeigos 

vieta minkštų gėrimų. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo 
— turiu du biznius. Kreipkitės: 
1632 W. 46th St.

PARSIDUODA saliunas 
cash arba mainysiu ant loto 
automobiliauc. Kreipkitės 

3200 Federal St. 
Kampas 32troe

už
ar

BARGENAS. Grosernė i/ 
bučernė, turi būti parduota šią 
savaitę. Duokite pasiūlymus 
pagal savo nužiūrėjimą. Pa
klausti 562 W. 18th St.

EXTRA
Nepaprastas pigumas, pardavimui 

bučernė ir grosernė, vertės $1500.00, 
parduosiu už $500.00 turi būti parduo
ta į dvi dienas. Nepraleisikite pro
gos.

1322 S. Canalport Avė.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė la

bai geroj vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų; randa $35 mėn.; 4 kamba
riai gyvenimui; parduosiu už $900, nes 
tuoj turiu apleisti miestą.

4537 So. Paulina St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė; gera vieta patyrusiam tame biz
nyje ir vartojančiam anglą kalbą 
žmogui . Randa pigi $30 mėnesiui su 
pagyvenimu ir garažu dviem automo
biliam. Pardavimo priežastis, viena? 
partnery* eina i garažo biznį. Ąta? 
šaukite 3533 So. Califomia Av>., Chi
cago, III.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dreamaking ir pattera ma- 
ker. Bizniui ir namą dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audžklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininke.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas •Vyrams ir Ma- 
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, tarin
gi protinti, kišenfue daryti, rankevaa 
siūti elektrinėmis ziuvamoaaia maši
nomis.

Ateikite į musų šapų kokiu aeb^k 
dienos laiku ar vakare. Mas parody
sim, kaip mes galim Jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerų al-

Specialė taksa bus sutekta iiv-a 
šį mėnesi. (Atsinešk šitą 
bu savim).

THE MASTKR CINO AND 
TAILORING ^CHOOL

190 N. State St., Kampas Laka St*
4 lubos, Cįiicago.

Jos. F. Kasnicka. v-e-iėjaa.
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Reikalauja talkininku is- 
sinešdinimo iš Klaipėdos

Alijaiitą paeriškimai dėl Klaipėdos sukilimo
KAUNAS, sausio 10 d. —

Karas neišvengiamas
Lietuva ginklu gins Klaipėdą

Lietuva padavė talkininkams ultimatumą
Reikalauja talkininkų išsikraustymo iš Klaipėdos, nes ki

taip gali kilti karas. Klaipėdiečiai nepa
siduos talkininkams.

KLAIPĖDA, sausio 29 (Rašo Donald Day). — Gali
mybė naujo Europos karo delei susikirtimo tarp Lietuvos 
valdžios ir talkininkų už Klaipėdos krašto kontrolę, iškilo 
šiandie, kad abi pusės apsimainė ultimatumais.

Talkininkų komisija pareikalavo pašaliiimo Lietuvos 
reguliarinių kareivių ir nuginklavimo nereguliarinių (su
kilėlių).

Lietuva į tai atsakė kontr-ultimatumu, paklausdama 
ar dar veikia mūšių paliauba, sutarta tarp Franci jos ir 
Mažosios Lietuvos valdžios. Lietuva pasakė, kad.ji skai
tys derybas nutrauktomis, jei iki šeštadienio vidurnakčio 
nebus gauta atsakymo.

Talkininkai atsakė, kad mūšių paliauba vis dar veikia, 
bet tolimesni nuosprendžiai turi paeiti iš Paryžiaus.

Lietuva tada pasiuntė naujų ultimatumų, reikalau
jantį tuo jaus prašalinti Francijos kareivius. Atsakymas 
į tai turi, būti duotas iki septintadienio, nes kitaip Lietuva 
ignoruos komisijų ir ves derybas tiesioginiai su Paryžium.

Mažosios Lietuvos valdžia šiandie pakartojo savo pa- 
sirįžimų sukelti naujų rytinės Europos karų, jeigu talki
ninkai nepareis sukilėlių atiduodami Klaipėdos kraštų 
Lietuvai.

Naujosios valdžios prezidentas Erdmanas Simonaitis 
pranešė Tribūne (Chicago), kad Mažoji Lietuva tikisi pa- 
gelbos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Vokietijos ir Rusijos.

Talkininkų atstovai atsisako pripažinti naujai įkurtų
jų valdžių ir sako, kad jie palaikys talkininkų autoritetų 
Klaipėdoje ir sudarys naujų valdžių. Neutraliniai diplo
matiniai dabotojai, kurie jaučia, kad karas yra neišvengia
mas, sako, kad arba talkininkai turi apleisti miestų, arba 
turi atgauti kontrolę spėkos pagelba. Lietuviai sako, kad 
jie kariaus, bet neatiduos talkininkams krašto kontrolės.

Mažosios Lietuvos spėkos Klaipėdoje siekia 6,000, bet 
Lietuvos rubežius yra tik už 20 mylių, kur 10,000 Lietu
vos reguliarinių kareivių su ginkluotais automobiliais ir 
artilerija yra pasirengę gelbėti naujųjai valdžiai. Nežiū
rint Francijos ir Anglijos karinių laivų ir išsodintų 2,000 
kareivių. Mažosios Lietuvos lietuviai sako, kad jie gali 
išlaikyti miestų iki atvyks pagelba iš Lietuvos.

Vakare 10 valandų Prancūzijos 
delegatas p. Paduva n i ir Anglų 
Konsulas p. Dilio y įdavė Užsie
nių Reikalų Ministeriui tokį 
kolektyvų pareiškimų:

Ponas Ministeri!
■Mes turime garbės J ilsų Eks

celencijos atkreipti domę į fak
tų, kad pastik paskelbtos tele
gramos, revoliucinis komitetas 
šiandie yra paėmęs Klaipėdos 
Krašto valdymo kontrolę. ir 
tuo pat metu kreipėsi į Lietu
vos partizanus, kad pagelbėtų 
jam jo darbe.

Mes turime garbės pažymėti, 
kad Klaipėdos Kraštas, einant 
Versalės traktatu, yra Alijantų 
administracijoje ir to fakto 
akyvaizdoję mes musų vyriau
sybių vardu protestuojame 
prieš oficialinę ar neoficialinę 
Lietuvos partizanų pagalbų 
šiame judėjime.

Nors mes atsisakome pripa
žinti Revoliucinį Komitetų, 
<urs dabar Klaipėdoje pasiėmė 

valdžių, tačiau žmoniškumo 
reikalui mes prašome .Tusų Ek
scelencijos vyriausybę panau
doti savo įtakų, kurios Jus ga
lite turėti per p. Žilių, Jūsų 
oficiali nį atstovų Klaipėdoje, 
kad butų vengiami akscesai 
prieš asmenis ir turtų.

Prašau priimti ect.

Italų atstovas prisidėjo prie 
Francuzų delegato pareiški
mo.
(Lietuvos atstovas Rygoj 

d-ras Zaunius gavo iš Italų at
stovo p. Vivalbos pareiškimų, 
kuriuo jis praneša prisidedąs 
prie prancūzų atstovo demiršo 
Kaune.

Lietuvos vyr. atsakymas
Į pareiškimų sausio mSn. 11 

dienų Užsienių Reikalų Minis- 
teris p. Galvanauskas davė to
kį atsakymą:

Kaunas, 1923 m. 1.11 d.
■ Gerbiamieji!

Turiu garbės pranešti, kad 
gavau Jūsų kolektyvių notų 
1923—1—10 d., m. 1 (25>, ku
rioje Jus atkreipiate Lietuvos 
Vyriausybės domę, į “revoliu- 
cijinį komitetų”, kuris, paė
męs Klaipėdos Krašto valdymų 
ir išleidęs atsišaukimų į Lietu
vos partizanus, prašo pagelbos. 
Lietuvos Vyriausybė ima do
mėn Jūsų atatinkamų Vyriau
sybių vardu padarytų protestų 
iricš minimų Lietuvos partiza

nų oficialinę ar neoficialinę 
oagelbų šiame judėjime, kons-

(Tųsa ant 2 pusi.)

Manifestas visiems Klaipėdos krašto gyventojams

Lietuviai nepaisys talki
ninką reikalavimą

Sukilėliai Klaipėdos neapleis.
WASHJNGTON, sausio 30.— 

(Lietuvos atstovybės gautomis 
oficialinėmis žiniomis, lietu

viai sukilėliai, kurie paėmė 
Klaipėdą, ignoruos talkininkų 
reikalavimų, kad jie evakuotų 
tų kraštų.

MONTREAL, sausio 30. — 
Trys žmonės sudegė ir du liko 
sužaisti, sugriuvus laiptams, 
kada jie bandė išbėgti iš de
gančio namo.
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Šiandien, Sausio 31d.
IDrg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par- 4 

tijos atstovas kalbas F. Gedmino Salėj, 8756
1 Houston Avė., So. Chicago, III. Pradžia 7:30 vai. 

vakare. Meldžiame visų ateiti į prakalbas.
^aaaianBWUaHaaHaaaBBjaHKisaiBRiBBBjaaaB>BiHBEiaBHBHHBHBHH iKaBEaKasns8SBnMEa»

Per ilgus šimtmečius musų 
kraštas vergavo svetimiems. 
Per Versalės taikos sutartį 
mes tapome atskirti nuo Vo
kietijos, kaipo iš seno lietuviš
kas kraštas. Bet ir šiandien 
mes svetimųjų spaudžiami ir 
varginami, vien tik už tai, kad 
lietuvninkais gimę, jais ir bū
ti norime. Musų krašto valdy
tojai, neatsižvelgdami į musų 
krašto reikalus ir prieš 
musų norų, visoms pajė
gomis dirba, kad iš musų 
krašto sudarius visiems žinomų 
“Freištatų” ir mus amžiams 
galutinai pavergus. Atėjūnų 
viešpatavimas jau baigia musų 
kraštų ūkio atžvilgiu skandin
ti; mums užtrauktas miliardas 
skolos, neskaitant tų milionų, 
kuriuos reiks mokėti už ka
riuomenės apstatymų (?) Be 
to gyvenimo našta kasdie vis 
didėjo, slėgdama visus, neski
riant nei kilmės nei luomo. 
Neilg trukus musų kraštas tu
rėjo būti kitiems atiduotas ir 
galutinai pražudytas. Musų k ra 
što istorijoj muša dvyliktoji 
valanda. Todėl esame paskuti
niame akimirksnyje, b

Mes, Vyriausis Mažęsios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas, 
sąžiningai pildydami jusų už
dėtas pareigas, išreikštas di
deliuose susirinkimuose, pro
testuose ir nutarimuose, rem
damiesi jūsų išrinktais Gelbėji
mo Komiteto skyriais didesnė
se musų krašto vietose ir, at
mindami istorinius nuo seniau
sių laikų čia įsigyvenusius Lie
tuvių giminės siekius vienytis 
su Lietuvos valstybe, šiuo mu
sų manifestu — viso pasaulio 
akyse garbingai pranešame:

1. Nuo šiandien visų šio kra
što galių ir vyriausių valdžių 
paimame į savo rankas.

2. Lig šiol buvusių Krašto 
Direktoriją su S tepūta ičin pri- 
šaky ir Statsratų laikome atsta
tytų ir prašalintų ir nieks ne
privalo jų klausyti.

3. Nuo šiandien Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmininku 
skiriame musų krašto gyvento
jų, buvusį senos direktorijos 
narį, Erdmanų Simonaitį ir pa
vedame jam nevėliau trijų die
nų sudaryti Krašto Direktorijų 
iš 5 žmonių.

4. Nuo šios dienos abiem 
musų krašto kalbom ir visiems 
gyventojams šio krašto duoda
mos lygios teises.

5. Visiems, politiniai prasi- 
kaltusiems prieš buvusių vald
žių, skelbiame laisvę.

6. Sutvarkyti musų krašto 
reikalus komitetas rūpinsis 
kuoveikiausiai, kad kuogrei- 
čiausiai galėtų būti rinkimai į 
Klaipėdos krašto Seimų demo- 
kratingu budu.

7. Visi' krašto gyventojai kvie
čiami užsilaikyti ramiai, valdi
ninkai ir tarnautojai privalo 
pasilikti savo vietose ir toliau 
savo pareigas eiti. Valdiniu-* 
kams, tarnautojams ir darbi
ninkams, algos už darbų bus 
mokamos prisitaikant aukso 
valiutos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar sausio 30 d., užsienio

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
banku buvo skaitoma Amerikos pini* 
yais Šitaip}

Anglijos 1 sv. sterlingų
Austrijos 100 kronų ...
Belgijos 100 frankų ... 
Danijos 100 frankų .... 
Finų 100 markių.........
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų .........
Lietuvos 100 Litų.......
I^enkų 100 markių.....
Norvegijos 100 kronų 
Olandų 100 guldenų . 
Šveicarų 100 markių 
Švedijos 100 kronų .... 
Vokietijas 100 markių

$18.45
$39.42
$18.50
$26.70

$5.45 
$19.00 
. $2.50 
. $6.15 
. $4.75 
$10.00

8. Išlaikyti Klaipėdos krašte 
ramumų, gyventojams, jų gy
vybei ir turtui apsaugoti nuo 
užpuolimų, plėšimų ir visokių 
pavojų, o taipjau apsisaugoti 
nuo vidaus priešų visam krašte 
skelbiame išimties stovį su vi
somis jo pasekmėmis.

9. Išimties stoviui esant, vi
same krašte alkogolio gėrimai 
pardavinėti draudžiami.

10. Nusižengusiems musų 
įstatymams ir paliepimams tei
sti prie krašto direktorijos yra 
sudaromas vyriausias išimties 
teismas.

11. Visi, kurie ardys ramybę 
krašte, kurie naikins telefonus, 
tiltus ir kitų krašte turtų ar 
priešinsis naujos valdžios pa
liepimams, bus atiduodami į 
išimties teismų ir baudžiami 
kalėjimu nuo mėnesių iki gy
vos galvos, o už sunkesnius 
prasikaltimus bus nuteisti mir
tim

12. šį didį darbų mes dirbam 
teisybės vardan gyventojų ge
rovei ir geresnei musų krašto 
ateičiai. Visus, kam rupi gim
tojo krašto laimė, kviečiame į 
bendrų darbi}, o Visagalis Die
vas šitame musų visų darbe 
tebune musų pagalba.

Vyriausiojo Mažosios Liet. 
Gelbėjimo Komiteto:

Martynas Jankus, (Pirm.,
Jurgys Strekys, 1 Vice-pirm., 
Jurgis Lebartas, 2 Vice-pirm. 
Vilius šaulinskis, Sekret, 
Jurgis Bruvelaitis, Komiteto 

narys ir reikalų vedėjas.
-------------- 1...... .

Turkija nesirašys “tai
kos” sutarties

Anglija rengiasi prie karo.

LONDONAS, sausio 30. — 
Užsienio reikalų ministerijos 
valdininkai neteko vilties, kad 
Turkija pasirašytų taikos su
tartį, kurių ryto talkininkai pa
duos artimųjų rytų konferenci
joje ultimatumo formoje.

Anglija rengiasi laikytis ra
maus laukimo politikos, prisi
rengusi prie karo ar taikos.

Didelis Anglijos laivynas 
stovi Dardanelų i?ertakoje. 
Anglija taipjau turi didelies 
armijas tokiose strateginėse 
vietose, kaip Konstantinopolis, 
Čanak ir Mosul. Didelės anglų 
tvirtoves tapo įtaisytos čana- 
ke, kurios kontroliuoja įėjimų 
į Dardanelus.

Viskas rodo, kad Anglija 
gins aliejaus laukus, jei tur
kai bandys juos atsiimti gink
lo pagelba.
' Karininkai sako, kad anglų 
pozicija artimuose rytuose yra 
tvirta.

Howat pasidavė kalėjimai!
COLUlMBUS, Kas., sausio 30. 

—Buvęs Kansas angliakasių 
ptreziįdentas lA^eKdincler Howat 
pasidavė kalėjimai!, kad pa
baigus sėdėti 52 dienas už pa
niekinimą industrinio teismo. 
Taipjau pasidavė ir buvęs dis- 
trikto yice-pre?identas Augusi 
Dorchy. Juos tuojaus uždaryta 
kalėjimai!. Manoma, kad gu
bernatorius suteiks jiems par- 
doną. Jie buvo paliuosuoti ke
letą dienų atgal, bet iš jų pa
reikalauta užmokėti visas teis
mo išlaidas ir lėšas.

Prancūzai yra pasirengę 
eiti į kraštutinybę

Jiems Ruhr distrikte nesiseka 
ir jie griebsis dar aštresnių 
priemonių.

LONDONAS, sausio 30. — 
Gautomis iš Duesseldorf žinio
mis, komanduotojas franeuzų- 
belgų okupacinės armijos gen. 
De Gouttc pareiškęs:

“Mes sulaužysime vokiečių 
priešinimusi, ir mes diktuosi
me jiems savo valių! Farncu- 
zų armija nėra kaip Prūsijos 
armija, kuri buvo kraujago- 
džiais žmogžudžiais. Bet ne
reikia klaidingai' suprasti: nuo
saikumas nėra silpnumas. Tie 
klysta, kada jie mano, kad mu
sų kantrumas neturi rubežiaus. 
Mes atlikome savo darbų ir 
atliksime jį savo bildu.”

Daug deportavo.
ESSEN, sausio 20. — Fran

cijos valdžia šiandie deporta
vo daugelį vokiečių valdininkų 
iš Pareinio. Jie buvo kaltina
mi už nepaklusnumų, bet tik
roji priežastis buvo tame, kad 
jie klausė Berlino valdžios įsa
kymu neduoti franeuzams pa
gelbos ir neteikti jokių žinių. 
Deportavimas įsakė gen. De 
Goutte, bet manoma, kad įsa
kymai paėjo iš Paryžiaus.

Prancūzai yra labai susirū
pinę dėl nepasisekimo jų oku
pacijos Ruhr distrikte ir, svar
biausia, kad ji neduoda jokių 
medžiaginių pasekmių.

Beveik visai negauta anglių.
Sumišimai didėja.
Naikinimas turto didėja ir 

vokiečių pasyvis priešinimasis 
kasdie virsta vis svarbesniu ir 
opesniu klausimu.

Dar daugiau francuzų gele
žinkeliečių atvyko j Ruhr. Ma
noma, kad jų dabar yra apie 
5,000, bet jie sutinka didelį pa
sipriešinimų vokiečių geležin
keliečių, kurie atsisako su jais 
dirbti. Prancūzai dar nebandė 
draftuoti vokiečių darbininkų.

Francijos darbininkai pa
smerkia grobikų elgėsi
PARYŽIUS, sausio 30. — 

Atidarant šiandie metinę Fran
cijos konvencijų, kurioj daly
vauja (>(M) delegatų, tapo pri
imta rezoliucija, kuri protes
tuoja prieš “represines prie
mones, kalinimus ir savavalin- 
gas kratas” Ruhr distrikte.

Prancūzai muša dar
bininkes

WASUINGTON, sausio 30. 
— Vokietijos ambasada gavo 
oficialinių žinių, kad francu- 
zai labai nuožmiai pasielgė su 
moterimis-dailbininkėmis Due- 
sseldorf telegrafo ofise. Pran
cūzai išvijo moteris iš raštinės 
tam panaudodami rykštes ir 
nagaikas.

Prancūzai griebiasi maistą
DUESSELDORF, sausio 30. 

—Francijos okupacinė valdžia 
Ruhr distrikte šiandie pradė
jo konfiskuoti didelius sande
lius su maistu ir reikmenimis 
dėl gyventojų.

BOSTON, Mass., sausio 29. - 
Augščiausias valstijos teismas 
nusprendė, kad presbiterionų 
kun. Curtis gali pasilikti savo 
parapijoj Brookline, nežiūrint 
mažumos parapijonų protestų. 
Tie presbiterionai užpyko ant 
kunigo kam jis kartų pakrikšti
jo šunį presbiterionu, o kitų 
kartų suteikė palaiminimų 
keptoms bulvėms.

ORHS
šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:05 v., leidžiasi 

5:02 v. Mėnuo leidžiasi 5:59
v. r.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

k

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

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L


