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Chicagiečiu Apvaikščiojimas Lietuvos Nepriklausomybes Sukaktuviu
Santarvės intrygos Klaipė 
dos ir Vilniaus klausime
Mūšiai su lenkais tęsiasi

Milžiniškas chicagiečiii apvaikščiojimas
Vokiečių policija nepasiduoda

5 mėty Lietuvos nepriklau
somybės apvaikščiojimas

Tūkstančiai žmonių dalyvavo 
masiniame susirinkime Ash
land Auditoriume. Aukų 
klaipėdiečiams šviesti surin
kta $680. žmonių ūpas paki
lus.

Vakar pažangioji Chicagos 
lietuvių visuomenė šventė pen
kių motų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves. J šį ap- 
vaikščiojimą, kuriame klerika
lai nedalyvavo, susirinko tūk
stantinės nunios Chicagos lie
tuvių ir veik užpildė didžiulę 
gatvekarių darbininkų Ashland 
Blvd. Auditoriumą.

Sunku buvo tikėtis tokio ap- 
vaikščiojinio pasisekimą, nes 
klcrikali-škos valdžios (Lietuvoj 
net ik urnas, delei to pasidariusi 
netikusi tvarka pačioje Lietu
voje, nuolatinis tų pačių Lie
tuvos klerikalų tyčiojimasis iš 
Amerikos lietuvių (prisiun- 
čiant niekam netinkantį Lietu
vos atstovą Amerikon) ir ban
dymas visai atstumti Anjetikos 
lietuvius nuo Lietuvos (įvedant 
registraciją, pasus, atimant iš 
Amerikos lietuvių Lietuvos pi
lietybę, etc.), buvo atšaldę 
amerikiečių ūpą. Amerikiečia 
buvo bepradedą nebesidomėti 
Lietuvos padėtimi ir jos reika
lais, šalintis veikimo dėl Lietu
vos ar remti aukomis Lietuvos 
reikalus. Tečiaus tą apatiją 
prie Lietuvos žymiai sumažino 
Klaipėdos liet vi-viių. sviikil i mas. 

Atsirado naujas gyvas reikalas, 
gimė nauja viltis ir amerikie
čiai vėl gyvai atsiliepė į naują
jį reikalą — šelpti Klaipėdos 
lietuvių kovą už susijungimą 
su Didžiąja (Lietuva-

Ameri k iečiai vėl tapo išju
dinti. Ir chicagiečiai vakar bū
riais traukė į Ashland Audito
riumą minėti netik' Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves, 
bet ir pasidžiaugti Lietuvos at
gavimu Klaipėdos- Ir kad chi- 
cagiečiams vėl parupo Lietuvos 
reikalai rodo priimtos rezoliu
cijos, duosnios aukos ir gimęs 
naujas pasirjžimas ir toliau ko 
voti netik už nepriklausomą, 

BielinioDrg
Paskutinės prakalbos Chicagoje, seredoje, vasa
rio 21,1923. North Sideje, Liuosybės Salėj, 1842 
Wabansia Avė., pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 
— 15c. Draugai darbininkai ateikite visi į 
prakalbas. Rengia LSS. 81 Kuopa.

bet ir laisvą ir demokratinę 
Liictuva.

Apvaikšči'ojimą atidarė d. A. 
Žymontas, bendro komiteto 
pirmininkas. Išdėstęs kam šis 
apvaikščiojimas rengiamas ir 
kas dalyvaus programe, tvarką 
vesti pristato p. J. M. Locaiitį, 
o sekretorium Juozą Kuzmickį- 
Uktverį.

Plirmiausia tik-ką susitveręs 
Audros benas, vedamas d. K. 
Pociaus, sugiiežė Amerikos ir 
Lietuvos himnus.

Po to Jaunuolių Orkestrą, 

trejetą veikalėlių. Nors orkes
trą susideda iš vaikučių ir nors 
kiti jų yra dar visai jauni, bet 
grieže gerai; matyt, kad moky
tojas uoliai dirba ir daug dar
bo yra j>a<lėjęs, kad tuos vai
kučius išlavinus; be to tie vai
kučiai <lar mokinasi lietuvių 
kalbos, Lietuvos istorijos, taip
jau vaidinimų; lame d. Grušai 
gelbsti niekurie kiti darbuoto
jai.

Pristatomas kalbėti senas 
kovotojas už Lietuvos laisvę, iš 
pat jaunystės dirbęs tarp Lie
tuvos darbininkų, daug delei 
to kentėjęs ir vargęs kalėji
muose ir ištrėmime, —- Lietu
vos Socialdemokratų Partijos 
atstovas, buvęs Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys <1. K. Bie
linis. Jis ilgokoj ir turiningoj 
kalboj aiškino, kad nors Lietu
vos nepriklausomybės siikaktu- 
včs yra minimos sulig vasario 
16 d., 1918 m. akto, bet ištik- 
rųjų tas aktas nieko nedavė ir 
Lietuva dar ilgai po to neturė
jo nepriklausomybės it* dar 
daug vėliau po to tūli I^ielu- 

vos Tapybos nariai iš klerika
lų abazo važinėjo į Berliną ir 
pas Urachą, prašydami Lietu
vai karaliaus ir Lietuvos amži
nais ryšiais surišimo su Vokie
tija. Tikrąjį Lietuvos nepri
klausomybės aktą, sakė d- Bie
linis, parašė tie Lietuvos vals
tiečiai, kurie niekeno nevedami 
rinkosi Kaune ir ėjo ir kovojo 
su sietuvos priešais. Jie sava 
krauju parašė tą nepriklauso
mybes aktą ties Jeznu, o paskui 
savo krauju patvirtino ties Ra
dviliškiu, šiauiliaits, Giedrai

čiais, Širvintais ir daugely kitų 
vietų. Lietuvos nepriklauso
mybę jie iškovojo savo krauju,

ir to nepriklausomybės akto 
kruvinas tvirtinimas dar tęsia
si, nes ir kova už Lietuvos ne
priklausomybę vis dar tebesitę-

jau atliktas, 
Politinė Lie

jau ta-

šia.
Trečdalis darbo 

sake d. Bielinis, 
t-uvos nepriklausomybė 
po iškovota. Bet dar lieka at
likti du trečdaliai darbo — iš
kovoti dvasinę ir ekonominę 
nepriklausomybę, kurios tiks
las butų ėjimas prie socialisti
nės Lietuvos, kad Lietuvos dar
bininkams sužibėtų ta skaisti 
žvaigžde, kuri baudžiavoj ir 
varguosi' pabiro į ašaras. 
kalbėt()ijas ir užbaigė savo pra
kalbą, lydimas griausmingų ap 
lodismcntų.

Po jo pristatomas 
senas chicagietis, Dr. 
Graičiunas. Savo kalboj 
simena žuvusius kovoje 
tuvos laisvę netik 
kovose, bei ir tuos, kurie pir
mieji pradėjo žadinti lietuvius, 
kovojo už jų reikaiĮus ir ^vietė 
visus kovoti ir toje kovoje yra 
žuvę. Audros benui griežiant 
Gediiilių maršą publika atsisto
jimu tyliai pagerbia tuos žu
vusius, bet palikusius brangią 
atmintį kovotojus-

Po to kalbėtojas prisimena 
apie apšvietą, kad tik viena ap- 
švieta Lietuvą išganys- Ir pa
kviečia jis aukoti Klaipėdos lie
tuvių švietimui, nes ikišiol jie 
buvo vokietinami vokiečių mo
kyklose, o pastaruoju laiku ir j 
lenkinami. Reikia tad pągelbė-j 
ti klaipėdiečiams įsikurti sa
vas, lietuviškas mokyklas.

Ir susirinkusieji duosniai Į 
tai atsiliepia, suinesdami klai
pėdiečių švietimui $560.24.

Tame tarpe perskaitoma se
kama rezoliucija/'dėl Klaipėdos 
ir Vidn iaus: y

už Lie- 
da bar liuese

“Rezoliucija apie Klaipėdą ir 
Vilnių.

“Tūkstantinė minia Chi
cagos lietuvių, susirinkusių 
penkių metų Lietuvos nepri
klausomybes sukaktuvių pa
žymėjimui Ashland Audito*- 
rimu svetainėje, Chicagoje, 
reiškia savo džiaugsmą, kad 
Lietuva laimėjo Klaipėdos 
kraštą ir kelia griežtą pro
testą prieš Santarvės vald
žias, remiančias lenkų užgro
bimą Vilniaus. Susirinki
mas tvirtai tiki’, kad Lietu
vos žmonės ‘Jiosiiiliaiis kovoję 
tol, kol neišvaduos savo se- 

nosios sostines iš grobikų 
nagų.”

Ši rezoliucija susirinkimo 
tapo vienbalsiai priimta ir bus 
pasiųsta kablegrama į. Lietuvą.

Po aukų rinkinio pristatoma 
Pirmyn Mišrus Choras, veda
mas p. P. Sarpaliaus, kuris pa
dainavo kelias daineles. Po to 
dar porą veikalėlių sugriežė 
Audros benas.

Pristalomas kalbėti Dr. C- 
Kasputis. Jis prisimena, kad 
Lietuva yra dar visai jaunutė, 
dar didelių trukumų joje yra ir 
tarp kitko nurodo į tris būti
niausias Lietuvos reikalus: at- 
skirimą bažnyčios nuo valsty
bės, greičiaus} įvykinimą že
mės reformos ir panaikinimą 
įsigalėjusio biurokratizmo. Jis 
vėl pakviečia aukoti k lai ped ie
čių švietimui ir laike jo kalbos 
surenkama tam tikslui dar 
$120. Išreiškęs viltį, kad seka
mais metais bus švenčiama ne
tik Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvės ir Klaipėdos atga
vimas, bet ir Vilniaus išvadavi
mas, kalbėtojas baigia savo 
prakalbą.

Po to pasirodo “Birulė” su 
jaavo naujuoju mokylojum, p. 
A. Kvederu, ir dalyvaujant 
musų solistėms, p-lei M. Ra
kauskaitei ir p-iai N. Gugienei, 
padainuoja 
gą” (“Mes 
“Lietuviais 
Abi dainas 
puikiai, kaiĮ) kad jis dainuoda- 

Sl. Šimkaus “Įžan- 
padainuosime”) ir 

mes esame gimę”, 
choras išpildo labai

yra, kad jį mokina ir veda su- 
gabi ir gerai prityrusi ranka 
ir į visai trumpą laiką spėjo 
padaryti didelį pažangą.

Pagalios pristatoma kalbėti
Tuo Naujienų Redaktorių d. P. Gri

gaiti

daugiau 
nepri- 

užtekti-

Bet kad jau buvo vėlus 
laikas, tai d. Grigaitis kalbėjo 
labai trumpai. Pabrėžė lik 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
lupo išgauta tik lodei, 
tuvos liaudis norėjo 
laisves ir kad išorinė 
klausomybė toli nėra 
na, nes Lietuva turi būti ne tik 
nepriklausomi, bet ir laisva ir 
demokfatingą.

Po to dar tapo perskaityta ir 
vienbalsiai priimta sekama re
zoliucija:
“Rezoliucija dėl penkių metų 

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuviu.

?s nuo išorinių prie- 
įvykinti viduje tik- 

ir denio-

mažažemiams 
kad Lietuvos 
butų įvykinta

“Pažangiųjų Chicagos lie
tuvių srovių ir draugijų 
Bendro Kbniiteio sušauktas 
masinis susirinkimas Ash
land Blvd. Auditorium sve
tainėje, sveikina Lietuvą, su
laukusių jankių metinių sa
vo nepriklauso m ybės sukak
tuvių.

“Susirinkimas tvirtai l’ki, 
kad brangiu Lietuvos sūnų 
krauju iškovota iy sunkiu 
tautos Alachu sukurta nepri- 
klausonm Lietuvos Respubli
ka ęugejėsSne tiktai apginti 
savo t ei

;šų, bet:
ros žiii/jnių laisvės 
kratybčs ^principus.

“Susirinkinu^ ypatingai 
į>agei<laujja, kad Lietuvos 
žemės, kurias valdė ar dar 
tebevaldė dykaduoniai dva
rininkai, tel 
n i ūkams ir 
valstiečiams;
Respublikoje 
pilna ' spaude 
rinkimų, sąjangų ; ir sąžines 
laisvė; kad bažnyčia butų 

nuo 'valstyl>es; ilcacl 
liaudies švietimas bei mok
slo įstaigos butų paliuosuotos 
nuo dvasiškijos kontroles.

“Lietuvos liaudies pastan
gas delei šitų tikslų susirin
kusieji pasižada remti viso
mis savo jiegomis.”
Tuo apvaikščiojimas ir užsi

baigė. Aukų jame tapo surin
kta $680.24- Tie pinigai bus 
pasiųsti Lietuvos Mokytojų 
Profesinei Sąjungai, kad ji 
juos sunaudotų korimui lietu
vių mokyklų Klaipėdos krašte 
ir abelnai -to krašto žmonių 
švietimui. Už įžangą surinkta 
$210.75, kas su aukomis suda
ro viso $890.94.

Reikia pažymėti, kad visi da
lyvavusieji prpgrame — Aud
ros Benas, Orkestrą, Chofrai ir 
kalbėtojai jokio atlyginimo sau 
nčėmė ir visą savo triūsą paau
kojo, kad tik daugiau liktų 
Lietuvos švietimui.

Šis apvaikščiojimas ilgai bus 
chięAgiečių minimas, ųes jis 
dar kartą parodė, kad pažan- 
gioji visuomene yra stipri ir 
jai nėra reikalo nuolankauti 
juodiesiems klerikalams.

Santarvės intrygos Klaipė
dos klausimo rišime

Nenorėjo Lietuvai . atiduoti 
Klaipėdos iki Lietuvą nebūtų 
priėmusi Vilniaus klausimo 
išsprendimo. Stengėsi atkirs
ti geležinkelius nuo Rusijos.

PARYŽIUS, vas. 16 (Ra
šo Henry Wales). • Ambasa
dorių tarybos atidavimas Klai
pėdos Lietuvai yra Rusijos-Vo- 
kielijos pergalė, įsteigianti tie
sioginį susisiekimą tarp Rusi
jos ir Vokietijos per draugingą 
teritoriją.

'Paiki įlinkai bandė atidėti 
savo nuosprendį Klaipėdos 
klausime iki Lietuva nebūtų 
išpildžiusi Lenkijos reikalavi
mų Vilniaus zone, bet sukili
mas ir karo pavojus, Idiris bu
tų įtraukęs ir Rylų Prūsiją, 
p.4 vertė aimbasadorių tarybą 
nusileisti naudai Kauno val
džios.

Francijos ^00,000,000 frankų 
paskola Lenkijai, daugiausia 
kreditais amunicijai ir strate
gines svarbos laike karo me
džiagomis, k-hip geležinkelių 
reikmenys ir plieno medžiagos 
dėl tiltų, sakoma, labai prisi
dėjo prie sustiprinimo ryšių 
tarp Maskvos ir Berlino.

Žvilgterėjimas į Lietuvos 
žemlapį parodo kaip talkinin
kai, nustatydami rubežius, sten
giasi neprileisti rusams susi
siekti su vokiečiais. Svarbi ge
ležinkelio kryžkelė Dvins- 
kas, . tapo pavesta Lat
vijai, tada Vilnius lapo 
padarytas svarbiausiu kontro
liuotoju didžiosios linijos į 
Gardiną ir Kauną, Įsbruką ir 
Karaliaučių ir atiduotas Len
kijai. Tik viena geležinkelio 
šaka jungia Lietuvą ir Rusiją 
per Švenčionis ir viena linija 
per Tilžę jungia .su Rytų Prū
sija, paliekant plyšius, kurie 
turės būti užbudavoti, kad su
jungus Lietuvos geležinkelius.

Tik imąsi, kad daugiau ki vir
čių kils, jei Lenkija bandys tar
tis apie laisvą naudojimą Klai
pėdos uosio, kaip alternatyvą, 
jei vokiečiai uždarytų Danzigą 
gabenimui amnestijos.

Lietuviy mūšiai su lenkais
tęsiasi. -

VABŠAVA, vas. 17.— Dar 
keli susirėmimai ištiko tarp 
lenkų ir policijos ir Lietuvos 
nereguliarinių, delei lenkų įė
jimo į neu tratinę zoną tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, pildant 
tautų sąjunios tarybos nuo
sprendį. Nuostoliai: vienas už
muštas, keli sužeisti. *

Oficialinės žinios rodo, kad 
lenkai įėjo į kelis jiems paskir
tus miestelius.

Vokiečių policija 
nepasiduoda

GELStENKIRGHEN, vas- 17.
Gelsenkiirchen šiandie vėl la

po francuzų užimtas ir gyven
tojams liko paskelbta, kad 
francuzai tol čio pasiliks, iki 
nebus užmokėta 100,000,000 
markių pabaudos už sužeidimą 
francuzų žandarų, susirėmime 
su vokiečių policija.

Karo stovio padėtis viešpa
tauja mieste ir gali kilti sumi
šimų. Vietos {Milicija užsibari
kadavo spvo barakuose, kad ne
leidus franeuzains jos nugin
kluoti-

! Chicagos lietuviai sveikina 
Klaipėdiečius

Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
Komitetas sužinojęs iš spaudos 
pranešimų, kad Ambasadorių 
Taryba vasario 16 dieną atida
vė Klaipėdos kraštą Lietuvai, 
tuojau tą patį vakarą pasiuntė 
klaipėdiečiams šitokią sveiki
namąją telegramą:

Gailius—Klaipėdos Tarybai, 
Ltbauerstrasse 5.

Presą praneša Klaipėdos ati
davimą Lietuvai. Valio, klaipė
diečiai! Nanuleiskite kardo kol 
neatgausime Vilniaus!

Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
Komitetas,

BR ABC H U LIS, P i r m i n i n kas. 
__£12_

Policija saugo Maudo 
bažnyčią

CIIICAGO. Vakar per vi
są dieną kol tik tęsėsi jainfąl- 
dos lietuvių \ Visų Šventų Jiaž- 
nyčioje, tol ją saugojo policija 
ir detektyvai. Tai delei to, kad 
kun. Lapelis, tos bažnyčios kle
bonas, išėmė injunetieną j5rieš 
14 parapijos komiteto narių, 
kurie kartu su kitais parapi jo
nini is eina prieš kun. Lapelį- 
Injunctięihas draudžia parapi
jos komiteto nariams net per 
kelis hipiais prisiartinti prie 
bažnyčios ir policija su driek
ti vais daliojo, kad Iii' nariai, 
gink dieve, neperžengtų ultima
tumo ir nepabandytų ateiti į 
bažnyčią ant pamaldų.

Bet kun. Lapelio rūpestis 
buvo bereikalingas: tie komi
teto nariai nepasirodė.

Vokietijoj ir Francijoj pa
brauko pragyvenimas

BFBLINAS, vas. 18. — De
lei spekuliacijos markėmis la
bai pabrango pragyvenimas 
Vokietijoj. Pragyvenimas pa- 
kįlo kada markė pradėjo pul
ti ir dabar tvirtinama, kad 
pragyvenimas Vokietijoje yra 
brangesnis, negu Amerikoje. 
Vienos Amerikos firmų Vo
kietijoje direktorius sako, kad 
dabar a Išeina pigiau inrjMir-
l noti <luly*lcirs i S Amerikos, no
gi! ka<l pirkti Vokietijoje. l)c- 
lei to visas biznis yra apsisto
jęs ir laukia nusistovėjuno 
markės arba sugrįžimo prie 
senojo stovio, nes dabar nieko 
negalima nė pirkti, ne parduo
ti. 

I

Pakįld delei nupuolimo franko.
PARYŽIUS, vas. 18.— Pra

gyvenimas Franci jo jo pakįlo 
25 n uos. Algos pasiliko senosios 
ir dabar kjla reikalavimas pa
kelti algas. Pragyvenimas pa
kįlo delei nb puolimo franko.

Angliakasiai Saar, Moselle ir 
kituose distriktuose streikuoja 
už pakėlimą algos-

Ukrainiečiai nužudę 60 
lenkyį

VIENNA, vas. 17. — Arbei- 
ter Zeitung sako, kad vakarų 
ukrainiečiai Sabo r miestely iš
skerdė 60 ‘Lenkijos kareivių- 
Lenkai tuo laiku vedė ukrainų 
naujokus j kazarmes prievar
ta, Karo stovis tapo paskelbtas 
toje apygardoje.

Baudžia vokiečio 
valdininkus

Vokiečiu policija pašovė 2
francuzus.

ESSENAS, vasario 16.
Francuzų karo teismas Brende- 
nry, kuris teisia vokiečių val
dininkus už priešinimąsi fran
cuzų okupacinėms spėkoms, 
šiandie nuteisė Oberhausen ma 
yorą Havenstein 3 metams ka
lėjimai), o Reino Vestfalijos 
elektros dirbtuvių direktorių 
Ruszniann užsimokėti 5,000, 
000 markių pabaudos.

Du francuzų kareiviai liko 
sužeisti vokiečių apsaugos 
policijoj;, kuri įsimaišė į pešty
nes kavinėj. Dėlėj šito francu- 
zai atsigabeno į miestą tank'bų

Kareiviai atėjo į kavinę ir 
pareikalavo gerti, bet jiems at
sakyta patarnavimo. Iškįlo pe
štynės ir atvykusi policija, kaip 
sako francuzai, pirmoji šovė į 
kareivius.

Deki padidėjusio sabotažo, 
kuris ypač yra atkreiptas prieš 
susisiekimo priemones, fran
cuzai mano griebtis aštresnių 
priemonių ir jie jau areštavo X 
telegrafistus ir du mayorų pa
galbininkus.

Vokiečiai tikisi’ kad už kelių 
dienų francuzai pilnai apims 
geležinkelių administracijų 
Ruhr distrikte.

Krizis įvyksiąs balandžio mėn.

PARYŽIUS, vasario 15. — 
Niekurie amerikiečių ir neut- 
raiiniai dabotojai, kurie sakosi 
žiną anglių padėtį Vokietijoj ir 
Francijoj, tvirtina, kad kova 
Ruhr distrikte užsibaigs prad
žioj balandžio mėli. Tada kils 
anglių badas Vokietijoje ir Vo
kietija nebegalės ilgiaė operuo
ti geležinkelių ir dirbtuvių. 
Francija taipjau pajaus anglių 
trukumą, bet Francija visgi 
bus geresnėj padėtyj, negu Vo
kietija, nes galės pirktis anglių 
Anglijoj, (Lenkijoj, čccho-Slo- 
vakijoj ir kitur.
Padėtis Ruhr distrikte blogėja.

ESSENAS, vasario 15. 
Susisiekimas Reino-llerne ka
nalu, kuriuo buvo gabenama 
daug anglių, apsistojo, vokie
čiams darbininkams paskandi 
nūs barką ir tuo uždarius ke- lių.

Ekonomine padėtis Ruhr 
distrikte blogėja ir mažosios 
dirbtuvės užsidarinėja. Visos 
sankrovos Bottrop apygardoj 
uždarytos; taipjau nėra ir ele
ktros.

Bottrop apygardoj sustrei
kavo apie 8,000 angliakasių. 
Naudojimas sabotažo didėja ir 
keliose vietose vėl tapo nukapo
tos' telegrafo ir telefono violos. 
Trečiadieny geležies liejiklos 
lies Duesseldbrf, kuriose dirbo 
apie 3,(XX) darbininkų, turėjo 
užsidaryti delei stokos anglių.

Dori m unde francuzai atidarė 
sriubos virtuves, kurios maiti
na apie 1,000 žmonių.

Esseno distrikte priešingu
mas franeuzains ir belgams 
nuolatos didėja, nacionalistams 
nutarus nedaryti jokių komp
romisų. Francuzų kazarmėse 
tapo išplatintos brošiūrėlės 
francuzų kalboj, kviečiančios 
francuzų kareivius sukilti.

ORAS.
Šiandie — apsiniaukę ir šal

čiau.
Saulė teka 6:43 v., leidžiasi 

5:25 v. Mėnuo leidžiasi 8:26

X.} I I ■ \
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Informacijų Skyrius
Gyvendami kurioj nors val

stybėj, visviena piliečiai jos, 
ar ne piliečiai, turime žinoti 
tos valstybės įstatymus, kuriais 
ji tvarkosi. Pamatiniai atsto
vaujamos valstybės ar resp u Iš
likos įstatymai yra jos konsti
tucija. Šiame Informaciniame 
skyriuje mes ‘ tat visupirma 
ir dedame Suvienytųjų Valsti
jų konstituciją, kurios vertimą 
atsiuntė mums t. v. “Foreign 
Language Information Service, 
Litlnianian Bureau.” Vertimas, 
tiesa, labai nevykęs, bet supra
sti v ištik galima, o tai svar
biausia I.

...................m 1

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

ANT NAUDOS.

S. L FABION AS 00.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
KONSTITUCIJA.

Įžanga. t
Mes, Suvienytų Valstijų žmo

nės, idant sutverti tvirtą sąjun
gą, įsteigti teisybę, užtikrin
ti naminę ramybę, pasirūpin
ti iM'ndru apsigynimu, užves
ti visuotinąją gerovę, ir užsi
tikrinti laisvę sau ir musų 
ainiams, sutveriame rėdą ir 
Įsteigiame šitą Amerikos Su
vienytųjų Valstiją Konstituci- 
PI-

Įstalymdavystės
Departamentas.'

X

Straipsrtls L
Dalis I.

1. Visa įslatynidavystės ga
le čionai suteiktoji, turi būti 
pavesta Suvienytųjų Valstijų 
kongresui, kuris susideda iš Se
nato ir Atstovų Rūmo.

Dalis 2.
1. Atstovų Rūmas turi susi

dėti iš narių, kas antri metai 
kiekvienos valstijos žmonių 
renkamų; kiekvienos valstijos, 
rinkikai privalo turėti leises, 
priderančias rinkikams skait
lingiausių šakų valstijos legis- 
laturose.

2. Jokis asmuo negali būti 
atstovu, kurs neturi dar dvi
dešimts penkių metų amžiaus, 
ir kurs neišbuvo septynerių 
metų Suvienytųjų Valstijų pi
liečių, ir kurs išrinktas negy
ventų toje valstijoje, kurioje

begiu trejeto metų po pirmam 
susirinkimui Suvienytųjų Val
stijų Kongreso, ir paskui kas 
dešimtį metų, tokiu budu kaip 
lai bus įstatymu įturodoma. 
Atstovų skaitlius neprivalo bū
ti didesnis, kaip po vieną ant 
kiekvienų trijų dešimčių tuk
siančių žmonių, bet kiekviena 
valstija privalo turėti mažiau
siai vieną atstovą; ir kol bus 
padarytas šilas suskaitymas, 
Nt\v Hamyshire valstija turi 
teisę rinkties tris; Mašsachu- 
setls aštuonius; Rhode Island 
ir Providence plantacijos vie-

Kovo 18 dO

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 Ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. S. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Ve4a bylas visuose teismuose. Pa
rūpina visokius dokumentus. Eg 
zaminuoja abstraktus. Padaro kon
traktus ir kitus raštus prie parda
vimo ir pirkimo namų ir lotų, far- 
mų ir biznių, ar užtraukiant mor- 

gičius.
Vakarais iki 8 vai.

1739 So. Haisted St.
Telef. Roosevelt /ėOO

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Tel. Centrar4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Haisted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomia nuo 9 

iki 12 ryto.

tiesioginės 
proporc in
tarpe visų 

įheina į ši

3. Atstovybė ir 
mokestys turi Luti 
indiškai paskirstyta 
Valstijų, kurios tik 
tą sąjungą, sulig jų
rių skaitliui! turi būti pridėta 

^abelnas skaitlius liuosųjų žmo
nių, imant drang ir tuos, ku
rie yra apsiėmę keletui metų 
larnystčn, ir išimant neapd.ė- 
tmosius mokesthnis indijonus. 
tris penktadalius iš visų kitų 
žmonių. Tikras žmonių per
skaitymas turi būti padarytas

Yorko šešias; New Jersey ke
turios; Pennsylvania aštuonius; 
Dchnvare vieną; Maryiland Še
šios; Virginia dešimtį; North 
Caro liną penkius; ir Georgia 
tris-

t. Pasilaikius kokios nors 
valstijos vakansijai (tuščiai

kiai paskelbia rinkimą ir 
tokią vakansiją užpildo.

5.
savo
kilus
turėti pilną galę apskųsti.

Atstovų Rūmas išsirenka 
Kalbėtoją (Speaker) 
viršininkus, ir privalo

Dalis 3.
Dieną 10c.-27c.-36c. (ir taksai) 

Vakarais l0c.-31c.-45c. (ir taksai

ir

Monroe gat. arti Stato 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmai!.
Šventėmis

22c. ir 45c. (ii- taksai) 
Senn. rateliams

J^)c (išskiriant šeštad., 
sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

tams, ir trečiosios klasės su
kakus šešeriems metams, taip 
kad vienas trečdalis butu ren
kamas vis kas antri metai; ir 
jeigu pasitaikytų vakansijos, ar 
tai atsisakius kam iš vietos 
ar dėl ko kito, pertraukime 
legislaturos r posėdžių katroje 
nors iš valstijų, tai pildomo
ji valdžia 'laikinai paskiria so 
nątorių iki sekančių legislatu- 
ros posėdžių, kuris ir užpildys 
tą tuščią vietą.

.3. Joks asmuo negali būti 
senatorium, jei nėra sukakęs 
trijų . dešimčių melų amžiaus, 
ir jeigu neišbuvo devynerių 
motų Suvienytųjų Valstijų pi
liečiu, ir kurs išrinktas negy
vens toje valstijoje iš kurios 
yra Išrinktas.

L Suvienytųjų Valstijų Vice
prezidentas privalo būti sena
to prezidentu, b<*t neturi bal
so, jei bent senatorių balsai 
išeitų ant lygios-’

5. Senatas privalo išsirink
ti kitas savo viršininkus, taip
gi laikinąjį (pro lempore) pre-

ir zidentą, kada kur nors prasi,-

1. Suvienytųjų Valstijų se
natas turi susidėti po du se
natorių iš kiekvienos valstijos, 
kuriuos išrenka legislaturą še- 
šeriems melams; ir kiekvienas 
senatorius turi vieną balsą.

2. Tuojau kaip 
rinkimų susirinks,

j i'C po

na tori ų pirmosios klasės sėdy
nės turi būt atituštintos an
traisiais metais; antrosios kla- 

me-praūj us ket Veri’ems

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 gaunK 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.

šalina Vice-Prczidentas arba jis 
laikinai paima Suvienytųjų Val
stijų Prezidento urėdą.

5. Senatas privalo tureli pil
nutėlę galę išnagrinėti visus 
viriuninkų įskimdiųius. Kada 
šitam tikslui susirenka, jie pri- 

prisiegą ar garbes 
yra teisiamas Su

vienytųjų Valstijų Prezidentas, 
lai pirmsėdžiu privalo būti Vy
riausias Teisėjas; 
niuo negali būti 
nepritariant dviem 
čia esančių narių. 

1 4 \ ■
. 7. Nuosprendžiai 

dhnus neturi 
kaip prašalinimo iš urėdo ir 
atėmimo teisių užimti ir bū
ti kokiame nors garbės urė
de, u žs i tikėjime arba Suvieny
tųjų Valstijų naudoje; betgi 
pasmerktoji puse gali būti ap
kaltinama, patraukiama teis
mam, tardoma ir sulyg įstaty
mų nubaudžiama.

Dalis 4.

valo duoti

ir joks as- 
pasmerktas 
trečdaliam

apie įskun- 
sic-kti tolinus, 

iš urėdo

1. Laikas, vieta, ir budai rin
kimų senatorių ir atstovų tu
ri būti nustatyta kiekvienos 
valstijos legislaturos; bet kon
gresas gali bet 
sulyg įstatymų, 
pakeisti šitokius 
išimant kasliilk 
rių rinkimams.

2. Kongresas 
rinkli mažiausiai

kuriuo laiku,

patvarkymus, 
vietų senato-

privalo susi-
vieną sykį

“KELEIVIO” KALEN RIUS
1923

Amerikos Lirfuvit 
V/SUOriEn£

: , NESIDUODA MELŽTI 1

Paveikslėlis iš “Keleivio” Kalendoriaus
“KELEIVIO”, KALENDORIUS 1923 METAMS jau išėjo iš upaudos. Jam« telpa daugybė eilių, juokų, 

moksliškų straijpsnių ir informacijų. Be to, Kalendorius yia puikiai iliustruotas, jame telpa karikatūros ir pa
veikslai ž.yiniausiii I.ietuvos veikėjų. Jo kaina yra 50c., bet “K< kivio” skaitytojams tik 25c. Pinigus galima 
siųsti stampom arba galima ir kvoterį į laišką. įdėti. Adresuokit::

“KELEIVIS” 255 BROAD WAY, SO. BOSTON, MASS.

žčtlnais melais; ir šitie susi
rinkimai privalo atsidaryti pir
mame panedėlyj, gruodžio me
nesio, nebent sulyg įstatymų 
jie paskirtų kitą kokią dieną.

Dalis 5.
' *L • S.

1. Kiekvienas iš tų dviejų 
rūmų patsai sprendžia apie sa
vo rinkimus, išrinkimus ir sa
vo narių teises, ir Iviekvieno 
didžiuma .padaro iiuorum (tie- 
so tą susirinkimą) vesti‘rei
kalus; bet esant tik mažumai, 
ji gali dieiia niuo dienos ati
dėti posėdžius, ir turi tiesą pri
versti nesilankančius narius, 
kad dalyvautų, tokiu budu ir 
tokiais pribaudiinais, kokius 
kiekvienas iš tų rūmų sau nu
simato.

Kiekvienas rūmas gali 
išsidirbti taisykles ve.di- 
rei'kalų, nubaudimui savo

narių už 
sutinkant 
gali ifarį prašalinti.

3. Kiekvienas rūmas priva
lo vesti žurnalą savo svarsty
mu, ir laikas nuo laiko juos

Tel. Yards 1138

STANLEY P 
MAŽEIKA

lu ABORTU S IR 
^alsainuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
eikalams. Kaina 
irieinama.

3319 Auburn
Avė., Chicago

Išdirbėjai ir Import-jai Geriausių

• ITALIŠKU
rankomis dirbtų

ARMONIKŲ

sau
niui

dviem trečdaliam,

I

skelbti visuomenei, išimant to
kias dalis, kurios jų nuomo
ne reikailauja slaptingumo; ir 
halsai “už” ir “prieš” kiek
vieno rimto mari ų b i kuria
me klausimo, vienam penkta
daliui dalyvaujančių reikalau
jant, turi būti žurnale pažyme- 
jama. i

4. vienas rūmas, kon
greso posėdžių laiku, negali, 
kitam nepritarus, pertraukti 
posėdžių, ilgiau kaip trim 
hom, nei perkelti į kitą 
hj iš los, kili* abu rainai 
valo laikyt posėdžius.

(Bus daugiau).

Geriaushj 
pasauly. Ga-. 
rantuoja- ] 
mos 
čiai 
fr 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių 
Valstijose ir 
Italijoj.
DYKAI pir- - - —

kūjams annonikinė mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniai mokės groti 
musų didžiąja Armonika is gaidų už 
4 mėnesių laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
Ruatta Screnelli Accordeon M f g. Co. 
817 Blue Island Avė., Chicago, Jll.

dcfiinv 
metų 

žemesnė-
kaino- 
negu

nrmo- 
<lirb-
Jung,

■<
I

die- 
vic- 
pri-

Jeigu tamsta esi nesveikas
Tai tamstai reikia gerų gyduolių

NEW CITY PHARMACY
Yra naujai uždėta lietuviu 

vaistinyčia « 
(Aptieką)

Kurioje gausite tik geriausias 
gyduolės

3327 So. Haisted St.. Chicago. 
Phcne Boulevard 0696

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Petnyčioj nuo 9 r. iki 6 vak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir Padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tcl. Randolph 4758

A. A RTARIS
ADVOKATAS

Ofisas viduhniestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 13Q3

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
Namų Tel.: Hyde Park 3395

V. ’W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
„ Tek: Central 6390

Vak. 3223 S. HalstedįSt. Chicago
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Horr?e Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 

Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 
7 iki 9 vakare.

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

Węst Monroe Street, Chicago.
Phonc Central 2560

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

79

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

$09-610 Chambar o f Coinm«rcA
133 W. VVashingtpn St„ 

Phone Main 1308.
Chicago, III,

ADOLPH E.
STASULANI
ADVOKATAS

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Haisted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

Tel. Lafayette 4223 i
Pliųnhing, Hekting

Kaipo lietuvis5, lietuviam* visatos | 
patamadju kuoi'erlaualfaU

M. Yuska,
3228 W. 3811a St., Onei v>.
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Kaip komunistai ardo 
darbininky draugijas

Nuo laiko, kai į Ameriką 
ėmė keliauti svetinių kraštų 
emigrantai darbininkai laimes 
jicškoti — lietuviai, rusai, žy
dai etc. — jie neturėdami ki
tokios prieglaudos nelaimei at
sitikus — susirgus ar susižei
dus — buvo priversti kurti 
savo susišelpiamąsias draugi
jas, kad tokiais nelaimės at
vejais gailėtų gauti paramos 
iki vėl sugebės pelnytis duo
ną. Draugijų kurinio reikalą 
suprato daugiausiai pažanges
nieji darbininkai. Tarp išeivių 
iš Rusijos pašaipiuos draugi
jas pirmutiniai pradėjo kurti 
lietuviai ir žydai, bet sekmin- 
gesmio pašelpimų draugijų au
gimo susilaukė ypatingai žy
dai. Pavyzdžiui, žydų darbi
ninkų draugija “Arbaiter Ring“ 
Amerikoj įsikūrė apie 25 me
tai atgal, šiandie ji visuose 
Amerikos miestuose turi sky
rius ir skaito apie 84 tūkstan
čius narių ir suviršum šim
tą milijonų dolerių pinigų ka
soj. New York o valstijoj ji 
turi didelę pabėgusiems na
riams sanatoriją, veik visuo
se didesniuose miestuose turi 
įsikūrus knygynus, svetaines 
etc. Chicagcj turi didelius gra
žius namus — Douglas Park 
Auditoriumą, su didele sale’ 
susirinkimams (prie Kedzie ir 
Ogden Avė).

Tos žydų darbininkų pašai
pūnes draugijos organizuot o jai 
buvo socialistai, o dėlto ir 
pamatiniuose draugijos įsta
tuose, konstitucijoje, įdėta pos
mas, būtent, kad rinkimais 
valdininkų į šios šalies vald
žios įstaigas kiekvienas drau-“* 
gijos narys-pilietis galt balsuo
ti tik už Socialistų partijos 
kandidatus. Nariai, kurie bu
tų susekti kad balsuoja už ka
pitalistinių partijų kandidatus, 
gali būt visai iš draugijos iš
metami. Vadimas, draugija “Ar
baiter Ring“ buvo grynai so
cialistinė. Prie jos išauginamo 
daug prisidėjo žydų socialistų 
laikraščiai, ypatingai jų didžiu
lis dienraštis “Forvorts“, kurs 
turi ‘ suviršum 230,(M)0 skai
tytojų. Žydų socialistinė inte
ligentija per metų metus ren
gė draugijai paskaitas, tuomi 
daug prisidėdama prie žydų 
darbininkų švietimo, jų sąmo
nės kėlinio ir kartu prie ug
dymo ir' stiprinimo pačios or
ganizacijos. Ir ačiū tam šian-

zą ir leidimą įvažiuoti į Ru
siją. Atstovybėj jiems pasakė, 
kad leidimo ir vizos nėra dar 
gauta iš Maskvos — reikia pa
laukt. Jie laukia, ir po kiek 
laiko jiems pranešama, kad 
leidimas jau esąs gautas. Jie 
nueina atstovybei!, bet... jiems 
pasako vėl, kad leidinio dar 
nesą gauta. Kiek palaukę “Ar
baiter Ringo“ delegatai tele
grafuoja Maskvon Rusų Rau
donojo Kryžiaus viršininkui 
Salovjovui ir gauna iš tojo at
sakymą, kad leidimas ir vi
za įvažiuoti Rusijon jiems tik
rai esą pasiųsti į Rusų atsto
vybę Beri i ne. Jie vėd eina at
stovybėm su telegrama iš Mas
kvos, bet ir vėl gauna atsaky
mą, kad vizos nesą... Pagalios 
jie atsižinojo atstovybes rašti
nėj iš vieno asmens, kad nuo 
Amerikos komunistų esąs at
siųstas skundas, kad tuodu 
“Arbaiter Ringo“ atstovu yra 
socialistai, o todėl ne “blago- 
nadožni” Komintemui ir Ko- 
minterno tezėms. Tuomet žy
dų dienraščio “Forvertso“ ko
respondentas Singalevski ir to 
laikraščio redaktorius Cahan, 
kuris tuokart buvo Berline, pa
siuntė kitą telegramą Maskvon 
žinomam ebieagiečiui, buvu
siam sindikalistų veikėjui Kri- 
voščekovui (Tobinsonui) tuo 
pačiu reikalu, nuo kurio gavo 
atsakymą, kad “Arbaiter Rin- 
;o” delegatams yra duotas lei
dimas įvažiuoti į Rusiją, bet 
Sovietų atstovybė Berline vis 
tiek vizos jiems nedavė.

Taip prabuvę kurį laiką 
Berline tie delegatai šių me
tą sausio 29 dieną sugrįžo at
gal į Ameriką.

Komunistai toje žydų orga
nizacijoj sudaro vos tryliktą 
nuošimtį, bet jie savo spau
doj šmeižė kiek įmanydami 
‘uos atstovus, dagi, matyt, 
skundus siuntė Kominternui, 
ir įrodinėjo, kad draugija tu
rinti pinigus pasiųsti Sovietų 
valdžiai, o jau toji pati pasta- 
tysianti žydams ligoninę, ko
kią ji matysianti reikalinga 
butų. O jeigu draugija nepa- 
ntikinti Sovietų valdžia, tai, 
irdi, geriau visai nereikia nei 

’igonines, nei nieko. Ir jie ve
da smarkią agitaciją prieš so- 
•ialistus, nepaisydami, kad dėl 
o draugija ir didžiausiai nu

kentėtų. ?
Tai šitaip daro komunistai 

lagi pašaipiuose organizacijo
se. Lietuviai irgi turėtų būt 
it sargų s savo organizacijose 
nuo savųjų komunistėlių »— 
bolševikėlių. Jie irgi kur tik

Pažymėtina, kad laiškas 
siųstas per Maskvą, nes ant 
laiško konverto atspausta Mas
kvos pašto antspauda. Tur būt 
į Maskvą laiškus siunčia cen
zūravimui.

Iš paduotųjų skaitlinių apie 
produktų kainas ir atlyginimą 
už darbą matyli, kad dabar 
sovietų (Rusijoje darbininkų 
materialinė buitis šiek tiek pa
gerėjo. 1920 metais, kaip ži
nau, tas pats darbininkas per 
mėnesį teuždirbdavo ligi 3,000 
rublių, o rugienių miltų pū
das kainavo net 10,000 — 15,-' 
000 rublių. Tečiau tokio geru
mo, kaip mėgsta girtis bolše
vikui, toli gražu nėra, o tė
ra tik skurdas.

— Kauno darbininkas.

Perkūno laiškas
' New York City, 
Sausio 10, 1923.

A. C. W. of A. Liet. 54 skr., 
Brooklyn, N. Y.
Brangus Būreli: —

geradejai! Jus 
tai tas Samarito-

lusį — sugelbėti mane, ir ne 
vien daugreiškiantį šimtą dole
rių padovanojote, bet net ir 
kambario klausime gatavi <pri- 
gelbėti man. O, 
dėl manęs
nas, kuris šimtmečius yra per
statomas svietui kaipo pavyz- 
dis žmogmylystės — žinogmy- 
lystės, kuri ir šiandien dar re
ta, kaip teisybė. Kuomet ne 
laimės -vilnių blaškomas, esu 
beveik visai bepagelbingas; kuo 
met net ir tie, su įkurtais pir
miau brangiais draugais vadi
namės, dabar — išskyriant tik 
keletą — jau nebeatmena ma
nęs, ir kuomet rytojus apsi
reiškia vis juodesnių, žodžiai 
ištikro yra pej'biedni, idant 
šrei'kšti raminančią įtekmę 

Jūsų malonės. Branginu, Žmog- 
mylis Būreli, branginu sąjaus- 
mą kuoaugščiamsiiai, ir kiek
vienam. ir visiems nuoširdžiai 
lenkiuosi dėka už dovaną.

Jei kas pereitą pavasarį 
tų sakęs, kad dar žiemos 
lauksiu ir ilgiau prateksiu, 
nebūčiau manęs vertu nė
sišypsoti — po gaisro name ir, 
paskui, kįlančių karščių taip 
buvau nusigyvenęs. Ir tiesa, 
likimas sunkus, jau sunkus. 
Perklumpu tankiai, o kartais 
per valandas stengiuosi, pra
kaituoju, kol atsikeliu arba 
kas prikelia. Bet vis dar tarp 
varguolių. Ir vis po seno — 
“sveikas“, “gr{ižiai“ išrodau, 
nieko neskauda, kada užsiga
vęs, lengvai sugiju. Bet, de'l

bu- 
s il
gai 
nu-

narių ir[ [Perkūno laiškas buvo pir- 
jau visai 'miau išspausdintas ‘Darbe”, 

nepakeliu ir silpstančiomis ran-, Vienas to nelaimingo žmogaus 
• '• ’ draugų atšiiųitęs mums laiško

prašymu paskelbti 
Naujienose“, savo laiš- 

' r: “Ištikrųjų 
priegelba tai baisiai brangios, l\rkuno padėtis yra labiau op
iai ligoniais ir aplitomtais už-' verkti na, negu galima spręsti 

ačiaus prį- iš jo to laiško. ’ —• N-nų Red.]

sukietėjimo nugaros, 
strėnų vielos, kojų

komis net nusiprausti, apsirė
dyti ne visuomet bepajiegiu. kopiją su 
Ypatiška priegelba jau verkti- jį ir 
nai reikalinga. Bet vietos su kely dar pastebi

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDlTOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str.,

• 203 Dearborn St. *
Chicago, 111.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

verstos. Žadama 
glausti mane į prieglaudos na
mus (The Hon or Incur- 
ables). Bet, sakoma, mėnesiai 
gali praslinkti, kol vakancija 
liksis. Bėda. Bet tikiuosi. Ir 
taip užsilieku.

Rodosi, tūli mano “draugai“ 
— “mokytojai“ jūsų — jau 
labai bodisi manimi — žod- 
žiiu, ignoravimu, lengvai išpil
domu prašymu, tai kurčiu ne
bojimu geidžia, idant nusižudy- 
čiau. Bet... lai veidmainiai sau 
geidžia — nors ir spėka dvi
dešimties arklių. Kol galima, 
ačiū Jūsų ir kilų varguolių pa
šalpai', aš menu gyventi.

Su nuoširdžia dėka ir linkė
jimais, —

J. Perkūnas.
213 East l lth St., 
New York, N. Y.

PINIGAI
• v

1S

Town of Lake
LIETUVON

a

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

KODĖL LIETUVIAI KELIAU
JA ANT ROYAL MAIL 

LINIJOS LAIVŲ
DĖLTO, kad ROYAL MAIL LINI

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

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

DEL TAMSTOS patiem parankumo 
ir kelionėje gerumo, pilk laivakortes 
sau ir savo draugams j Lietuvą ir iš 
Lietuvos j Ameriką ant ROYAL MAIL 
LINIJOS laivų nuo vietinių Lietuvos 
Agentų, arba kreipkis į ofisą.

ROYAL MAIL STEAM
PACKET CO.,

117 W. Washington St., 
Chicago, III.

Baigusi
Akušeri- 

os kolegi- 
ą; ilgai 
praktika- 
usi Penn- 
dlvanijoa 

x‘iospitalė- 
e. Pasek- 
lingai pa
tarnauja 

•rie gina- 
lymo. Duo- 
la rocįp vi
sokiose li
rose ir ki

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

CONTAGIOUS
EVERYBODY-Š JOiNINGTflE pWLS

I

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

kiti gerai žinonvi PLOŠČTAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt 

duotas be atsižiūrėjimo j pelną ai 
i nuostolį. Kiti ploščiai visų pageidau 
i jamų gelumbių, spalvų ir petrinų, vė
• liausiu ir senovinių madų $10.95, $16. 
į 95 ir $22.50.
j Vyrams ir Jaunuoliams gamitura 

1 ir 2 kelinėmis $ 3.50, $18.50, $22.56
• $27.50, $32.50 ir $87.50.

S. GORDON
I (Pristatytojas Smulkmenų Prekybai) 

1401 S. Halsted St., 739 W. 14 St 
Atdara kasdien, vakarais i» 

upririntadipniais

par-

DR. HERZMAN nusuos—
Gerai lietuviais žinomas per 15 

metų kaipo riatyręs gydytojas, chi
rurgas ir a* " ’s.

Gydo staigias chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ii ’aikų pagal nau
jausius metodu/ X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

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

Dienomis: Canal 
Ji 3110 arba 0375 
j Naktį Drexel 950 
' Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Telefonai:

)

DETROIT, MICHIGAN
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo. i

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

A. BARTKUS, Pres. .
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1JS92. Chicago.

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO.,

J. lįalchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas)

GRABOJUUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
* Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nbo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčliomis nuo 10 valan-

* dos lyte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

Ofiso Telefonas TlD UI A A TY Busto Telefonas
Central 4104 11, zY. Armitage 3209

VJDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

h R B Naujienų skai 
tytojo* ir įkaity tojai 

prašomi pirkimų reik akus 
eiti į tas sankrovas, kurio* 

N a u j 1 e n u * ♦

die ta draugija yra išaugus į 
milžinišką ne tik susišelpiiho, 
bet ir kultūrinę žydų organi- 
zacjją. , \

Bet kai po to pasauli\io 
karo visose šalyse išsimušė 
viršun bolševizmo audra, dra
skydama ir ardydama visas 
darbininkų politines, ekonomi
nes ir kultūrines organizaci
jas, ji neaplenkė nepalietus ir 
šios žydų pašelpinės “Arbai
ter Ring“ draugijos. Jau pra
eitais metais tos draugijos na
rių suvažiavime buvo nutarta 
kurti Rusijoj, Gomelyj, didelę 
žydų ligoninę. - Nutarta, kad 
kiekvienas dr-jos narys ligoni
nės steigimui ‘aukotų po vieną 
dolerį, taip kąd aštuoniasde
šimt keturi lūžtančiai narių 
tuojau sudėjo 81 tuksiančius 
dolerių, pati gi draugija iš sa
vo iždo paskyrė 16 tūkstan
čių dolerių — ir bematant li
goninės statymu darbo prad
žiai sudaryta visas 1(M> tuk
siančių dolerių.

Praeitų metų gruodžio mė
nesį “Arbaiter Ring“ pildonto- 
ji taryba paskyrė du nariu, 
A. Vainbcrgą ir R. GuSkiną, 
važiuoti Rusijon ligofuiies sta
tymo ir vietos sąlygoms pa
tirti ir padaryti sutartį su So
vietų valdžia. Delegatams buvo 
suruoštas gražus išleistuvių 
vakaras, kur irgi buvo daug 
kalbėta apie projektuojamąjį 
darbą ir duota važiuojantiems 
įgaliotiniams įvairių patarimų.

Delegatai išvažiavo ir nu
vyko Berlinan. Bei’line jie tu
rėjo gauti Rusų atstovybės vi-

gauna įlįsti, tuojau stengiasi 
susisukti sau lizdą, arba jei 
ne, tai suardyti, sudraskyti 
draugiją. Tokių pavyzdžių jau 
pakankamai turime.

Šapos Darbininkas.

v

Tel. Pullman 5432

A, SHUSKO 
AKUSECKA

ietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

!<■

DR. F. MATULAITIS
| Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
ru ligonę ir ku- 
likį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.
-----------------------------------e--------------------------

M. WAITIT.IE.WICZ
(Banienė)

AkušerkaDR. A. J. BERTA®
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

o

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

8709 Jos. Campau Avė.
DETROIT, MICH. Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. v ak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.
L..'■■ii’..... ... ....

Iš Rusijos gyvenimo
fe---. ---- ------- ----------

K a u n a s, I. 25. (Musų ko- 
resp.) — Turėdamas Rusijoj 
>avo pažįstamų, draugų, kar
tas nuo karto gaunu nuo jų 
laiškų. Tuose laiškuose jie pa
irusia i parašo nors trumpai 
įpie savo buiti ir esančias ten 
kainas.

Ką tik gavau laišką iš Ge
nelio, kuriame tarp kitko ra

to, jog mėnesinės algos gau- 
ląs 115 milionų rublių, bet 
Pragyventi esą labai sunku, 
les reikalingiausios gyvenimui 
irstės ir maisto produktai ta
rai brangu. Pavyzdžiui, rugie

nių miltų pudui mokama 11,- 
100,000 rublių, kvietienių mil
to pudui 46,000,000 rublių, la
jinių svarui 5,000,000 rublių, 
sviesto svarui 7 milionai rub
lių, jautienos mėsos svarui 
aiil. rub., 10 kiaušinių 6,000,- 
000 rub., drūskos svarui 500,- 
>00 rublių, pakiukas machor
kos 800,000 rub., bulvių pu
dui 3,000,000 rub., vežimas 
malkų 35,000,000 rublių ir t. 
p. ' ■

Minėtojo laiško autorius gel- 
Žkelio dirbtuvių darbininkas; 
laiškas rašytas 15 sausio 1923 
m.

- Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

OR. 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 b

D8. A, MOO
uyu Gydyti irLietuvis _ _

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

Telephone Central 3362 
1824 VVabansia Avo.

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

Telefonas Boulevard 7042

U. S. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. , 
arti 47-tos gatves

Central Manufacturing 
District Bank ‘

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00..

A. L. OA VIOONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kcnwood 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.

Lietuvon per 10 dieny
Vienatinis vandeniu kelias Lietu 

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivų

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų

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

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

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

CUNARD LINE
140 N. Dearborn St., Chicago, III.

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Imama X-spindųljų paveikslai. 
Duodama Nitrous Oxid ir 

Oxygen (“gesas”) 
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto. 
3261 S’o. Halsted St., Chisago, 111.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1582

DR. J. KULIO .
M *

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Ha|sted St., Chicago, III.

h i i ■iii-i .............. —■
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DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PIIYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 009$

y

Telephone Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

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

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

Canal 0257 \
Naktinis Tel. Canal 2118

BR. 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. v. a, Šimkus
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Lj?' -z ■ <! si 'i;

iš

H13 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138 
’er 15 m«tų pa- 
ekmingo prak

tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 

lingai patarnau
tu prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime 
'patišką 
•ėjimą, 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižid- 
Duodu 

mo- 
mergl*

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SYŠS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Bųulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dierųy 
Res. 1139 Tndependence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr. A. R. BLUMENTHA1 

Opuimrtnu 
BOU (evard

H. A«hlan<i 
■aa 47-t«> rat. 
-rot Iu'dm.
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m., stovi Lietuvos socialde
mokratų vado, drg. St. Kai-«

l'he Lithuaniun Daily News x n i
Published Daily excepl Sunday by ,PUlclb<lb. 1)6 to, yra l<lk-
ihe Ltumanian Newa i*ub. to., inc. | tas, kad socialdemokratai 

buvo pirmutinę partija Lie- 
tuvoje, kuri iškėlė karo lai
ku Lietuvos nepriklausomy- 

— bes obalsį.
: Dar 1916 m., kai Lietuva 
buvo po vokiečių okupacija, 

— Lietuvos socialdemokratai 
ėmė skleisti miniose tą min
tį, jogei Lietuva turi nuvers
ti visokį svetimą jungą ir pa
tapti nepriklausoma. Tas 
pats drg. St. Kairys, apie 
kurį minėjome augščiaus, 
1916 m. vasarą eilėje straip
snių, tilpusių “Naujienose”

O ką darė Lietuvos kuni
gija ir kunigų partija tuo 
laiku, kai socilademokratai 
šaukė minias kovon už Lie
tuvos nepriklausomybę? Jie 
svajojo apie sudarymą “kri
kščioniškos monarchijos, 
amžinais ryšiais sujungtos 
su Vokietija’! ,Jų vadas,1 
vyskupas Karevičius, net į j 
Vokietiją važinėjo derėtis su 
kaizerio valdžia delei to pla
no įvykinimo!

Taigi ar “Draugo” redak
toriui, kun. česaičiui, ne gė
da šitaip falsifikuot istori
ją? Ar kunigai negali apsi
eiti be melo ir šmeižto?

Editor P. Grigaitis
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Ar kunigai be melo 
negali apsieiti?
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Lietuvos

Vienas Chicagos “Tribu- 
ne’os” korespondentas iške
lia naują teoriją išaiškini
mui to fakto, kad Santarvė 
per trejetą metų atidėliojo 
Klaipėdos krašto klausimo 
išsprendimą. Pasak jo, San-

. trukdyti Klaipėdos krašto 
susijungimo su Lietuva.

Bet kodėl Santarvė nori, 
kad Vilniaus kraštas1 pasi-. 
liktų lenkų naguose, kuomet 
visi gerai žino, kad lenkai 
pasigrobė jį neteisingai, ir 
net Tautų Sųjunga tą jų žy
gį pasfnerkė?

Minėtasai koresponden
tas sako, kad Santarvės pla
nas buvd taip padalinti kon- 
torlę ant gelžkelių, kurie 
jungia Rusiją su Vokietija, 
kad jiedvi negalėtų laisvai 
susisiekti tarp savęs, jeigu 
Lietuva ir duotų tam savo 
sutikimą. Stambi geležinke
lių šaka, jungianti Rusiją 
su Vokietija, eina per Dvin- 
ską ir Vilnių. Nuo Vilniaus 
ji suskįla į dvi linijas, kurių 
viena eina per Kauną, o ant
ra per Gardiną — ligi vokie
čių sienos ir toliaus į Inster- 
burgą ir Karaliaučių.

Šitos geležinkelių šakos 
tapo suskaldytos taip: 
Dvinskas teko Latvijai, 'Vil
nius ir Gardinas — lenkams, »
o Kaunas — Lietuvai. Jeigu 
dabar Lietuva padarytų su
tartį su rusais ir vokiečiais, 
tai juos dar visviena skirtų ( 
didelis žemės plotas, kurio . 
geležinkeliai randasi sveti-į 

mose rankose. Per Dvinską' 
negalima įvažiuot geležinke
liu į Lietuvą be latvių leidi
mo. O jeigu latviai taip pat, 
kaip ir Lietuva; prisidėtų 
prie rusų ir vokiečių sutar
ties, tai ant kelio dar stovė
tų Vilnius ir Gardinas, ku
riuos valdo lenkai.

Vilniaus krašto atidavi- 
njas lenkams tuo budu yra 
niekas kita, kaip Santarvės 
sugalvotas' planas atkirsti 
susisiekimą tarp Rusijos ir 
Vokietijos. Nėra abejonės,* 
kad vyriausias to plano au- 

ir vykintojas yra 
I Franci ja. Labai galimas i

tartyje pripažino lenkams 
teisę laikyt užgrobtąjį Vil
niaus kraštą ir dar, be' to, 
nutiesti “koridorių” palei 
rytinę Lietuvos sieną ligi 
pat Dvinsko. Nusileisdami 
lenkams* šiame punktėį bol
ševikai patarnayo imperiali- 
stlniems francpzų tikslams, 
atkreiptiems prieš Lietuvą 
ir prieš Rusiją.

Vilnius yra imperialisti
nės franeuzų strateguos au
ka, ir jtyai bus išvauuotas 
tiktai tuomet, kai Europos 
mperializmas bus nųgalė-

Bet jam toli gražu iki J. Ram- 
say McDonaldo, kuris turi ne
paprastu gabumo kalbėti. Her- 
bert Asąuith’o kalba buvo la
bai menka, bespalvė, be jokio 
gyvumo, J pašvęsta partinių 
nesusipratimij gvildenimui. 
Jis, kaipo kalbėtojas, ne tik 
daug žemiau stovi už McDo- 
naldą, bet ir už Law’ą.

“David Lloyd George atro
dė visai nežymiu naujų par
lamento pažibų rinkinyje. Aš

Lietuvos Mokytojų Suvažiavimas 
V 

(Naujienų koresp.)
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PARTIJA TURI GA-
PAR-ŠIŲ ATSTOVŲ

LAMENTE.

atsidarė

Chicagos “Draugas”’ per- 
itą penktadienį, pasakodą- 

mas apie peiiaerius uietu- Kodėl lenkai 
vos nepriklausomybės me- Jnįfc,, \/anni9 
tus, redakciniame 
nyje parašė, kad 
socialdemokratai 
metais ėmė remti 
nepriklausomybę.

1918 m., kai Lietuva tapo 
paskelbta nepriklausoma 
valstybe, visi Lietuvos socia
listai, girdi, bin 3 priešingi, tarvė norėjo tol neduoti 
Sekančiais metais socialistai ‘ Klaipėdos karšto Lietuvai, 
liaudininkai “jau prisidėjo”/kol pastaroji nesutiks pri- i . 
bet socialdemokratai “dar pažinti Lenkijos pretenzijas! or-us

n.z.4. woa ™ -.-o,, n. J užgrobtame Vilniaus krašte, i , , . . . . .
j Tik klaipėdiečių sukilimas ir, ;v.ra C ^1A 11 Vp A. yrjp;>v«j» kare, j kuri g«Kjo Tk? SU

" 1 J C © V | zima ir pritanmu<

Bet kaip negudri tuomet 
i -

Praeitą antradienį 
Anglijos, parlamentas, 
mento ruimus buvo įleistas ir 
vienas amerikietis, ’ p. George 
Ladd Munn. P. Munn esąs labai 
akylus žmogus, daug pasaulio 
matęs. Jisai .“The Chicago Dai
ly News” korespondentui, Hal 
O’Haherty, šai ką papasakojo 
apie parlamento atidarymų:

“Mano domę ypač atkreipė 
darbo partijos vadų nepapras
tas* gabumas ir jų išmintis. 
Jie dėstė savo mintis aiškiai, 
su didele precizija ir iškalbin
gumu. Jų kalbos buvo Kuo
sos nuo skambių frazių, ku
rių buvo galima tikėtis iš dar
bo klasės atstovų.

‘‘Nežiūrint maįo•asmeninio 
atsinešimo į darbo partija ir 
jos idealus, aš buvau privers
tas pripažinti ta faktų, jog 
opozicijos kalbos buvo nepa
lyginamai geresnės, negu val
džios atstovu.

l parin

1923 di. sausio mėnesio 4-6 
d. įvyko Kaune Lietuvos Mo
kytojų Profesines Sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas. 
Dalyvavo 39 atstovai, Centro 
valdyba ir 34 svečiai.

Centro valdybos pirminin- 
tikėjaus, kad jo didelė asme- Į kas R. žygelis atidarė suvažia- 
nybė net minioje išsiskirs, bet vinių ir pasiūlė išrinkti prezi- 
pažinti jį tegalėjau tik po ii- diumų. /Tapo išrinkti: Lustas, 
go stebėjimo.

“Būdamas koridoriuje aš 
žiurėjau į pro šalį einančius 
lordus. Daugelio jų senumas 
ir menkumas man ypač metė
si akysna. Tik markizas Cur- 
^on, užsienio reikalų ministe
ris, buvo vienas iš labiau pa
traukiančių asmenybių.

“Lordų buto narių silpnu- 
\ mas aprodė simboliu to, jog

tos įstaigos galia nuolat nyk
sta.”
Taip kalba žmogus, kuris pir- 

mon galvon duoda suprasti, jog 
Darbo Partijos politikai jis ne
pritaria. Nežiūrint to, jis pri
verstas yra pripažinti, jog parla
mente Darbo Partija turi ga
biausių žmonių, prieš kuriuos 
net “genialingas” Lloyd George 
atrodo baltsganu.

.AUKSAS IR REPARACIJOS 
MOKESNIAI.

Sąjungos nariai — mokytojai 
visokiais budais persekiojami 
ir be jokių pamatuotų apkal
tinimų kišami j Koncentraci
jos stovyklų. Suvažiavimas iš
rinko Plečkaitį, Žygelį ir Stel
mokų 
dėčiai

internuoti mokytojų pa
ini irti ir pavedė jiems 
žygius jų paliuosavi-

ne”. Ęet 1920 m. jau ir so
cialdemokratai “dalyvavo”.

šita “Dra
begėdiškas melas, kadangi būt .įtraukta ir-Rytų Prūsija 
jau po Lietuvos nepriklauso-, (atskirta nuo Vokietijos 
mybės deklaracija, kuri bu-Dancigo koridorium) pris- pasirodo diplomatija Rusi j o 
vo priimta vasario 16 d. 1918 pyrė Santarvę toliaus nebe- bolševikų, kurie Rygos su-

>1

paiilijos yt/dai moka 'labai 
mandagiai yesli debatus ir. tuo i 
duodu I puikų pavyzdį savo

. Ret
karčiais pasigirsdavo ir aštrių 
pastabų. Kai kurie darbo 
partijos atstovai, matoma, ne
begalėdavo š u p i valdyt i.

“Be^ikjlausydamas premje-
...... . r ___ V.v. I

*karštėsniemsi draugams.

m ui.
Suvažiavimas, išklausęs Cen

tro Valdybos pranešimą, per
ėjo prie svarstymo kitų dienot
varkes punktų.

Pradedamųjų mokyklų 
įstatymas.

Referuoja Kupčiūnas. Refe
rentas smulkiai išnagrinėjo įs
tatymą ir nurodė jo pamati
nius trukumus, bet susirinki- 
mas nutarė smulkiai jo ne
nagrinėti, nes tai užimtų daug 
laiko ir padarė šį nutarimą: 
Skelbti protestus per valsčių 
ir Apskričių tarybas, visuonft'- 
nines ir profesines organizaci
jas, pabrėžiant spaudoje blo
gas ir kenksmingas gyveni
mui to įstatymo puses, einant 
iki stteiko už laisvą mokyklą, 
susitarus su profesinėmis ir 
kitomis organizacijomis.*

Algų klausimas.

Po to buvo svarstytas moky
tojų atlyginimo klausimas ir 

’ priimta- sekanti rezoliucija: 
Lietuvos mokytojų profesinės 
sąjungos skyrių atstovų suva
žiavimas paveda Centro Val

dybai kontakte su kitomis pro
fesinėmis sąjungomis stengtis 

. . pakelti mokytojų algas sulig visuomeninių, . . J
kultu-! csan,°J(> brangumo.

Kultūros ir švietimo reikalams 
fondas.

Tą klausimą referuoja Ląs
tas. A. Kastas nurodo į lai, 

į kad klerikalai stengiasi už- 
. , . TV , TZ ! griebti visas mokymo ištaigas, pasisekimo. Išnuomotas Ko- j . ... , . . , . .... . ,.... .................... ! visokiais budais stengiasi pa-

, . . I kenkti vystymuisi pažagensniųma įsteigti mokytojų senimą-. 1 ‘ . .. .... 1 ir- •. mokyklų. Svarbiausia klintisriia, mokytoiams-ementanis , c ... . .... . .. , , tokioms mokykloms kurti taikolonija, pavyzdinga darbo , . . . .. . i namu stoka. Referentas siūloprincipo mokykla ir lt. Jau da-. . .... . v. ... sukurti mokyklų namams stabai* dvare įrengtos sios istai-i . .. . ... r. j. . : , . tyti tam tikrą fondą. Lesų jgos: darbininkų vaikams mo-1 „ . .. . . .T... , , , , . . ‘. , . j fondą įgąhma busią surinktikykla, darbininkams vakari- . . , .. . . . ... . , • . . .■ . rengiant paskaitas, spektaklius,niai kursai ir bibholeka-skai-; . . .. 2 ..jienkant aukas ir tt. Žygelis nu- 
, , , . rodo, kad mokykloms butųDel bendros mokytojų pade- ________________ _________ _

ties pranešėjas nurodo, kad (Tąsa ant 5 pusi.)

I Kupčiūnas, Vasiliauskas, Ruz- 
: gas, Papečkis ir Ldvinskas.

Suvažiavimų sveikino: Val- 
sliečJų-liaudininkų frakcijos 
vardu Slaugai lis, Valdininkų 
sąjungose vardų — Buračas, b 
Lietuvos socialistinio jaunimo 
vardu — Serbentą, Lietuvos 
Socialdemokratų partijos var
du — Plečkaitis, Valstiečių- 
liaudininkų partijos vardu — 
Strimaitis, Jauni jo sąjungos 
vardu — Zagorskis ir Seimo 
darbininkų kuopų . frakcijos 
vardu — Valiūnas. Visi svei
kintojai nurodė,' kad kovai su 
klerikalų daugumos sauvale 
už laisvą pasaulinę mokyklų 
reikia jungti visos paiegos. Vi- ' 
si žadėjo Sąjungą remti ir lin- ' 
kėjo jai pasekmingos darbuo
tės.

Centro valdybos (jpirminih- j 
kas padare pranešimų iš Val
dybos darbuotės. Iš praneši
mo paaiškėjo, ’kad Sąjunga tu
ri skyrius visose Lietuvos ap
skrityse. Pastaraisiais metais 
įsikūrė skyrius net ir Utenos 
apskrityje, kur pažangioji mo
kytoja terorizuojama 
Būt vilos ir žvalgybos. Univer
siteto klausimu pereitųjų me
tų sausio mėnesio 15 dieną bu
vo sušauktas 
profesinių, partinių ir 
rinių organizacijų pasitarimas, 
išnešta rezoliucija ir padaryti 
atatinkami žygiai universiteto 
įkūrimo reikalu. Buvo įrengti 

kursai liaudies i

t

Jungtinių Valstijų- kontrolie
rius nesenai paskelbė, kad visa
me pasaulyje esą $9n000,000,000 
vertės aukso. Pusę to aukso tu
rinčios Jungtinės Valstijos. Ta
me, kontrolieriaus manymu, ir 
esanti visa blogybė. Kol tas auk
sas nebusiąs proporcingiau tarp 
valstybių padalintas, tol negali
ma tikėtis normalių laikų.

Akyvaizdoje to fakto, įdomu 
pažiūrėti į Ve^salės sutartį. Su
lig tų sutartimi, iš Vokietijos rei
kalaujama $33,000,000,000. Dėlei treji vasaros 
to Arthur Brisbane daro tokią mokytojams, kurie turėjo 
pastabų:

"Jeigu visame pasaulyje te- i tlai,,i1 ,lvaras- kuriam® >"ai>°-
ra tik $9,000,000,000 vertės 
aukso ir pusė to priklauso 
Jungtinėms Valstijoms, tai 
kokiu budu buvo galima tikė
tis, kad Vokietija pajėgs at
mokėti $33,000,000,000 ?”

Bet tas klausimas žinoma, ne-
ro Bonar Law’o kalbos, aš įga-, kvaršina galvų franeuzų džin- 
vati įspūdžio, kad jis yra labai j goms, kuriems rupį Vokietijų pa- < 
sąžiningas ir.rimtas žmogus, [vergti.

ku n igo
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RAULAS KEMEKLIS

Kaip Lččių žemės vidaus mi 
nisterijos visos musės

, išdvėsė.
* 9^.

(Pasaka)

1919 metais Lečių*) žemėj buvo ly
tinga vasara ir priviso musių kiek nereikia. 
Jų buvo pilna ne tik dvarų kumietynuose, 
kaimuose, priemiesčiuose, kur vargingieji 
žmonės gyvena, bet ir Lėčių sostinės gat
vėse, viešose aikštėse, net turtingųjų žmo
nių namuose, net to krašto ministerijose. 
Lėčių milicijos buvo pastebėta, kad dau
giausia musių spiesdavos ties Darbo ir So- 
ciaies Apsaugos Ministerija, kur dažnai 
lankosi prasti žmonės, ir Pramonės Minis
terijoj, kuomet pasklydo žinių, kad ten 
gauta iš užjūrio daug cukraus ir žadama 
virti marmeladas.

Musės, kaip musės, jos pirihučiausia 
puolė valgomuosius daiktus ir dėl tos prie
žasties pasidarė Lėčių žemėj didelis pra
gyvenimo brangumas. Sakysim, lašinių 
svarui reikėjo mokėti iki 16 auksinų. Bet 
didžiausi Lėčiams nelaimė atėjo, kad ir 
nuo musių, bet visai* iš kito galo.

Musės — įkirus ir dabartinei visuo
menės tvtfrkai pavojingas sutvėrimas. Ji 
nepripažįsta privąčio nuosavybės ir šoįmy-

♦) LSčiais to krašto gyventojai dėlto vadinasi, 
kad jie yra nepaprastai ramtis, taikus, lengvai bent 
kam pasiduoda, mėgsta kiekvieną darbą rytdienai 
atidėti ir dėlto su visu kuo vėluojasi. Net;J savo su- 
sirinkinvus jie visuomet visa valanda vėliau ateina, 
kaip reikia. ' 1

uos, gylena komunomis, nieko nedirba, 
jokių įstatymų nepildo ir negerbia šiml- 

’ mečiais nustatytų papročių. Ji nepripažįs
ta jokios valdžios, ardo visuomenės tvar
ką ir net žvalgybos Skyriaus nesibijo 
jo visi langai musių nutupėti.

Muses visur kelia nerimą ir kerštą. 
Man, Kaului Kemekliui, jau nuo seniai ty
rinėjant jų ypatybes, teko pastebėti, kad 
ten, kur jų ypač daug esti, kaip dvarų ku
ilį ietynuose, fabrikuose ir žydų biednuo- 
menės gyvenamuose kvartaluose, patys 
žmonės užsikrečia klasių kovos obalsiais, 
darosi nramųs ir linkę ardyti nustatytą 
tvarką. Lėčių žemės Žvalgybos Skyrius 
matomai nežinojo tos musių ypatybės ir 
dėl tos priežasties jų kraštą ištiko didėlės 
nelaimes. Juo daugiau veisėsi ten musių, 
juo daugiau darėsi netvarkos. Ypač var-« 
gingieji žmonės, amžinai musių' apsėsti, 
užsikrėtė atkarumu, virto akiplėšos, pra
dėjo savo valdžios nebegerbti ir sakytis, 
kad jie tokie pat, kaip visi žmonės. Žo 
džiu, Lėčių žemėj ėmė plėstis bolševizmas.

Kuomet vienos musių erzino Lėčių 
žemės varginguosius žmones, kitos, apse- 

dusios ministerijas, šliaužiojo valdinin
kams pd veidus ir plikas kaktas, gadino 
jiems nervus, kai-kuriems prilįzdavo no
sių, ir dėl tos priežasties valdžia darėsi 
žmonėms vis nesukalbamesnė ir nepriei
nama. Suprantama, kad krašto padėtis 
nuo tokių santykių tik blogėjo.

Didžiai susirūpino to krašto prezi
dentas ir visa valdžia ir, atšaukę pas save ' 
Krašto Apsaugos ministerį, įsakė jam, kad 
imtųsi visų priemonių pavojingam apsi
reiškimui naikinti. Krašto* Apsaugos minis- 
teris buvo griežtas, karingas, bet ir gud
rus žmogus. Jis gerai žinojo, kad <Iaug 

^lengviau sumušti bolševikai-atejunai, kaipft

išnaikinti bolševizmas savo žmonių tarpe, 
ypač, kad ir jis negalėjo jokiu budu su
prasti, iš kur bolševizmas kįla. Taigi, no- 
rėilamas atskimti nuo savęs sunkų darbą, 
jis ii sako prezidentui ir visai valdžiai: 
“Gerbiamieji! Bolševizmas >— tai yra vi
dujine visuomenės liga; lodei kelti prieš jį 
kovą yra ne mano, bet Socialčs Apsaugos 
ministerio pareiga.’’ Sutiko visa valdžia 
su gudriu Krašto Apsaugos ministerio pa
sakymu ir paliepę Socialčs Apsaugos mi
nis•toriui kautis su bolševizmu.

Susiraukė Socialčs Apsaugos minis- 
teris, gavęs lokį įsakymą; iš rūpesčio pyp
kę užkure. Ruko sau ir galvoja. Neišrukė 
ne pusės pypkes ir jau rašo valdžiai tokį 
atsakymą: bolševizmas, girdi, dėlto pas 
mus kįla, kad darbo žmonės badą kenčia; 
reikia jie papenėti, tai tuomet ir bolševiz
mui busiąs galas. Gi penėti žmones priva- 
ląsr Tiekimo ir Maitinimo ministeris.

Mato prezidentas ir visa valdžia, kad 
ir Socialčs Apsaugos ministeris teisybę sa
ko ir dudda Tiekimo ir Maitinimo minis- 
teriui įsakymą alkanus žmones penėti. >

Sujudo kaip įdurtas ir Tiekimo mi
nisteris. Jam valdžios buvo pavesta penėti 
visos Lėčių armijos. Tas armijų intendan
tas, kaip kiauras mtiišaš, niekuomet nebu
vo sotus, nors viso ko gaudavo vagonais ir 
kasdien vis daugiau reikėdavo. O iš kur 
buvo daugiau imli? Lėčių žemės dvarinin
kai, tik ką iš Rusų grįžę, patys vaikščiojo 
perkarę. Mažieji ūkininkai savo duoną 
vaikams supenėjo, stambesnieji spekdlian- 
tams pardavė, ar taip paslėpė, kad ir šv. 
Zitos žandarmerija nesurastą Va ir sako 
Tiekimo ministeris prezidentui ir visai val
džiai: “Padarykit, sako, kad stambus mu
sų ūkininkas pamiltų Lėčių žemės laisvę 
ir savo artimą labiau, kaip savb kumelę,

tuomet, sako, penėsiu alkanus,“ — mat 
jam labai nesisekdavo arklių rekvizicijos. 
“Kitaip, sako, neišleksiu duonos ne armi
joms, kils bolševizmas tarp kereivių, o tuo
met, sako, ateis ir mums finis, galas pa
skutinis.“

Nuo tų gailių žodžių sukruto prezi
dentas 'Ir visa valdžia tik Finansų ministe
ris tyli, kaip prakrikštytas, — mat neturi 
iš ko orderių apmokėti.

Va ir sako prezidentas: “Mandrioni 
kalbom galo nebus, o darbas stovi. Tu, 

.Apsaugos ministeri, sako, turi savo rankoj 
visą ginklo galią; iš tavęs reikalauju, kad 
Lėčių žemėj butų tvarka. Kaukis pats vie
nas su bolševizmu.“

Pakilo Apsaugos ministeriui pa trio ti- 
t nio jausmo kunkulas iš vidurių gilumos ir 

gale gerklės atsistojo. Pasistojo jis savo 
vieloj, trenkė kumšte stalo lenton, net Val
stybės Kontrolė sužiuro, — kam, vadinas, 
valdžios turtą gadini — ir paklausė:

Suprafo Apsaugos ministeris, kas jam 
daryti ir tuojau paskelbė visoj Lėčių 'že
mėj karo stovį, — vadinasi, be komendan
to leidimo kvėpuoti negali. Po to sušaukė 
jis savo kabinetan visus komendantus, ad
jutantus ir Intendantus, visą nerikiuotę ir 
leitenantus, kurie frontan nepateko ir sa
ko jiems:

(Bus daugiau)

_ __

..—Ar galiu, sako, iš kulkosvydžių šau- 
( dyti, iš aeroplanų bombas sviesti, iš po že

mių minomis plėšyti? Ar galiu, sako, visą 
valdžią imti į sayo rankas?

Nusigando tų žodžių prezidentas ir 
visa valdžia ir sužiuro į Teisingumo minis
terį, ką tas pasakys., O Teisingumo minis
teriui iš nerimo net akiniai durnais paėjo 
ir nemato jis, kame teisybė ir kame ne. ' 
Tik jaučia visas jo kūnas, kad jeigu Lėčių 
žemę “ginklo gale“ vaktys, tai jo teisingu
mas vaikščios pamuštom kojom ir bėgte 
bėgs iš kelio komendantams pravažiuojant.

Tat ir sako jis pagalvojęs ir labai at
sargiai :

— Iš vienos pusės galima, iš kilos — 
nelabai.

• I '

I

Meva
. 1

Žiema. j
—’—*— /. *

Pusnį neša, pusnį kloja 
Ant pufcnyno vėjo šuolis, 
Ore krintančios lakioja 
Nesuskaitomos snieguolės.

v ' * - i

Lyg ką rusinus sugalvoję 
Stovi .gluosnių baltos glitoš, 
Ir langeliais ašaroja 
Bakūžėlės Užpustytos.

Kad apšviečia giedras rytas 
Žemės plotų rūbą naują — 
Juodbėrėlis pakinkytas 
Nusižvengęs nerimauja.

Tik giružė ai>šarmojus
Stovi šaltyje sustirus, 
Tik dirvuže be artojaus 
Užpustyta ir apmirus.

Pusnį neša, pusnį kloja
, z Vėjas - - amžinas skraiduolis, 

Ore krintančios lakioja 
Nesuskaitomos snieguolės.



M*
NAUJIENOS. OH«ųro, UI

Letuvos Mokytojy 
susivažiavimas

(Seka nuo 4 pusi.)

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

trukumas jaučiamas tiek pro
vincijoj, tiek Kaune, ir kad 
Centro valdyba jau nutarusi į 
rūpintis namų statymu Kaune. 
Suvažiavimas karštai tam pri
tarė ir pavedė Centro Valdy
bai pagaminti Fondo įstatus.

Einamasis momentas.
Einamuoju momentu vien- 

l>als.ini priimta ši rezoliucija: 
Lietuvos mokytojų profesines 

sąjungos suvažiavimas sauslio 
4-6 dieną 1923 melų, kalbčda 
nias einamuoju momentu, ran 
da, kad- mokytojams susiduriu 
si Lietuvoj nepakenčiama pa
dėtis:

1. Kada klerikalų politin 
viešpatavimas, laužymas dar
bo žmonių laisves? buto, as
mens, žodžio, spaudos, profe
sinio ir politinio organizavi
mus, pasiekė ligišiol negirdėto 
laipsnio;

2. Kada musų šalyje begė
diškiausiu budu net pamati
niai valstybės įstatymai y t 
laužomi dėl siaurų partinių ar-i 
ba kastinių reikalų;

3. Kada šeimininkauja tžval 
gyba, komendantai ir milici
ninko kumštis;

4. Kada vis dar tebėra ne
panaikintas karo stovis, karo 
teismai, mirties bausmė;

5. Kada musų draugai mo- g 
kytojai ir kiti be jokių pama
tuotų kaltinimų sodinami kon
centracijos

6. Kada 
daugumos 
mokyklų 
krašto mokyklą, kaipo švieti
mo įstaigą, ir

7. Kada švietimo ministeri
ja su savo valdininkais visai be 
priežasties kilnoja ir net pa
varo mokytojus iš užimamų
jų vietų, sulaiko algas ir tt.

Esant tokioms apystovoms 
yra užkertamas kelias laisvos,! 
pasaulinės, visiems prieinamos 
mokyklos ir plataus liaudies1 
švietimo, todėl suvažiavimas, 
griežtai smerkdamas tokią pa-

Rusų Opera
šios savaites programas.

Auditorium teatre

stovyklon;

įstatymas

seimo 
pradžios 
griauna

Šiandie 
prasideda Rusų Operos sezo
nas. šią 
karnos operos:

--- i 1< o v s.l< io “Picino 
Damc”, su artistais: Mąsli i r, 
Bourskaya, Valeli trnova, Osipo
vą, Dafiiiloff, Pa»teleeff, Rade- 
eff ir direkt. Fuerst.

Antradienį — Moussorgskio 
į “Boris Godunov”, su artistais: 
Šaliapin, Panteleeff, Dneproff, 
Svetloff, Tulchinoff, Rasvols- 
kaya,. Mirovich ir direkt. Firci- 
sky.

Trečiadienį—iDargomyžskio 
“Bussalka,” su artistais: Ma- 
shir, Valcntinova, Ivanovą, 
Rusanowsky, Karlash, Hrjano- 
wsky ir direkt- VasilMeff.

Ketvirtadienį—“Boris Go- 
donov”, su šaliapinu ir kitais 
tais pačiais artistais.

Penktadienį “Carmen”, 
su artistais: Bourskaya, Ma- 
shir, Daniloff, Panteleeff, Tul- 
chinoff ir direkt. Vasilifcff.

šeštadienio dieną —\‘Boris 
Godunov” su šaliapinu ir ki
tais tais pačiais artistais. ■ 
/ šeštadienio vakarą — “Czars' 
Brido”, su artistais: Kazans- 
kaya, Bomskaya, Pavloskaya, 
Pantelceff, Buzanotvsky, 
lash ir direkt. Fiveisky.
Sekmadienio vakarą — 

Jewess” su artistais: 
Ivanovą, Buzanowsky, Svetloff, 
Hrjanouisky, Tulchinoff ir di
rekt. Vasilieff.

savaitę duodamos se-

The
Gusieva,

tu j Dabar tie patys komunis
tėliai sutverė savo politinę par
tiją ir ragina darbi įnikus da
lyvauti rinkimuose ir eiti į 
parlamentus — geria savo pa
čių spiaudalus. Trumpai pa
sakius, musų komunistėliai 
šiandie mainikauja komuniz
mo principais taip, kaip kita
dos Lietuvoj čigonai arkliais.

Andriu/levičius melavo, kad 
socialistai nunešę L. D. L. D. 
pinigus, nors jis pats gerai 
žino, kad L. S. S. namo ir 
L. D. L. D. , pinigai yra teis
mo rankose. Jis žino gerai ir 
tai, kaip jis pats ir kili komu- 
nisteliai -jie geriau

eisią į buržuazinį teismą dėl 
tų pinigų negu geruoju pasi
dalinti su socialistais. Jų nuo
mone, geriau tie pinigai bū
na išleisti bylinėjdmuisi, bet 

ne darbininkų reikalams — j 
apšvietei, kūlimai ir kitiems.

Dar melavo Andriulevičius 
apie IL. S. S. 4 kuopos kny
gyną, kurį socialistai išvogę. 
Bet p. Andriulevičius pamir
šo, kad L. S. S. 4 kuopos kny
gynas buvo įsteigtas tada, ka
da toj kuopoj buvo tik sep
tyniolika ar mažiau įtarių, ku
rie daugumą tų knygų suau- 
kavo. Tas knygynas buvo 
Įsteigtas keliolika metų prieš 
bolševizmo epidemijos atsira
dimą. Kai bolševikeliai panie
kino socialistus, tai šie savo 
triasu įsteigtą knygyną ir pa- i 

‘silaikė. Kas dirba, juk tam ir. 
į darbo vaisiai priklauso. I

Ant galo tas “kalbėtojas” 
šmeižė drg. Bielinį. Bet juk 
prakalbose buvusieji žino, kad 
Bielinis nelietė musu komuni- 
ntclių, bet pašventė visą lai
ką aiškinimui ekonominės ir 
politinės padėties Lietuvoj. Bol
ševike lių “prakalbos” tuo ir 
užsibaigė. — A. K.

šiame susirinkime šie biznio-1 nls Bendroves šėrininkų susi- gomis. Taip ir padaryta, 
riai aukavo Klaipėdos gelbėji
mui:
S. L. Fabijonas, 809 St.

St. (kavine)
J. Močkel'iunas, 841 W- 33

Str. (kavinė) ..........
Adam Grigas, 3114 So.

Halsted St. (rcal estale
V. Kucbiinskas, 949 W.

344h St........................
Jonas Jokantas, 4138 Ar

cher Avė. (namų staty
mo kontraktorius) .... 5.00

J. Petrauskas, 3248 So.
llailstcd St-, (drabužių
krautuvė) .................

Jonas yVitches, 616 W. 13
Str. (rcal estatč) ....

A. J. Mozeris, 3198 So.
Halsted St. (furnishing
gooids) .........................

Peter Polliulis, 3202 iSo.
Halsted Str. (Rcstau-
rant) ................. .

Klem. Widzes, 750 W.
33-ixi Str.........................

S. Slazas, 718 W. 18 Str.
(drabužių krautuvė) . .

S. M. Skudas, 1911 Ganai-
port. Avė., (graborius) ..5«00

K. F. Fililipov'itch, 751 W.
31 Str., (reali estą te)
Liet. Paskolos Bonas 50.00

rinkimas pripuolė pabaigoje 
sausio mėnesio. Dabar jau tu
rime puse ir vasario mėnesio, 

.. $25.00 o susirinkimo < 
ryju, kas - nors yra 
tais ”gabiaisiais.”.

—šėrininkas.
— o - •

Musų klebono pinklės.
Cicero 'Lietuvių Liuosybės 

Namo B-ve susilaukė nešina-' 
gių laikų. Vietinis klebom* 
stato pinkles, kad užkenkus 
bizniui. Kas septinladienį per 

'pamokslą graudena parapijo- 
nis, kad neitų į tą “prakeiktą! 
!)<•<! i o v i v

Negana to, jis rūpinasi, kad 
.'ir miestelio administracija pa-; 

dėtų jam kovoti su “bezbaž-
ninkais.” Jau buvo keletas at
silikimų, kad administracija

nenorėjo

25.00

25.00

20.00

10.00
25.o<i

15.00

5.00

2.00

Viso aukų .............. 217.00
N. C. Krukųnis,

Chicagos Lietuvių Klaipėdos 
Komiteto Iždininkas.

Cicero žinios.
Nesėkmingas balius.

Pa
mokėjo kun, Vaičiūnui penki
nę, tas ir mišias atlaikė, tik 
varpais neskambino. Kada nu- 

dar nėra. Ištik“ vežė j Šv. Kazimiero kapines, 
su musų vargonininkas porą sykių su- 

i davė ir daugiau neskambino. 
' Atsirado dvi drąsesnes mole- 
| reles, kurios sako: “Kas čia, 
į kad tam ibiednam žmogui ne- 
izvanija?” Jos išlipo iš auto- 
; mabiliaus ir nuėjo pas varpi- 
‘ ninkn. Po to tas kad ėmė skam
binti ir skambino kol palaido- 

—Vietinis.

trukdė draugijoms: 
duoti joms leidimo surengti 
prakalbų, pramogų, teatrų ir 
balių.

Lietuvių Liuosybės Namo 
B-Vės direktoriai tuo labai pa
sipiktinę. Jie jau parūpino pe
ticiją, kad šėrininkai ir šiaip 
piliečiai prijaučiantys tokiam 
namui, pasirašytų protestuo
dami prieš tokias klebono ir 
davatkų užmačias —t kenkti 

, bizniui. Matyt, kad šimtai ci- 
- ceriečių prijaučiu ir myli turė
ti tokį namą, kurs apšviečia 
visą Cicero.

— o —
Pasimirė A. Žukauskas.

Vasario 6 d. pasimirė Ado
mas Žukauskas; gyvenęs po 
numeriu 1429 S. 51 Ct., su
laukęs vos 38 metų amžiaus.

Bficlgeportas

> ą. Neapleis-
4 kliūti, tuo-kokią ak

JER, ŠERNAS
n . l is , (Optomrtrūt)

Chieago, III.
vakare nuo G iki 8 

iki 1. Tel. Vardu 0682

Yra jums b., . i 
kits/ jų. J< i turi’ 
mec ateik m ne

LJt. o Išleis
Lietuvi.! ilki-

."315 3<>. Hal.ted S
Ofi -o vu. "lijo 4ik 

Nedėliomis nuo U)

20 mėty prityrimo
Akiniu pritai.symo in»*i>e

injiomai

1. Tuojau panaikinti karo 
stovį ir mirties bausmę;

2. Užtikrinti asmens, žodžio, 
spaudos, susirinkimų ir orga
nizavimosi laisvę, ir

3. Pakeisti pražūtingą kon
fesinio pobūdžio pradžios mo
kyklų įstatymą ir šiandieninę 
švietimo ministerijos elgesio 
sistemą su mokytojais.

Suvažiavimas šiumi nurodo 
Lietuvos visuomenei ir darbo 
žmonėms į tąjį pavojų, kurį 
neša klerikalų oligarchijos 
viešpatavimas, ir kviečia kelti 
savo baisa ir jungti jėgas ko
vai už tikrai damokratingo 
tvarkos ir laisvos mokyklo;

Vasario 15 d., Mildos svet., 
musų bolševikeliai surengė x 

i “prakalbas” — apšmeižti Lie-. 
; tavos Socialdemokratų Parti
jos atstovą Bielinį ir “Naujie
nų” redaktorių Grigaitį.

Pirmininkas Mizaras 
ke, kad Čia socialistai

pasa
is (L. 
D. 19 

kp.) surengę prakalbas Gri
gaičiui ir Bieliniui, kuriems 
buvę, duoti klausimai, dclko

Vasario 11 <1. Draugystė Lie
tuvių Tvirtybė suruošė balių 
Lietuvių Liuosybės svetainėj, j Paliko biedną moterį su pen- 
Poreitą metą tos pačios dratl- ■ kiais vaikučiais, kuriuos laukia 
gystes ir pačioj svetainėj ba- didelis, skurdas, 
ilus buvo daug sėkmingesnis. 
Acdcl taip įvyko šiemet?

Turbut dėlto, kad tą sekma- i ni’rus, 
dienį vietos kunigas graudeno 
per pamokslą, kad katalikai nė 
kojos nekeltų į Lietuvių Liuo- 
sybės svetainę. Prie minėtos 
draugystės priguli visi katali
kai ir klausydami kunigo į ba-

■ lių nėjo. Žinoma, taip pasiel- 
I gė ne visi —„tik fanatingesni.
Mat kunigas

A. Žukauskas buvo

■‘Druugo” 35- nr. Mikuliui* 

; aprašo susirinkimą švento Ka-. 
_ ■ zimicro včnuolino rėmėjų 2 

s!kyr. Mikalina gailestauja, kad 
ponia Gilienė dėl nesveikatos 
apleido pirmininkystę. Gaila 
esą tokios veikėjos, nes ta mo
teris daugiausia esanti pasi
darbavus Bridgeporto kolioni- 
jai, ypatingai dėl parapijos.

Pereitą rudenį, kada Bridge
porto Švento Jurgio parapijo- ‘ 
nys susipyko su klebonu ir iš
ėjo streikai! per bazarą, tai po
nia Gilienė pirmutinė stręiklau- 
žiiavo bazare ir šaukė Mildos 
parapijonis biznio daryti. Ka-i 
da parapijonys susitaikė ir su
šaukė susirinkimą, tai jię nu
tarė poniai Giilienei Kručko 
medalį duoti už gerą pasidar
bavimą. Kas buvo nutarta, tai 
ir išpildyta. Gruodžio 3 d., 1922 
m., kai susirinko Šv. Kaz. vė- 
nuolino rėmėjų 2 skyrius, bu
vo įteiktas jai Kručko meda
lis. P-nia Gilienė iš to džiaug
smo ir neliko pirmininkė. Tai 
labai gaila. Buvo darbšti mo
teris.

Toliau Mikalina nurodinėja 
laisvų Bridgeporto draugystėms, kad (

pareisią
Ar jurr.^ skaudu galvą?
Ai juslį akys ašaroja?
Ar yra uždegtus?
.Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta? 
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančiuj tai

kus ?x
Ar atmintis po truputį mafija?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse? 
Ar yra balta dėmi ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turit žvairas akis?
JOHN J. SMETANA

AKINIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė. 

kampas 18 gatvės
g\nt trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakar®. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą 
esti, priežastimi galvos skau

kurte

sušauki dailios

—Botagas.
---------- f----

LIETUVON— 
užrašykfte gavo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės

• Naujienas 
mėgsta.

Amerikos 
labiausia

i’i išvaikiusi juos (bolšcvike- 
lius). Į tą «jų melą jau buvo’ 
ankščiau atsakyta, kad Gri
gaitis buvo visą laiką ant plat
formoj o policiją pasiuntė ko
mitetas ir tik po to, kai bol
ševike lių triukšmo nebuvo ga
lima geruoju sustabdyti.

Pristatytas “kalbėti” “Vil
nies” redalktorelis AndiriUlevi
čius, kurs savo neprausta bur
na mėgino “kritikuoti” Gri
gaitį ir Lietuvos darbininkų 
atstovą Bielinį.

Bet juk laikraščius skaitan
tieji žmonės žino, kad komu
nistai, nuo laiko atsiradimo, 
užsiima šmeižimu savo nuo
monei priešingų žmonių ir iš
kraipymu dalykų. Jie išvadi
no socialistus šiokiais ir to
kiais — kam jie dalyvauja rin
kimuose ir eina į •parlamen

Seredos vakara Mildos sve 
tainėje, Chicagos 
Klaipėdos Komitetas 
biznierių susirinkimą. Iš prie
žasties didelio šalčio susirinko 
tiktai apie 30 biznierių- Ghi- 
cagoje skaitoma apie 800 lietu
vių biznierių. Kad ne šaltis, 
stisirinkiinas butų buvęs daug 
skaitliingesnis, nes buvo matyti 
iš susirinkusių ūpo, kad jie 
geidžia visur ir visados daly- 
vauti visuomenės reikaluose ir 
bendrai su visais dirbti; bet 
ant nelaimės ilgos valandos įs
taigose darbo jiems neduoda 
progos dalyvauti viešuose susi
rinkimuose ir būti veikliais 
darbuotojais.

Daugelis iš susirinkusių iš
reiškė pageidavimą prigulėti 
prie “Lithuanian American 
Cbamber of Commerce”, kuri 
nesenai Chicagoje susiorgani
zavo, bet nusiskundė, kad ne
žino kur ir pas ką kreiptis. Iki 
šio laiko apie tos draugijos 
gyvavimą beveik nieko nebuvo 
rašoma laikraščiuose, o į tokią 
draugiją kiekvienas biznierius 
geidžia prigulėti, kur susispietę 
galėtų daug daugiau pi’isideti 
visuose reikaluose.

pažiūrų žmogus, bet jam pasi-1 ios sudėtų po kelis šimtus do- 
užsispyrė pa- šeirių ir pastatytų koplyčią Šv.

■     ■ U- ■ .!■ 1-1 I- ■ I... .! — .  II. <1.111 II . «1W - — ■ II.    1^

laidoti ji
minės
\ bažnytinėmis apei- (Seka ant 6-to' pusi.)

ų aptemimo, nervuotis 
udanią akių karštį, atitaiso 
akis, nuima kataraktą, atitai 

so trumparegystę ir teliregystę. Pri 
renka t< isingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

Vyk: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 17ih St.

Phone Boulevard 7589

svaigimo
m o

u nlavaikcniis!
i • . I
kad jie neturi tokios'

s ve t a :nč .5. —Te i sitigas. Į
— o —

* - Jveikia direktoriai.Ką
Visi jau žino, nes buvo “Nau

jienose” paskelbę Lietuvių 
Liuosybės Bendrovės tl i rekto
riai, kurių yra penkiolika, kad 
kaipo gabus veikėjai jie keti 
na daug dąug gero veikti Ben
drovei ir visuomenei, bet jau 
antras mėnuo, slenka, o musų 
gabiųjų veikimo nū su žiubu- 
riu nesurasi. Ir ką gi jie vei
kia ?

Per 
suoja, 
Na ir

parašus nuo tų, 
sve-

naktis susirinkę disku- 
pesasi. Mat visi gabus! 
sugeba pagaminti peti

cija. Renka 
kurie pritaria Liuosybės
taįnei, kad ji butų atdara vi
siems, o ypatingai biblistams.

Pagyvensime, pamatysime, 
ką jie su tuo atsieks.

Kai kurie kalba, kaip tik 
bus metinis susirinkimas šėri- 
ninkų, tai gabiems direkto
riams duos “atstauką.” jPama- 
lysime. Dar kiti nepatenkinti 
sako, kad naujieji direktoriai 
nešaukia metinio susiirnkimo. 
Tur būt numato ką nors. Meti-

)FAiyiily y icr > likę Hen was trving to make a Simp out of Pa.

jenv PvMy- - 
it

e..-.(v i

...iranešioi;
Ra n h o; V 
oi h VU H T?

p kvitui u paė

įnikus gavo?
15703- F

15768—F
Stuparui
Kuisei imi einei 
.Rūbeliui
Galinienei
Barzdžiai

Endreikaitiei 
Kubiliui 
Krisikenui

15778—A.
15783—J.
15784—J. Viedcriuis
15788 ^M.
15789—P.
15790—iP.
15791—A.
15792'—O.
15794—J.
15801—J.
15803—0.
15807—M.
15808—M.
15809—M.
15811—iD.
15812—K.

Bacevičienei 
Daukšai 
Julcvičienei 
Grigą t

Martinaitaite 
Stulginskiu 
Rožauskiui 
Millcricnei 
Davidionei 
Davidionei 
Davidipnei 
Urmonienei 
Januškevičiūtei

SKyrit
r ei 
t irter ■

15310- J

H t '■ į'į
V* W /’C pinti>7'į l - 1

Daugirdicnei 
Giedraičiui 
Trunipick ui 
Dovi alui • 
Purliui 
l’zubaliutei
S Ir už u i

15826—P.
15828—M.
15829—J. Aišparui
15832—V.
15838 A.
15839 J.

Aukscimienė 
Rudienei

Paulauskienei 
Stančikienei

15847—M. Tain u 1 ienei 
15853—A. Vambutui 
15863—J. 
15866—P. 
15868—P. 
15869—J. 
15875—J. 
16882—P.

Norvaišai 
Kuprevičiai 
Kuprevičienei 
Kulvinskienei 
Narbutaitei 
Marma i

15901—j.
15902—E.

Rageliui
Stasiulionienei

Kvitai su paėmėju parašais randas. 
“Naujienų” ofise.

patar-

skausmo.
:uk:.a. Su musų plei-

ti
au

. Traukimas' dantų be
Bridge geriau
tom g:.Įima valgyti kiečiausią maistą. 
Gh rantuojame visą savo darbą, ir že
mas musų kainas. Sergėkite savo dan
tis, kad nekei ktų jūsų sveikatai.

1545 W. 471h St., 
Netoli Ashland Avė.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktin} 
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

Telefonas Rcosevelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nodfilioj 

9 iki 12 a. m.

......................... ............................
; Dr. Natalija Žukauskas

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

943 W. 33rd Place
Tel. Blvd. 0313. Patarimai dovanai 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.
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Lietuviu Rateliuose Anthony Ambrose,
31 St.

— Stanley Krajekis, 2246

Kazimiero vėnuclinui ir rem
tų lietuvių įstaigas, bet ne ko
kį ten Auditorium.

Tamsta Mikalina gal Bridge- 
porte gyveni, bet su Bridge- 
porto veikimu 
nes nežinai, kas tas Audito
rium yra. Tas Auditorium yra 
Chicagos Lietuvių Auditorium. 
Tai nauja svetainė, kuri bus 
pradėta balandžio mėnesy sta
tyti dėl draugysčių naudos, 
ar*ba visų lietuvių. Man rodos, 
kad tai irgi lietuvių Įstaiga. 
Kiek aš suprantu, Mikalina iš
metinėja draugystėms, kad ne
aukuoja vėnuodinui šimtinių.

nesusipažinus, • 810 W.

VIEŠOJI PADĖKA
Šiuo tariame širdingus padė

kos žodžius visiems tiems, kurie 
gausingai dalyvavo laidotuvėse 
musų brangaus,' neužmirštamo 
sunaus y

ALBINO BUDRIKI), 
ir tuo budu mus giliame nuliū
dime paguodė savo užjauta.

Drauge dėkuojame vietiniams 
kunigams, ir kun. Baltūsiui, ir 
kun. Martinkui. ir vargoninin
kams, ir musų visiems gimi
nėms, taipgi šv. Kazimiero ka
pinių užveizdai, p. Krušai, už 
io gražų ir supianingą ^sutvar
kymą ir visiems tiems, kurie ve
lionio karstą papuošė gėlėmis ir 
vainikais.

Tėvai. Jonas ir Barbora 
Budrikai ir broliai, Bro
nislovas, Benediktas ir 
Alfonsas.

Kas pirmutiniai buvo prie to | 21 -
venuolino statymo, jei ne 616*W. 
Bridgeporto draugystės ir tų1 
draugysčių nariaii? Kas Šian- W. 19 St. 
die daugiausiai remia tas lie-^ 2.5 ♦ Kasimir RaguJski, 2120 
tuvių įstaigas, jeigu ne tie še
ri n i ūkai?
Auditorium, 
nori susipažinti su tuo Audi
torium, atsilankyti po num. 

33-čios gatves. čia 
tamstai duos informacijų, kas 
yra valdyba ir direktoriai. Su
rasi, ar visi remia lietuviškas 
įstaigas, ar ne. Aš tikiu, kaip 
dažinosi apie tą Auditorium, 
ir tamsta Mikalina remsi tą 
darbą arba lietuvių įstaigą, nes 
Auditorium yna Cliicagos lie
tuviams būtinai reikalingas ir 
jis turi būti pastatytas šiais 
metais. Tik visi prie darbo ir 
remkiime Chicagos Lietuvių 
Auditorium.

Remiantis Lietuviu Įstaigas.

Tamistai nežinomas 26 — Eleonora Malinauskas, 
Aš patarčiau, jei 3557 WaJlace St.

28 Albina Pinkša, j 1718
W. 48 St.

29 — Stasė
2438 W. 21 St.

30 —■ Jos. Jonkantas
17 St

30 — Bruno Sirus, 3516 Par- 
ncil Avė.

Karadaustkas,

443

mėsiniai
Kas, ką, kur kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMA1-ZEME
MOTERŲ •» VYRŲ

Alekso^ Žukausko dar 
bininky vakarėlis.

Vasario 10 d., Feillowship
svet., minėti darbininkai su
ruošė pasilinksminimo vakarė
lį. Svetainė prisirinko pilna 
publikos. Visi finksihinosi gra
žiai. Moterys priruošė labai 
puikią vakarienę. Bevakarie- 
niaujant vienas iš susirinku-

Bendro Komiteto posėdis įvyks 
utarninke, vasario 20, 8 vai. vakare. 
“Naujienų” name. Visi Bendro Ko
miteto nariai malonės dalyvauti posė
dy, nes bus daroma apyskaita ir bu
vusio apvaikščiojimo.

Komitetas.

EUGENE V. DEBS, garsus darbi
ninkų vadas, ir VVILHAM A. CUN- 
NEA, socialistų kandidatas į Chica- 

1 gos miesto majorus, kalbės milžiniška
me massmitinge Ashand Auditorium, 
Van Buren st ir Ashland Blvd., sek- 
nvadierij, vasario 25, 8 vai. vak. Bilie- 

i tus iš anksto galima gauti “Naujie
nų” ofise, po 40 centų (prie durų rei
kės mekčt 50c.). Nepraleiskite pro
gos.

REIKIA merginų ir moterų 
16 metų amžiaus ir senesnių. 
Šviesi ir švari dirbtuve. Paty- 
rymas nereikalingas. Asemble
rių, pakuotojų, inspektorių, ir 
patyrusių nitavotojų. Nuolat 
darbas. Gera alga- Ateikite pa
sirengusios į darbą.
ECGNOMY FUSE & MFG. CO.

2717 Greemview Avė.
Block West of Southport Av.
Block East of Ashland Avė. 

a t Diversey Parkway

REIKIA
VEITERKOS

r 2334 S. Leavitt St.

REIKIA 2 MOTERŲ 
DHL APVALYMO

Presbyterian HospitaI
1753 W, Congress St.

Reikia

REIKIA MOLDERIŲ
ATSIŠAUKITE

American Brake Shoe 
and Foundry Co.

9501 Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI SALI UNAS 
geroj vietoj, lietuvių apgyven- 
toj. Priežastį patirsite ant vie 
tos. Kreipkitės:

4525 S. Herinitage Avc.

PARDUOSIU 2 kampinį lotą 
ar mainysiu ant namo ar biz- 
ųio. J. Raščiukas,

>1526 Madison St. 
Tel. Haymarket 6612

Reikia
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš

važinėtųjų, mašinistų pagelbi-

KAS TURITE pardavimui 
barą, fce baksį ir Show Case 
tinkančius saliuno, praneškite.

S. MarshfiekI
Boulevard 067L

MOKYKLOS
Avė. Phd

DIDELIS BARGENAS
. . zj* i PARDUODU bučernę ir grosernęninku. Daug dalbų dilbama $850.00. Biznis geras, geroj vietoj;

nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Darbas dieną ir naktį.
ACME STEEL GOODS CO.

135-th and I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

J/AUIIAO > ll.VVK I,

randa pigi, keturi kambariai gyveni
mai. Pirmesnis laimės. Pardavimo 
priežastis svarbi.

Kreipkitės:
4537 So. Paulina St.

Reikia
DŽENITORIŲ
Darbas dienomis arba 

timis.
nak-

VVESTERN ELECTRIC CO 
Ine.

48tk Avė. & 24th St.

PARSIDUODA PIANAS, GROJI- 
klis, kaip naujas lėŠavo $550.00 — 
pigiai drauge ir šėputč, susidėt To
liams. — Puiki proga. Aš privers
tas apleisti Detroit. Atsišaukite 
nuo 6 vai. vakarais 2 lubos 
Wl. Klatz, 2820 Vinewood Avė., 

Detroit, Mieli.

PARDAVIMUI KRAUTUVĖ 
namų papuošimo ir malcvų. Pi
giai. Gera vieta.

3809 Archer Avė.

VAdlENTlNftS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 We«t Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dozaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattera ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialiu namų kursas moterims ir 
nerginoins, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS

Vakar naktį, vasario 15, pa- B | ** 
simirė University ligonbutyje • R. 
po sunkios operacijos A. a.

POVILAS PETRAUSKAS.
Jį užmigdė amžinai opera

cijos peilis; jis sirgo neilgai 
—< augo kas kakle. Daktarai 
pripažino Goiter. •

Velionis buvo dar jaunas 
vos 27 m. amžiaus, laisvų pa
žiūrų. Paėjo iš Lietuvos Kau
no rčdybos, Telšių apskričio, 
Ilakiu miestelio. Amerikoj iš
gyveno 10 metų. Giminių vpik 
kaip ir neturėjo čia Amerikoj. 
Lietuvoje paliko vieną bro;j 
Stanislova. Todėl laidotuvė
mis jo užsiima jo draugas, pa 

‘gal jo raštiško re’ka.avimo.
Pažįstami bei giminūs jei 

rastųsi, esate kviečiami daly
vauti laidotuvėse, katros atsL 
bus panedčly J9-to vasario į 
Tautiškas kapines \Villow 
Sūrines. III.

Kūnas jo bus galima matyti 
pas graborių J. F. Eudeikį po 
nr. 4332 S. California avė. Iš 
ten į kapines 1:30 po pietų.

Kas pageidautų kokių rei
kalų esant informacijų, kas 
link velionio mirties, tai rna- 
lonvkite kreiptis šiuo antra
šu:

A. K. BL’TKO, 
4216 So. California Avė

«

atminti musų brolius klaipė
diečius parenkant jiems aukų. 
Pasigirdo didelis rankų ploji
mas.

Po $1 aukavo: J. Kareiva,
J. Bitinas, A. Sinkus, J. Gur- 
gilas, M. Naujokas, .1. Gajau-j vmiiii
kas, J. Dickshot, A. Žukaus- i kit kuoskaitlingiausia. Įžymiausi Chi- 

kas, B. Vasilius, W. Gedraitis, I * ’lr 1 1 ’ X I į * Ir 1' Ir-,,, novaiVelna vnzlsrc* io hniao mokclo

J. Janusas, J. Pocius, A. Va- 
is, M. Balaite, T. Jocius, 
Gajauskien'ė, A. šallauskas, 
Garbuž, Z. Sasnauskas, S. 
raitis, J. Tarnas, S. Kozin, 
Vilkas, M. Gudzeviče, M.

! .eikauskiene, A. Liberekienč
;r J. Ribokas; A. Jocius au
kavo 50 centų. Viso aukų su
rinkta $27.50.

Aukos bus veikiai pasiųstos 
klaipėdiečiams. Geistina, kad 
ir kiti tokiose sueigose aukų 
parinktų ir jomis sugelbėtų 
k o voj anči us b ro'l i u s.

— Šapos Darbininkas.

18 gatves apielinkėj. — Paveiksluo
tos pamokos vyrams apie lytį bus ant- 
radienyj, vasario 20 d., Malinausko 
svet., 1843 So. Halsted St., 7:30 vai. 
vak. Vyrai nejaunesni 18 metų kvie
čiami nepraleisti šių pamokų. — Atei-

kiu paveikslus rodys iš lyties moksle.
Kviečiami t:ktai vyrai.

“Aušros” Sp. B-ve ir “Gydytojas”.

Indiana Harbor, , Ind. Prakalbos 
bus utaminke, vasario 20 d. 7:30 vai. 
vakare, Cotrin House Hali, 138 Deodor 
St. Temoje: “Ar žmogus turi dūšią”. 
Taipgi bus rodomi paveikslai. Kve
piame visus į prakalbas.

Jonas Rudinas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pastaba. «•— Viena, visos sux
renkamos Klaipėdos reikalams

PAJIFŠKOM, MES VAIKAI, savo 
levo Petro Eineikio kur prasišalino 
28 d. sausio mėnesio palikdamas 
mus 5 vaikus ir mamą sergančią. 
Prašom papą atsišaukti ar kas Gi
nantis malonėkite pranešti, už ką 
busime dėkingi Besė Einckaite

661 W. 14 pi., Chicago, III. 
Tel. Canal 0228

MERGINŲ. Gera alga. Nuo
lat darbas prie popierinių baksų 
dirbimo i

A. B. WRISLEY CO.
925 S. Wells St.

REIKIA
Vyrų. — Darbas nuolat ir vi

duj.
Atsišaukite.

E. F. HAUGHTEN CO.,
3534 Shields Avė.

FOTOGRAFISTŲ ATYDAI
Pardavimui puiki ir didelė Studio 

ant didelės gatvės, naujausios mados 
apereiting room. Puiki proga dėl 
jauno artisto. Savininkas priverstas 
parduoti j trumpą laiką, priežastie, 
pardavimo ligo. Kreipkitės į Nau 
jienų Skyrių, 3210 S. Halsted St. 
No. 5.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.

BRIGHTON PARK

VINCENTAS ERČIUS 
Atminimui 5 m. sukaktuvių. 

Persiskyrė su šiuo pasauliu va
sario 20 d.', 1918 m. kurį patiko 
nelaiminga mirtis. Tapo užmu
štas darbe Pecel, Wash. Velio- s 
nis sulaukęs 33 m. amžiaus; pa
liko nuliūdima 3 seseris ir se
ną motinėlę Lietuvoj ir 3 avoge- 
r us ir seserį Marijoną Balčiaus- 
kai ir švogerį Joną ir Domicėlę 
DaraČiunai Ameri 
voj seną motinėlę 
rį ir švogerį. O, kaip skaudu 
yra atminti tą liūdną volaną ku
rioj liko atskirtas nelaiminga 
mirtim musų mylimas brolis. 
Kviečiam visus gimines ir pažįs
tamus, kad ištartumėt tąiliudną 
A. A. Ilsėkis V ncentai šaltoj 
žemelėj. Neužgeso* musų ski u- 
smai. Me; nul’udę seserįa ir 
švogeriai ir sena motinėlė.

Atsibus 2 mišios šv. Kazimie
ro Vienuolyne.

Nuliūdę seserįs ir Svogūnai.

ikoj. OJSietu- 
» ir vieną sese-

MARTYNAS BARŠČIUS
Mirė pėtnyčioj, 16 d. vasario. 

Turėjo 48 metus amžiaus. Iš 
Lietuvos paėjo Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskričio, žižmurių pa
rapijos. Matelskų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 20 metų. Pali
ko du broliu ir seserį. Laidotu
vės bus utaminke, vasario 20. 
Q-30 vai. ryto. Iš nami| 1504 
So. 50 Ct. į Apveizdos Dievo 
bažnyčia, o iš ten j šv. Knz’mie- 
ro kapines. Giminės, draugai 
ir pažistarni malonėkite dalyvau
ti laidotuvėse. Lieka ediudęs • 
brolis Antanas Barščius.

PAJIEŠKAU savo tėvo Juozapo 
likos neturėtų būt siunčiamos Dadura; seniau gyveno Roseland, Pa., 

bet dėl 0 nežinati kur. Labai prašau at
siliepti ar jei kas jį žino pranešti že
miau paduotu ad'-esu.

Frank Dadura.
2100 Burling St., Ch:cago, III.

atskirai Klaipčdon, 
tikrumo ir kontrolės priduo
damos lietuvių organizacijų iš
rinktam tam tikram Klaipė
dos Gynimo Komitetui, xkurio 
pirmininku yra adv. F. P. 
Rradchulis, 3112 S. Halsted

Chicago. — Antra, nieka- 
nereikia savintis svetimo 

vardo ar slapyvardžio. Slapy
vardį “Šapos Darbininkas” nuo 
senai jau vartoja kitas “Nau
jienų” bendradarbis. — “N-nų” 
Red,

Gimimai
Chicagos Sveikatos Depar

tamente įrekorduota šie gimi
mai lietuvių šeimynose:

Sausio mėn. 1923 m.:
1 - Emidia Matas, 1020 W. 

19th SI.
2 — Dorothy Miklaševičia, 

1746 W. 17th St.
3 — Michael Rudokas, 718 

W. 21 st PI.
5 — Mary Miliceviče, 2822 

S. Wells St.
10 L. Daulius, 1827 Canal

port Avė. r
12 — AndrcAV Mikas, 10334 

Torrencc Avė.

W. 21 PI. ‘ Z
18 - Walter Lūkstą, 1500 

S. 49th Avė.
18

34 PI.
19 —

34 PI.
20 —

A. Gedvilas, 933

Lcon Batas, 1030

W. Banas, 1222

W.

W.

W.

M. Jegminas, 4520 S.20 — 
Herinitage Avė.

24 - - Louise Vilniškis, 5426 i
S. Hamlin. '

i .a. •*. ' <Z' . - f

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, kacį ir gyvanašlės, kad ir 
su vienu vaiku, nuo 25 iki 35 metų. 
Aš esu našlys, turiu vieną vaiką 9 me
tų. Kuri sutiktų apsivesti, prašau at
siliepti per laišką ir sykiu pave’kslą 
prisiųsti; atsakymą duosiu kiekvienai.

C. ESSKO, 
Box 179, Rosslin, Wash.

ĮVAIRUS skelbimai
VASARIO 2. PRAPUOLĖ ŠUNIU- 

kas, juodas žibančio plauko, baltas 
pakaklis ir baltos kojos, rudi anta
kiai ir kojų apačios. Skiriu radybų

G. čižanauskas,
1844 Canalport Avė.

Tel. Canal 3514 ir Canal 1165

JfESKO KAMBARIUA .

JIEŠKAU kambario, South 
apielinkėj arba apie 18 gatvę, 
butų apšildomas ir elektra.

Kreipkitės:
P K

1739 So. Halsted St.

Side
Kad

SIŪLYMAI KAMBARiy
RENDON kambarys dėl vie

no vaikino. Esu našlė be vaikų. 
Kambariai gražus, su elektros 
šviesa. A. D.

730 W. 17-th St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA MOTERŲ PATYRU- 
sių moterų sortavimui minkštas 
vilnas. Gera alga. Trumpos 

j darbo valandos.
D. Kauffman, 

626 W. Taylor St. ’

i

REIKIA merginų operaitorkų 
prie spėka varomų siuvamų ma
šinų. Union special, 2 adatų ci- 
linderis ir flat bed. Geros dar
bo sąlygos. Valandos: nuo 8 iki 
1:45, subatomis nuo 8 iki 12. 
Alga garantuojama. Gera mo
kestis už darbą nuo štukų.

MOSES — ROSENTAL CO. 
913 W. Van Buren St.

6 floor

REIKIA
DARBININKŲ.

Atsišaukite.
STANDARD MATERIAL CO., 

607 W. 66 St.

Auksinė proga — parsiduoda gro- 
sernė ir bučernė: naujame name ir 
naujai įtaisyta. Sykiu gyvenimui 
puikus ruimai ii’ pigi renda. Priežas
tis pardavimo savininkas turi saliuno 
biznį. Norinti pirkti galite pirkti bi- 
le katrą biznį. Ant šešių kmnnų tik
tai vienas saliunas, per 3 blokus — 
viena bučernė;

2559 W. Pershing Rd.

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

"=
REIKIA DARBININKŲ

VYĘŲ
REIKIA ■ VYllŲ ' —
Darbininkų. Gera alga. Nuo- 

lat darbas ir jį'galima gauti 
pas: Westcrii Felt Works

4115 Ogddn Avė.
' • • . ' ,'J U.’’" • ■

---------------------------------------------- M----------------------------------------

REIKIA VYRŲ PRIE BENČIAUS 
floro 
chine niouldcr).
, K ‘

Aftvuv rin/uviv kji. 

tarpe Roosevelt Tld. ir Taylor gt

ir mašinų maklerių, (ma-
Atsišaukite:

AERMOTOR CO.
2555 FilĮjnore St.

REIKIA vedusio žmogaus 
dirbti ant farmos, arba ga
liu išrandavot ant labai leng 
vų išlygų. Atsišaukit:

J. F. RADŽIUS, 
668 W. 18 Str., Chicago, III.

REIKALINGAS Virėjas, ku
kis y$a gerai patyręs savo ama
tą. Kreipkitės laišku:

1789 So. Halsted St. 
Box 206

REIKIA VYRŲ — Wheel Molderių, 
pagelbininkų, wheel rolerių, core dir
bėjų, geležies runerių, wheel buggiers 
ir darbininkų. Atidarome fandrę. 
Gera alga. Nuolat darbas. Griffin 
Wheel Co., 445 N. Sacramento Blvd., 
Tel. Kedzie 0794.

REIKIA VYRŲ—
DARBAS f audroj, ir nuo

lat, 50c į valandą.
Stromberg Motor Devices,

68 E. 25 St. '

REIKIA VYRŲ 
DARBAS gulvanizing dept., 
45 centai į valandą 
JOSLYN Mabufacturing and

Supply Co., 
3700 S. Morgan St.

Reikia
DARBININKŲ į dirbtuvę, iš

važinėtoj ų, mašinistų pagelbi
ninkų. Daug darbų dirbama 
nuo štukų. Patyrimas nereika
lingas.

Ateikite pasirengę darban.

ACME STEEL GOODS CO.
2840 Archer Avė.

REIKIA vyrų abelnam, viso
kiam darbu j. Darbas nuolat.

Atsišaukite.
GREAT NORTHERN CHAIR

CO.,
2500 Ogden Avė.,,

NAMAI-ŽEME

REIKIA
Selesmanų siuvėjų, kurie gali pa

tapyti $100 į savaitę. Mes mokame 
mtratiek komišino negu kilos pana- 
ios įstaigos. Mes turimę keletą vie- 
ų pirmos klesos selesmnnams, kurie 
pardavinėtų pasiutus lubus tiesia’ ko- 
®ummeriams, visi vienoda kaina — 
'25. Garantuoti ir tikri vilnoniai. Pa
prasta jų kaina — $50. Komišinas iš- 
mkamas kasdien. Patyrimo 
eikia.

SCOTCH WOOLEN MILLS, 
813 W. Adams

RAKANDAI

ne-

DIDELIS BARGENAS. Gražus fo- 
ografas su rekordais parduodama 

•abai pigiai, taipgi vėliausios mados 
akandai 4 kambariams, seklyčios ei- 

’e, valgomojo kambario eile. 2 mie- 
vamųjų kambarių eilės ir divonas, 
isa tik už $250. Taipgi parduos at- 
kirai . Nepraleisk šito bargeno. Bus

tas 1926 S. Kedzie Avė.

JARDAVIMUI 7 kambarių rakan
dai, parduosiu pigiai, jei visus ant syk 
pirks. Veluoro ir odos seklyčios se
tas, dining room setas ir miegkamba- 
rių setai; kaurai, grojyklis pianas, 
nhonographas, lempos ir.tt. Parduo
siu ant syk ar atskirai.

1108 N. Robey St. 
Phone Armdtage 2328.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas su 

svetaine. Svetimtaučių apgy
venta ir geroj biznio vietoj.

641 E. 93rd St.

PARDAVIMUI shoe repairing shop 
su visoms moderniškoms mašinoms. 
Parduosiu greitai ir pigiai. Priežas
tis — turiu tris biznius. Randa $12.00; 
lysas ilgas.

1607 W. Garfield Blvd.

PARDAVIMUI saliunas geroj vie
toj ir biznis gerai eina. Priežastis 
pardavimo nesutikimas šeimynoj 

3224 So. Morgan St.

PARDAVIMUI nesvaiginan
čių gėrimų saliunas, banberne 
ir prapertė. Gera vieta dirbtu
vių apielinkėj. Parduosiu 
dalį pinigų įmokėtojui.

Adam Glo,
23-rd Avė. and Main Slt.

Meluose Park, III.

uz

PĄRSIDUODA bučernę ir 
Grosėmė arba mainisiu ant lo
to, mažo namo ar saliuno.

1822 S. Canalport Avė.

__ ____ 1__ L_.

Didžiausis bargenas Chicagoje.
Parsiduoda 2-jų aukštų 4 pa

gyvenimų po 4 kambarius mū
rinis namas. 5 metai kaip sta
tytas. Lotas kampinis 48x125 
prie bulvaro. Namas apšildo
mas (Furnacc heat). Rendos 
neša $140.00 į mėnesį. Kaina 
tik $14.000 Morgečių tiili 
$8000.00, elektra maudynes 
naujausios mados įrengimai. 
Namas randasi 404- 6 E. 94-th 
St. ir South Park Avė. Kreipki
tės į savininką.

WM. GRITIENAS
3241 So. Halsted St. 2 lubos 

Tol. Boulevard 5066

RARGENŲ NUPIRKTI NA MA Nfi 
RA KASDIENA. NEJAUK NIEKO 
IR PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

2 lubų augšeio mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai po 6 kambarius, elektra 
maudynės cimentuotas skiepas, dva- 
biržiam-s plovykla. Kaina tik $8,500 
^1500 įmokėti, likusiems paskala savi
ninkas padaris be jokio komi^ino. Na
mas randas Bridgeporio kolonijoi.

M. J. KIRAS R. E. TMPR. CO. 
3335 So. Halsted St.

2 lubų augščio naujas mūrinis na
mas; 4 pagyvenimai 2 po 4 kamba
rius; 2 po 6 kambarius .su vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $13,500. 
įmokėti $4,000; likusius kaip randą 
Namas randasi Brighton Parko kolo
nijoj.

M. J. KIRAS R. E. TMPR. CO. 
3335 Se. Halsted St.

Tel. Yards 6894

PARDAVIMUI namas ir lo
tas. Pardavimo priežastis — va
žiuoju į seną tėvynę. Kaina 
$2,500.

1913 S. Morgan St.

PUIKUS BARGENAS. mūrinis na
mas keturių fliatų su 2 štorais ir su 
garadžiu užpakalyje. Rendos neša 
A,300 į mėnesį. Parsiduos laivai pigiai. 
Kreipkitės pas savininkų 1839 W. 47th 
Street, antras f boras.

Telefonas Lafayette 2858. Nuo 6 
vai. vak. arba pietų laike.

i----- :—
Halsted gatvės biznio prapertes- 

bargenas, tarpe 34 ir 35th St. Dviejų 
augštų frame. Rendos neša $152 į 
mėnesį. Krautuvės lysas 3 metams. 
Namas gerame stovyje ir turi labai 
brangų ištaisytą frontą. Negirdėtas 
bargenas $15,000. Dar ir lengvais iš
mokėjimais. Mes turime ir dauginu 
Halsted St. biznio prapercių pardavi
mui.

STANDARD REALTY CO.
736 W?35th St.

PARDAVIMAI 175 pėdos žemės 
nrie Emcrald Avė. i rytus ir i šiau
rę nuo 87-th St. Arba padalinsime 
i 5 lotus po 35 pėdų. Yra visi įren
gimai ir išmokėta. $2,5 už frontinę 
pėdą. R. A. Matschman, 8610 Sum- 
mit Avė.. Stevvart 8530 arba Ste- 
vvart 9227

■KHi

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

PRIVATUS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
pasimatyk su mumis. Mokiname 

ąžiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
isokio išdirbinio automobilius. Lais- 
ius ir darbą užtikriname.
Dienoms ir vakarais klesos.

1UNSON SCHOOL OF MOTORINĖ
1507 W. Madiaon St

lEVESKfO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų ^albą, 
Grammar School, .High School h 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
r.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

HOFFMANO MOKYKLA
Įsteigta 1910.

•I

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyligą mėne
sių.

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

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bi'le su kuom, vyru ar 
moteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
jos.

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

PRIVATIŠKOS lekcijos anglų kal
bos, skaitymo ir rašymo ((lietuviams). 
Gali ateiti mokanti arba nemokanti 
ingių kalbos. Sąlygos pripilamos. 
Atsišaukite dienomis arba vakarais.

MISS' DONNELLY, 
421 Belden Avė., 

Phone Diversey 2132


