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Francija ketverge pradės puolimą
Paduos Turkijai ultimatumą
Amerika neatšauks savo kareivių

Francija puls Vokietiją 
ketvirtadieny

re davė suprasti, kad jis su-

Belj/ija ir Italiją dalyvaus puo
lime. Nenaudos daug kareivių 

tik” apie 70,000.

8.'ARYŽIUS, sausio
Iš[ autoritetingų šaltinių patir 

, kad frhncuzai mano pradė
ti pulti Vokietiją ateinantį ket
virtadieny. Jie tikisi pirmiau
sia užimti Essenų. Kariuome
nę gi lydės inžinieriai ir muitų 
rinkėjai.

Prie- franeuzų prisidės taip- 
jafi Relgijos ir Italijos inžinie
riai ir techniniai ekspertai, be 
to Belgija pasiųs ir nedidelę 
okupacijos kariuomenę.
Oficialiniuose rateliuose tvir

tinama, kad Francija eisianti į 
Ruhr tik tiek, kad parodžius 
Vokietijai, jog jos grūmojimai 
užimti Ruhr nėra tušti 
ji tikrai tai padarys, jei 
t i ja nemokės Francijos 
laujamos kon triburi jos.

Tečiaus stengiamus!

ir kitais Vokietijos kapitalis
tais po to kaip Ruhr jau bus 
užgriebtas. /

Poi nearė išdėstysiųs parla
mentui savo pienus ketvirta
dieny. . Ret prašysiąs atidėti 
interpeliacijas apie užgriebimų 
Ruhr iki išsiaiškins kaip visa 
tai veiks.

Šiandie pradės nimlimą?
BERLINAS, s. 8. — Francu- 

zų rateliuose Berline manoma, 
kad Francijos kareiviai užims 
Essenų šiąnakt ar ryto.

(Paryžiaus žinia sako, kad 
puolimas ant Ruhr prasidės ket- 
vergo ryte).

Gal paduos Turkijai
ir kad
Vokie-
reika-

busiu 
kuomažiausia rėdyti ginkluo
tas spėkas. Girdi, premjeras 
Poincare . nemanus mobilizuoti 
nors vienų naujų kareivį.

Bet tas tvirtinimas nieko ne
reiškia, nes Francijai ir nerei
kalinga yra daugiau kareivių. 
Ji turi 250,000 kareivių armi
jų; 60,000 kareivių stovi pa
lei Reinu, taip įad puolimui 
ant* Ruhr all/eka dar 190,000 
kareivių*

Užėmimas Dusseldorff, Duis- 
berg ir Ruhrort tapo padary
tas su 35,000 kareivių. Kariniai- 
ekspertai mano, kad užėmimui 
Ruhr nereikės daugiau kareivių, 
kaip dvigubai tiek, kiek jų rei
kėjo užėmimui tų miestų. Tuo 
budu franeuzai mano 
doti užėmimui Ruhr

Reikalaus arba priimti taikos 
sutartį, arba jų atmesti.

sutartimi 
galutinai

panau-
ŽO.OOO

eksper-

LONDONAS, sausio 8. — 
Oficialiniuose rateliuose kalba
ma, kad bėgyje dviejų savaičių 
Turkijai bus įteiktas pilnas 
taikos sutarties projektas su 
reikalavimu po ta 
pasirašyti, arba jų 
atmesti.

Iš Konstantinopolio praneša
ma, kad 11 divizija Graikijos 
armijos užėmė Karagač, prie
šais Adrianopolį, nežiūrint 
raneuzų pulkininko protesto, 
turis protestavo varde visų 
talkininkų. Karagač yra neu- 
Talinėj zonoj, kuri skiria va- 
tarinę Trakijų nuo rytinės.

Daily Mail sako, kad ‘Graiki
ni rengiasi pradėti tuojaus ka
ras, 'jei Lausannos konferenci- 
a paįrtų. Manoma, kad grei
tai veikiausia bandytų atsiim-

Inžinieriai, kasyklų 
tai ir kiti anlatninkai, reika
lingi kontroliavimui dirbtuvių 
ir kasyklų, taipjau rinkimui 
muitų, jau yra susirinkę palei 
Ruhr rubežių ir tariasi su ge
neraliniu štabu apie tai kų jie 
turės veikti ir kaip juos geriau 
apsaugoti.
^Paskutinėse pf^tangose iš
gelbėti Ruhr klonį nuo fraųcu- 
zų užgriebimo, Vokietijos ka
pitalistas Hugo Stinnes ban
dė pasitarti su premieru Poin- 
care, bet .Poincarc atsisakė su 
juo matytis. Tečiaus Poinca-

Rusai grumpja nesirašyti po 
sutartim.

LAUSANNE, sausio 8. — 
?o kelių dienų tylėjimo, Rusi
os delegacija vėl prabylo, pri- 

grumojant suardyti konferen
cijų, atsisakant rašytis po 
sutartim dėl Dardanelų kont
rolės, jei talkininkai nepakeis 
savo nusistatymo linkui Rusi
jos delegacijos.

čičerinas pasiuntė notų 
trims konferencijos preziden
tams, kurioje jis išreiškia nusi-

Utarninke, Sausio 9 d.
k-

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Strumilo Salėj, 158 E. 107th St., 
Roseland, BĮ. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų 
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi į pra
kalbas.

Seredoje,sausiolod.
Drg. M. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par- 

atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Mildos Salėj, 3142 South Hal
sted Street. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų 
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi į pra
kalbas.

-
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Smaugs tautines mažumas

ininky Padėtis Lietuvoje

Leninas vėl “miršta”
stebėjimų, kad talkininkai ve
da derybas apie 
klausima išrišimų
pranešti apie tai Rusijos dele
gacijai tik tada, kada tas klau
simas jau bus išspręstas.. Jis 
taipjau stebisi, kad rusų ne- 
prileidžiama prie gaminimo 
Dardanelų kontrolės projekto.

Dardanelų 
ir ketina

Dar neištrauks Ameri 
kos kareiviu

Hardingas sako, kad ištrauki
mas okupacijos kareivių gali 

. paHoginti padėtį.

WASHINGTON, s. 8. — Ame
rikos kareiviai dar nebus tuo- 
\jaus ištraukti iš Vokietijos Pa- 
reinio, nežiūrint senato nutari
mo. Senato nutarimas, kad Ame
rikos kareiviai turi būti sugrą
žinti namo, nepakeičia preziden
to Hardingo nusistatymo. O ka
dangi jis yra vyriausias armijos 
komanduotojas ir kartu užsienio'

( KlKPkA MEMAuOEli Tu !
MEKAS ISTĄV&5 K*\O 

negaliu Suvalioti WiW 
savoNETika? KiPtos!?

Ruhr komunistai sujudo Socialistai nominavo 
Cuiiiiea

Nominuoti ir kiti kandidatai 
miesto viršininkus

jau ir Franci

ESSEN, sausio 8. — Ruhr 
distrikto komunistai laikė sa
vo kongresų ir sutvėrė nuolati
nį internacionalinį “veikimo 
komitetų” iš 11 narių. Jame 
yra atstovaujama ir Francija. 
Tapo išleistas atsišaukimas į 
visas žymesnių Europos šalių 
darbininkų organizacijas, taip- 

raginantis,
kad tų šalių dičbininkai veik
tų išvien.

“Darbininkai, jums gręsian
tis pavojus yra milžiniškas. 
Laikąs yra svarbus. Darbinin
kai, prie darbo!-’ šaukia tas 
atsišaukimas.

Demonstracijos, kurias ko
munistai rengėsi laikyti Dues- 
seldorff ir Crefeld tapo už
draustos Francijos okupacinės 
valdžios.

Vokietijos komunistų orga
nas Berline tvirtina, kad Esse- 
no komunistų veikimas esųs 
labai didelės svarbos proleta

us prie išriši
mo kontribucijos klausimo. 
Tai esančios pirmos pastangos 
pažadinti Anglijos,- Francijos ir 

prie 
ko
tai-

CHICAGO. — 
cialistų partijos 
konvencija, kuri 
k ar FĮeiner svet., 
sieti St., nominavo 
partijos kandidatu 
mayorus žinomų 
Williani A. Cunnea.
tu į miesto klerkus tapo nomi
nuotas Pierce L. Anderson, o 
į miesto iždininkus — Robcrt

Chicagos So- 
nominaeine 

įvyko užva-

Socialistų 
į miesto 
advokatų 
Kandida-

Taipjau tapo priimta miesto

kUlllčUlUUULVjao 11 IVC41 UI! UZJ01U111U i orui

reikalų vedėjas, tai jo nuospren- yiatui ir prisidėsiu 
dis tame dalyke yra viršijantis.

Tie kareiviai nebus atšaukti 
todėl, kad Hardingas ir Hughes 
mano, jog atšaukimas kareivių 
dabartiniu laiku tik dar labiau 
užpykintų franeuzus ir tuo nie
ko gera nebūtų atsiekta, o ga
lima tik dar labiau pabloginti 
santikius Europoje. Be to esą 
kareiviai nieko bendra neturi su 
kontribucijos klausimu ir jie 
yra palikti ten tik musių paliau
bos sutartimi. Jų ištraukimas ar 
palikimas todėl esąs vien poli
tinis ir diplomatinis reikalas.

Padavė Francijai Hughes 
pasiūlymų

atsakymo

WASHINiGTON, sausio 8.— 
Pienas išrišimui kontribucijos 
ginčių tarp Anglijos ir Franci- 
jos, kurį nesenai išdėstė valsty
bės sekretorius Hughes savo 
kalboj Now Havene, tapo pa
siųstas Francijos valdžiai ofi- 
cialiuiais keliais.

Jokio formalinio
dar nėra gauta, nors gauta ne- 
fonnalinį atsakymų, kad Fran
cuos^ valdžia tų pasiūlymų dar 
svarstanti. Taigi pasiūlymas 
dar nėra galutinai atmestas.

Hughes siūle kontribucijos 
mokėjimo pienų pavesti finan- 
sistams ir ekonomistams, ku
rie nustatytų tokių kontribuci
jos sumų, kokių Vokietija pa- 
jiegtų užmokėti ir paskui nus
tatytų mokėjimo sųlygas.

Vokietijas. proletariatų 
bendro politinio veikimo 
voje prieš imperialistines 
kos sutartis. /

Masiniai angliakasių susirin
kimai visame Ruhr distrikte 
užprotestavo prieš franeuzų 
rengimąsi pulti ta distriktą. 
Be to angliakasiai reikalauja 
pakėlimo algos, delei pakįlimo 
pragyvenimo.

Stebuklai Chicagoje: automo
biliai neužmušė nė vieno 

žmogaus.

GHIGAGO. — Vakar Chica
goje automobiliai neužmušė 
nė vieno žmogaus. Tai jau var
giai pamenama chicagiečiams 
tokia diena. Betgi sužeistų 
žmonių yra; yra ir sudaužytų 
automobilių.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 8 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų 
Austrijos 100 kronų ....
Belgijos 100 frankų .....
Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių ..........
Francijos 100 frankų .. 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 Litų .........
I/rnkų 100 markių ........
Norvegijos 100 kronų . 
Olandtj 100 guldėm} ....
Šveicarų Į00 markių .... 
Švedijos i00 kronų ....
Vokietijos 100 markių *

$4.65
.. %(
. $6.32 
$20.40 
$2.50 
$6 80 
$4.99

$10.00
... %<■ 
$18.80 
$39.65 
$18.95 
$26.86
U>... 1C

Farmer-Labor partija vei
kiausia nedalyvaus pavasari
niuose rinkimuose. Jų daugiau
sia rėmė Chicagos Darbo Fe
deracija, bet tos partijos kan
didatai taip mažai balsų gavo 
pareituose pavieto rinkimuose, 
kad išrodo, jųg Federacija nu
stos savo partijų remti, o su
grįš prie senosios savo takti
kos — remti draugingus kan
didatus, nežiūrint jų partijos. 
Federacija ateinantį septinta- 
dienį laikys savo susirinkimų 
apsvarstyti visus kandidatus ir 
jų platformas.

Prižada užmokėti skolas
savo 

skolų 
ji nori 
sųlygo-

WASIIINGTON, sausio 8.
Anglija nori užmokėti 
$5,000,000,000 karo 
Jungt. Valstijoms, bet 
užmokėti jų tokiomis
mis, kurios padarytų mažiausį 
sumišimų prekybos ryšiuose 
tarp tų dviejų šalių. Taip pa
reiškė! šiandie Anglijos iždb 
kancleris Baldwin Anglijos ir 
Amerikos skolų komisijų susi
rinkime.

Rusija kviečia Joffe?
PARYŽIUS, \sausio 8.

Malin tvirtina, kpd i Rusija pa
prašiusi Francijos Jį>*fddžios 
prisiųsti karinę misiją, vado
vaujamą maršalo Joffe re
organizuoti Rusijos raudonąją 
armiją. Laikraštis tvirtina, kad 
tą pašiulymą atvežęs atstovas 
Herriott, kuris nesenai lankė
si Rusijoje. Pasak Matin, Fran
cijos valdžia atsakysianti, kad 

 

šiuo’IHi'ku ji nemano siųsti sa- 
sio karininko lan

kytis ioj šaly, kuri pasira
šė Brbst ILiitovsko ir Rapollo 
sutartis.

a gerbiamas musų svečias, Kipras Bielinis, jau kal
bėjo dvejetų kartų Chicagoje ir jos priemiestyje. Jisai kalbės tu
ja pat tema dar keletu kartų, nes pasirodo, kad musų publika la
bai jųja įdomauja.

Iš Lietuvos socialdemokratu atstovo Amerikos lietuviai dar
bininkai patiria tokių dalykų, kurie daugeliui jų pirma nė į gal
vų neateidavo. Jie patiria iš jo ne tiktai apie Lietuvos darbininkų 
uždarbius, gyvenimo sųlygas ir organizacijas, bet ir apie tai, ko
kių įstatymų yra iškovoję Lietuvos darbininkai savo reikalų ap
saugojimui.

Kaip Lietuvos įstatymai rėguliuoja darbo dienos ilgumų? Kų 
sako Lietuvos įstatymai apie darbininkų samdymų ir atstatymų? 
Kokie darbininkų reikalai jau yra apsaugoti Lietuvos įstatymais, 
o kokie dar ne? šitokius klausimus aiškina savo prakalbose drg. 
K. Bielinis, ir kada klausytojai girdi jo išvadžiojimus, tai jie įsi
tikina, kad čia ištiesų yra kalba, iš kurios galima pasimokinti: ne 
tuščios frazės, ne svajonės, ne savęs gyrimas arba kitų smerki
mas — o tikrų faktų ir realių gyvenimo reikalų dėstymas.

Pikčiausi socialistų priešai, atėję į tokias prakalbas, susido- 
mėja kalbėtojo žodžiais ir klauso ausis ištempę, o išklausę kalbė
tojo, galvoja apie tai, kulisai pasakė.

šiandie vakare (7 vai.) drg. K. Bielinis kalbės Roselande: 
Strumilo svetainėje, 158 E. 107th St.

Ryto, taip pat 7 vai. vakaro, Bridgeporte: Mildos svetainėje, 
3142 South Halsted St.

BEHL1NAS, sausio 8.
Premjeras Leninas yra arti 
mirties ir dedamos didžiau
sios pastangos j<r gyvastį iš
gelbėti. Tuo tikslu siunčiamas 
yra į Maskvą didžiausias Vo
kietijos neurologas. l)r. Voigbt, 
smegenų speciąlistas, vakar iš
važiavo į Maskvą, 
lionė yra slepiama 
jis buk važiuojąs į

Re t jo ko- 
tuo, kad 
Rusijos ne- 
Tai patirta

iš patikėtinų šaltinių.
(Keletą difcnų atgal gauta 

žinią, kad Leninas vėl susirgęs. 
Po to atėjo žinia iš Maskvos, 
kad Leninas yra sveikas, tik 
dar tebėra nerviškas .ir dakta- L
rai neleidžia perdaug dirbti. 
Dabar gi jį vėl marinama).

RYMAS, sausio 8. — Italijos 
fašistai pienuoja taip pakeisti 
rinkimų įstatymus, kad užtik
rinus sau didžiumų busiančia
me Italijos parlamente ir pa
šalinus iš jo tautines mažu
mas — slavus ir vokiečius. Tų 
provincijų, kuriose gyvena 
daug tautinių mažumų, atsto
vybė parlamente bus taip su
siaurinta ir rinkimai jose bus 
taipK sutvarkyti, kad tautinės 
mažumos negalėtų išrinkti nū 
vieno . atstovo, kurie galėtų 
ginti tų tautinių mažumų rei
kalus.

Penkis kareivius sušaudė

Atsisako pakelti algą.

FA'LL RIVER, Mass., sausio 
8.— Fall River audinyčių sa- 
vninkų asociacija išleido pa
reiškimų, kad ji atmes audiny
čių darbininkų reikalavimų 
pakelti algas 29 nuoš^ nes ji 
to negalinti padarytu dabarti
niu laiku. Jeigu gi darbininkai 
atsisakytų dirbti už dabartinę 
algų, tai asociacija uždarysian
ti visas šio miestelio audiny- 
čias.

DUBLINAS, sausio 8. — Sa
vy vaklybininkai sušaudė Dub
line šiandie penkis kareivius, 
kurie pabėgo iš nacionalinės 
armijos ir tapo pagauti respu
blikonų eilėse.

. ..................  n ■" <   —*

O R R S
šiandie — nepastovus ir bis- 

kį šilčiau.
Saule teka 7:18 v., leidžiasi 

4:35 v. Menuo teka 12:24 v. n.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepū
sk mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 

jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

. L
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Francija ketverge pradės puūlimą
Paduos Turkijai ultimatumą

Amerika neatšauks savo kareivių
Francija puls Vokietiją 

ketvirtadieny
Belgija ir Italiją, dalyvaus puo
lime. Nenaudos daug kareivių

— “tik” apie 70,000.

8. — 
patir-

ir kad 
Vokie- 
reika-

busią

PARYŽIUS, sausio 
Iš autoritetingų šaltinių 
ta, kad frUncuzai mano pradė
ti pulti Vokietiją ateinantį ket
virtadieny. Jie tikisi pirmiau
sia užimti Esseną. Kariuome
nę gi lydės inžinieriai ir muitų 
rinkėjai. ,

Prie franeuzų prisidės taip
jau Belgijos ir Italijos inžinie
riai ir techniniai ekspertai, be 
to Belgija pasiųs^’ ir nedidelę 
okupacijos kariuomenę.
Oficialiniuose rateliuose tvir

tinama, kad Francija eisianti į 
Ruhr tik tiek, kad parodžius 
Vokietijai, jog jos grūmojimai 
užimti Ruhr nėra tušti 
ji tikrai tai padarys, jei 
tija nemokės Francijos 
laujamos kontribucijos.

Tečiaus stengiamąsi
kuomažiausia rėdyti ginkluo
tas spėkas. Girdi, premjeras 
Poincare nemanąs mobilizuoti 
nors vieną naują kareivį.

Bot taš tvirtinimas nieko ne
reiškia, nes Francijai ir nerei
kalinga yra daugiau kareivių. 
Ji turi 250,000 kareivių 'armi
jų; 60,000 kareivių stovi pa
lei Reiną, taip kad puolimui 
ant Ruhr atlįeka dar 190,000 
k a re i viiu.

Užėmimas Dussėldorff, Duis- 
berg ir Ruhrort tapo padary
tas su 35,000 kareivių. Kariniai' 
eksi»er/ai mano, kad užėmimui 
Ruhr nereikės daugiau kareivių, 
kaip dvigubai tiek, kiek jų rei
kėjo užėmimui tų miestų. Tuo 
budu franeuzai mano 
doti užėmimui Ruhr 
kareivių.

Inžinieriai, kasyklų
tai ir kiti anlatninkai, reika
lingi kontroliavimui dirbtuvių 
ir kasyklų, taipjau rinkimui 
muitų, jau yra susirinkę palei 
Ruhr rubežių ir tariasi su ge
neraliniu štabu apie tai ką jie 
turės veikti ir kaip juos geriau 
apsaugoti.
/ Paskutinėse pastangose iš
gelbėti Ruhr klonį nuo fraucu- 
zų užgriebimo, Vokietijos ka
pitalistas Hugo Stinnes ban
dė pasitarti su premieru Poin
care, bet Poincare atsisakė su 
juo matytis. Tečiaus Poinca-

panau- 
/(F.000

eksper-
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re davė suprasti, kad jis su
tiks pasitarti su Hugo Stinnes 
ir kitais Vokietijos kapitalis
tais po to kaip Ruhr jau bus 
užgriebtas.

Poincare išdėstysiąs parla
mentui savo pienus ketvirta
dieny. Bet prašysiąs atidėti 
interpeliacijas apie užgriebimą 
Ruhr iki išsiaiškins kaip visa 
tai veiks. T72

Šiandie pradės puolimą?
BĘRLINAS, s. 8. — Prancū

zų rateliuose Berline manoma, 
kad Frakcijos kareiviai užims 
Esseną šiąnakt ar ryto.

(Paryžiaus žinia sako, kad 
puolimas ant Ruhr prasidės ket
verge ryte).

Gal paduos Turkijai

Reikalaus arba priimti taikos 
sutartį, arba ją atmesti.

įteiktas pilnas 
su 

sutartimi 
galutinai

pranesa- 
Graikijos

LONDONAS, sausio 8. 
Oficialiniuose rateliuose kalba
ma, kad bėgyje dviejų savaičių 
Turkijai bus
taikos sutarties projektas 
reikalavimu po ta 
įasirašyti, arba ją 
atmesti.

Iš Konstantinopolio 
ina, kad 11 divizija
armijos užėmė Karagač, prie
šais Adrianopolį, nežiūrint 
’rancuzų pulkininko protesto, 
turis protestavo varde visų 
talkininkų. Karagač yra neu- 
tralinėj zonoj, kuri skiria va- 
carinę Trakiją nuo rytinės.

Daily Mail sako, kad 'Graiki
ja rengiasi pradėti tuojaus ka
ras, 'jei Lausannos konferenci
ja paįrtų. Manoma, kad grai
kai veikiausia bandytų atsiim
ti rytinę Trakiją.
Rusai grūmoja nesirašyti po 

sutartim.
LAUSANNE, sausio 8. — 

Po kelių dienų tylėjimo, Rusi
jos delegacija vėl prabylo, pri- 
grumojant suardyti konferen
ciją, atsisakant rašytis po 
sutartim dėl Dardanelų kont
rolės, jei talkininkai nepakeis 
savo nusistatymo linkui Rusi
jos delegacijos.

čičerinas pasiuntė notą 
trims konferencijos preziden
tams, kurioje jis išreiškia nusi-

Utarninke, Sausio 9 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Strumilo Salėj, 158 E. 107th St., 
Roseland, III. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų 
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi į pra
kalbas.

Seredoje, Sausio 10 d. 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Mildos Salėj, 3142 South Hal
sted Street. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų 
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi į pra
kalbas.

I KIĄPLA. MENAuoEli Tu ?
NEKAS TAVBS KhO ąš 1

— NETlK&T KIPRAS !?
šitąja teįna gerbiamas musų svečias, Kipras Bielinis, jau kal

bėjo dvejetą kartų Chicagoje ir jos priemiestyje. Jisai kalbas tą
ja pat tema dar keletą kartų, nes pasirodo, kad musų publika la
bai jąja įdomauja.

Iš Lietuvos socialdemokratų atstovo Amerikos lietuviai dar
bininkai patiria tokių dalykų, kurie daugeliui jų pirma nė į gal
vą neateidavo. Jie patiria iš jo ne tiktai apie Lietuvos darbininkų 
uždarbius, gyvenimo sąlygas ir organizacijas, bet ir apie tai, ko
kių įstatymų yra iškovoję Lietuvos darbininkai savo reikalų ap
saugojimui.

Kaip Lietuvos įstatymai reguliuoja darbo dienos ilgumą? Ką 
sako Lietuvos įstatymai apie darbininkų samdymą ir atstatymą? 
Kokie darbininkų reikalai jau yra apsaugoti Lietuvos įstatymais, 
o kokie dar ne? šitokius klausinius aiškina savo prakalbose drg. 
K. Bielinis, ir kada klausytojai girdi jo išvadžiojimus, tai jie įsi
tikina, kad čia ištiesų yra kalba, iš kurios galima pasimokinti: ne 
tuščios frazės, ne svajonės, ne savęs gyrimas arba kitų smerki
mas — o tikrų faktų ir realių gyvenimo reikalų dėstymas.

Pikčiausi socialistų priešai, atėję į tokias prakalbas, susido- 
mėja kalbėtojo žodžiais ir klauso ausis ištempę, o išklausę kalbė
tojo, galvoja apie tai, ką jisai pasakė.

Šiandie vakare (7 vai.) drg. K. Bielinis kalbės Roselande: 
Strumilo svetainėje, 158 E. 107th St.

Ryto, taip pat 7 vai. vakaro, Bridgeporte: Mildos svetainėje, 
3142 South Halsted St.

Leninas vėl “miršta” Smaugs tautines mažumas
stebėjimą, kad talkininkai ve
da derybas apie 
dausimą išrišimą
pranešti apie tai Rusijos dele
gacijai tik tada, kada tas klau
simas jau bus išspręstas.* Jis 
aipjau stebisi, kad rusų ne
nuleidžiama prie gaminimo 
Jardanelų kontrolės projekto.

Dardanelų 
ir ketina

Dar neištrauks Ameri 
kos kareiviu

Hardingas sako, kad ištrauki
mas okupacijos kareivių gali 
pabloginti padėtį.

WASHINGTON, s. 8. — Ame- 
rikos kareiviai dar nebus tuo- 
jaus ištraukti iš Vokietijos Pa- 
reinio, nežiūrint senato nutari
mo. Senatą nutarimas, kad Ame
rikos karęiviai turi būti sugrą
žinti namo, nepakeičia preziden
to Hardingo nusistatymo. O ka
dangi jis yra vyriausias armijos 
komanduotojas ir kartu užsienio^ 
reikalų vedėjas, tai jo nuospren
dis tame dalyke yra viršijantis.

Tie kareiviai nebus atšaukti 
todėl, kad Hardingas ir Hughes 
mano, jog atšaukimas karėivių 
dabartiniu laiku tik dar labiau 
užpykintų franeuzus ir tuo nie
ko gera nebūtų atsiekta, o ga
lima tik dar labiaif pabloginti 
sentikius Europoje. Be to esą 
kareiviai nieko bendra neturi su 
kontribucijos klausimu ir jie 
yra palikti ten tik musių paliau
bos sutartimi. Jų ištraukimas ar 
palikimas todėl esąs vien poli
tinis ir diplomatinis reikalas.

Padavė Francijai Hughes 
pasiūlymą

WASHINiG]TON, sausio 8.— 
Pienas išrišimui kontribucijos 
ginčių tarp Anglijos ir Franci
jos, kurį nesenai išdėstė valsty
bės (sekretorius Hughes savo 
kalboj Nerw Havene, tapo pa
siųstas Francijos valdžiai ofi- 
cialiniais keliais.

Jokio formąlinio atsakymo 
dar nėra gauta, nors gauta ne- 
formalinį atsakymą, kad Fran
ci j os^ valdžia tą pasiūlymą dar 
svarstanti. Taigi pasiūlymas 
dap'bėra galutinai atmestas.
'Hughes siūlė kontribucijos 

mokėjimo pieną pavesti finan- 
sistams ir ekonomistams, ku
rie nustatytų tokią kontribuci
jos sumą, kokią Vokietija pa- 
jiegtų užmokėti ir paskui nus
tatytų mokėjimo sąlygas.

Ruhr komunistai sujudo
ESSiEiN, sausio 8. — Ruhr 

distrikto komunistai laike sa
vo kongresą ir sutvėrė nuolati
nį ‘internacionalinį “veikimo 
komitetą” iš 11 narių. Jame 
yra atstovaujama ir Francija. 
Tapo išleistas atsišaukimas į 
visas žymesnių Europos šalių 
darbininkų organizacijas, taip
jau ir Francijos, raginantis, 
kad tų šalių dtorbininkai veik
tų išvien. fj

“Darbininkaįp jums gręsian
tis pavojus yra ‘milžiniškas. 
Laikąs yra svarbus. Darbinin
kai, prie darbo!-’ šaukia tas 
atsišaukimas.

Demonstracijos, kurias ko
munistai rengėsi laikyti Ducs- 
seldorff ir Crefeld tapo už
draustos Francijos okupacinės 
valdžios.

Vokietijos komunistų orga
nas Berline tvirtina, kad Esse- 
no komunistų veikimas esąs 
labai didelės svarbos •proleta-

prie 
ko- 
tai-

mo kontribucijos klausimo. 
Tai esančios pirmos pastangos 
pažadinti Anglijos,- Francijos ir 
Vokietijoj proletariatą 
bendro politinio veikimo 
voje prieš imperialistines 
kos sutartis.

Masiniai angliakasių susirin
kimai visame Ruhr distrikte 
užprotestavo prieš franeuzų 
rengimąsi pulti tą distriktą. 
Be to angliakasiai reikalauja 
pakėlimo algos, delei pakįlimo 
pragyvenimo.

Stebuklai Chicagoje: automo
biliai neužmušė nė vieno 

žmogaus.

CHIGAGO. — Vakar Chica
goje automobiliai neužmušė 
nė vieno žmogaus. Tai jau var
giai pamenama chicagicčiams 
tokia diena. Betgi sužeistų 
žmonių yra; yra ir sudaužytų 
automobilių.^

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 8 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų nųvo skaitoma Amerikos pini

$4.65 
.. %( 
. $6.32 
$20.40

$2.50 
$6 80 
$4.99 

$10.00
...
$18.80 
$39.65 
$18.95 
$26.86 
..... 1c

gaiš šitaip:
Anglijos 1 sv. sterlingą 

Austrijos 100 kronų ...
Belgijos 100 frankų.....
Danijos 100 frankų ....
Finų 100 markių ..........
Francijos lOlKfrankų ... 
Italijos 100 lirų ..........
Lietuvos 100 LĮtų .......
Lenkų 100 markių .......
Norvegijos 100 /kronų . 
Olandų 100 guldenų ....
šveicarų Į00 markių .... 
Švedijos 100 kronų ....
Vokietijos 1QO markių *

Socialistai nominavo 
Cunnea

Nominuoti ir kiti kandidatai 
miesto viršininkus

CHICAGO. — Chicagos So
cialistų partijos nominalinė 
konvencija, kuri įvyko užva
kar Fl.einer svet., 16 
sled St., nominavo 
partijos -'kandidatu 
mayorus žinomą
William A. Cunnea. Kandida
tu į miesto klerkus tapo nomi
nuotas Pierce L. Anderson, o 
į miesto iždininkus — Robcrt

Socialistų 
į miesto 
advokatą

BEHLINAS, sausio 8.
Premjeras ^Leninas yra arti 
mirties ir>3^dainos didžiau
sios pastangos *jo gyvastį iš
gelbėti. Tuo tikslu siunčiamas 
yra į Maskvą didžiausias Vo
kietijos neurologas. Dr. Voight, 
smegenų specialistas, vakar iš
važiavo į Maskvą. Bet jo ke
lionė yra slepiama tuo, kad 
jis buk važiuojąs į Rusijos ne
urologų kongersą. Tai patirta 
iš patikėtinų šaltinių.

(Keletą d ilenų 
žinių, kad Leninas 
Po to atėjo žinia 
kad Leninas yra
dar tebėra nerviškas ir dakta
rai neleidžia perdaug dirbti. 
Dabar gi jį vėl marinama).

atgal gauta 
vėl susirgęs, 
iš Maskvos, 
sveikas, tik

Taipjau tapo priimta miesto

Farmer-Labor partija vei
kiausia nedalyvaus pavasari
niuose rinkimuose. Ją daugiau
sia rėme Chicagos Darbo Fe
deracija, bet tos partijos kan
didatai taip mažai balsų gavo 
pareituose pavieto rinkimuose, 
kad 
stos 
grįš 
kos
didatus, nežiūrint jų partijos. 
Federacija ateinantį septinta- 
dienj laikys savo susirinkimą 
apsvarstyti visus kandidatus ir 
jų platformas.

išrodo, jog Federacija na
šavo partiją remti, o sa
pne senosios savo takti- 
— remti draugingus kan-

Prižada užmokėti skolas
savo 

skolą 
ji nori 
sąlygo

WASHINiGTON, sausio 8.
Anglija nori užmokėti 
$5,000,000,000 karo 
Jungt. Valstijoms, bet 
užmokėti ją tokiomis
mis, kurios padarytų mažiausį 
sumišimą prekybos ryšiuose 
tarp tų dviejų šalių. Taip pa
reiškė šiandie Anglijos iždo 
kancleris Baldwin Anglijos ir 
Amerikos skolų komisijų susi
rinkime.

Rusija kviečia Joffe?
PARYŽIUS, sausio 8.

Matin tvirtina, kad Rusija pa
prašiusi Francijos valdžios 
prisiųsti karinę misiją, vado
vaujamą maršalo Joffe re
organizuoti Rusijos raudonąją 
armiją. 'Laikraštis tvirtina, kad 
tą pasiūlymą atvežęs atstovas 
Hcrriott, kuris nesenai lankė
si Rusijoje. Pasak Matin, Fran
cijos valdžia atsakysianti, kad 
šiuo laiku ji nemano siųsti sa
vo žymiausio karininko lan
kytis tokioj šaly, kuri pasira
šė Brest ILitovsko ir Rapollo 
sutartis.

J 1 A-'

Atsisako pakelti algą.

FA'LL RIVER, Mass., sausio 
8.—■ Fall River audinyčių sa- 
vninkų asociacija išleido pa
reiškimą, kad ji atmes audiny
čių darbininkų reikalavimą 
pakelti algas 29 nuoš., nes ji 
to negalinti padaryti dabarti
niu laiku. Jeigu gi darbininkai 
atsisakytų dirbti už dabartinę 
algą, tai asociacija uždarysian
ti visas šio miestelio audiny- 
čias.

RYMAS, sausio 8. — Italijos 
fašistai pienuoja taip pakeisti 
rinkimų įstatymus, kad užtik
rinus sau didžiumą busiančia
me Italijos parlamente ir pa
šalinus iš jo tautines mažu
mas — slavus ir vokiečius. Tų 
provincijų, kuriose gyvena 
daug tautinių mažumų, atsto
vybė parlamente bus taip su
siaurinta ir rinkiniai jose bus 
taip sutvarkyti, kad tautinės 
mažumos negalėtų išrinkti nė 
vieno , atstovo, kurie galėtų 
ginti tų tautinių mažumų rei
kalus.

Penkis kareivius sušaudė
DUBLINAS, sausio 8. — Sa- 

vyvaklybininkai sušaudė Dub
line šiandie penkis kareivius, 
kurie pabėgo iš nacionalines 
armijos ir tapo pagauti respu-

šiandie — nepastovus ir bis- 
kį šilčiau.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi^ 
4:35 v. Mėnuo teka 12:24 v. n.

T~

Priminimas
jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa- 
x mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 

jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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

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

* r
Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 

prašo Lietuvos žmonės ir taip pataria Lietuvos 
bankai.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI
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MOKYKLOS. 
ž. Ūkio Mokykla.

Dotnava. — Spalių 13 d. tri
jų metų Dontovos mokyklos 
gyvenimo sukaktuvėms pami
nėti buvo iškilmingas posėdis. 
Kalbėjo keli mokyklos admi
nistracijos atstovai, p. Ruokis 
ir mokiniai apie mokyklą, jos 
pirmąsias gyvavimo dienas, 
nuveiktąjį iki šiam laikui dar
bą, mokinius ir ko iš jų lau
kiama ateityje, 
prof. Yčas labai dailiai ir 
dingai papasakojo mums 
Vilnių, ragindamas visus 
į darbą iki jį atvaduoti, 
p. Yčio paskaitos ėjome 
kelio, Dotnuvos link medelių 
sodinti, kad ši diena ilgiems 
metams pasiliktų visų* mokyk
los mokytojų ir mokinių at
mintyje. Vakare mokinių jė
gomis buvo gerai suvaidinta 
operetė “Konsilium fakulta- 
tis.” Po vaidinimo p. Ruokto 
vedamas choras, padainavo ke
lias musų liaudies daineles ir 
“Gaudeamus.”

Choras gerai išlavintas, bal-

pilnutSlė salė lenkų ir... lietu
vių nemaža, bet lietuviai, sek
dami jnus vergiškos dvasios 
liekanų, nedrįso kalbęti lietu
viškai. Atsirado girtų lenku
čių. Keli jų prikibo prie ei
nančio tarnybos pareigas mi
licininko ir ėmė jį visaip 
šmeižti, sakydami, kad mums 
(lenkams) jus (lietuviai mili
cininkai) nereikalingi. Vienas 
jų pastūmė mihcininką, tas 
atsitraukė. Įsidrąsinę lenkai

Atsilankęs. ^ar an|rą ,T trečią kartą stum-
vaiz- 
apie 
stoti

Po 
šaly

teilėjo milicininką, nežiūrint 
šio pareiškimo, kad jis čia ei
nąs tarnybos pareigas. Paga
lios vienas kitas eme laistyti 
j milicininką iš butelio degti
nę ar kitais kokiais gėralais. 
Įsimaišė buvusieji milicijos 
vyresnieji, kad suimtą triukš
madarius, bet čia už juos už
sistojo lenkai — jau nebegir- 
ti — ir norėjo sukliudyti su
imti, bet triukšnihdariai vislik 
buvo suimti ir nuvesti nuova
dom Žinoma “Dzien Kowen- 
ski” padarys iš jų naujos “len
kų reikalų kankinius.”

sai parinkti ir geri.
A M. [“L. Ž.”]

VALSČIAUS PONAI IR
MOKYKLOS.

Raudėnai. — šiemet viskas 
pas mus kitaip virto, beveik 
visas Raudėnų valsčius buvo 
pasilikęs su viena pradžios mo
kykla. Žmonės, nebesulaukda
mi mokytojų pradėjo teirautis,, 
ateidami į Valsčių klausinėti, 
kodėl nėra mokytojų. Gauda
vo atsakymą, kad šiemet bus 
tik viena pradžios mokykla, 
kad mokytojui pinigų nėra, 
Valsčiaus kasa tuščia, nėra iš 
ko išnuomuoti butą. Tad ne- 
rymaudami ir norėdami savo 
mažučiams mokslo, žmonės 
pasiekė su prašymais Apskri
ties ŠvletįiiMUkultūros komisi
jas prašydami mokytojų. Pasi
rodo, Kad čia buvo didžiausiai 
apsileidęs ir visa kam kaltas 

. viršaitis, kuris pats stambus 
ūkininkas ir susidėjęs su dva
rininkais lenkais, norėjęs užda
ryti visas savo valsčiuje mo
kyklas. —Žemaičių Petras

IR KLEBONAS “ŠVIETIMU
RŪPINASI.”

Lygumai. — Lyginių klebo
nas bažnyčiocj kelius kartus 
sakęs neleisti vaikų į Lygumų 
pradžios mokyklą, kurioj mo
kytojauja bent keturi mokyto
jai. Mat, sako, mokyklos ve
dėjas su savo žmona esą .“be
dieviai”: jų pastangomis Ly
gumuose .tapo įkurta Lietuvos 

^Jaunimo Sąjungos kuopa, kuri 
gana gerai gyvuoja dėka darb
štumui vietos lųokyktojams. 
Kunigėlis neapsakomai pyks
ta, kad be jo žinios viską da
ro. Be to„ dar Lygumų gerieji 
žmoneliai, suėję bažnyčios ko
mitetas, nutarė savo kleboną, 
kuris turi 200 h. žemės paliuo- 
suoti nuo taisymo kelių, va
žiavimo pastočių ir kk. Visas 
tas prievolę patys ant savęs 
pasiėmė, nors vykdinti jų ne 
labai nori. Tie patys nu tarė
jai lyg iš po pagiry atbudę, 
akis krapšto, kad negerai pa
darę taip nutardami. Mokyto
jai. pradėję čia švietimo darbą 
dirbti, neturėjo apleisti ir šį 
kampelį toliau šviesti.

žemaičiu Petras [“L.

ŽYDAI ŽADA APLEISTI
" LATVIJĄ.

Ryga. — Latvių laikraščių 
žiniomis, žydų studentijos da
lis nutarusi apleisti Latvijos 
universitetą ir važiuoti į už
sienį.

KAUNAS
SKANDALAS LENKŲ 

VAKARE. 
_ j_____

^eštadienį, lapkr. 2 d., Bal
tosios Gulbės salėje buvo len
kų š^kių vakaras. Prisirinko

TEATRO REMONTO AUKOS.

šeštadienį t. y. gruodžio 2 
d., apie 10 v. ryto besidarbuo
jant prie Miesto Teatro, stai
ga krisdamos iš III-čio aukš
to trys plytos mirtinai sužei
dė ant nelaimės tuomet sto
vėjusią jauną mergaitę darbi
ninkę (apie 20 metų amžiaus). 
Mergina tik vakarykščiai buvo 
pastojusi darban ir visai neti
kėtai sutiko mirtį.

Mergaitė tuojau nugabenta 
ir suteikta pagalba ligoninėn. 
Bet pagyti vargu bepagys, nes 
sužeidimas labai didelis ir pa
vojingoj vietoj — galvoj, pra
mušta skylė, kur matėsi iš
tryškę smegenys.

Miesto Teatrą .'remontuojant 
berods bus jau trečia auka: 
vienas darbininkas mūrinin
kas nupuolė iš III-čio aukšto, 
vienai mergaitei nudaužė ran
ką ir ši bus trečioji, kuriai su
daužė galvą. '*•

NUBAUDĖ PREL. 
OLŠAUSKĄ.

Kauno miesto milicija per 
visą lapkričio m. už įvairius 
nusižengimus sustatė 08 pro
tokolus.

Už nešvarumą sustatyta 31 
protokolai, už girtuokliavimą 

31, už neteisimą šaligatvių 
— 13, jų tarpe ant žydų savi- 
vald. valgyklos, miesto val
dybos ir praloto Olšausko, už 
kliudymą važiuoti arba eiti —• 
10, už nepildymą Kauno m. ir 
apskr. virš, privalomo įsaky
mo Nr. 1 prgf. 3—2, už dirb
tiną kainų kėlimą — 1, už

Jurėnais visa kelionė į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

PARIS ................................  saus. 17
ROUSSILLION ............... saus. 17
LA BOURDONNAIS ........... vas. 8
ROCHAMBEAU ............... vas. 15
LA SAVOJE ........................... bal. 7

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

Tik ant amerikoniško arba lie
tuviško pasporto, irancuzų vizos 
nereikia. Visais reikalais kreipki
tės prie vietos French IJne agento, 
arba į kompanijos ofisą, 19 State 
Street, New York, City.
Chicagos ofisas 133 N. Dearbom st.
\--------- —----- —J
fl-------------------------------

Telephone Boulevard 50*2
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted SU Chkago, III.
------------- ---------------------- ---

vaikštinėjimą be paso — 1, už 
netaiku uždarymą svaig. gėr. 
įstaigos — 1, už slaptą degti
nės pardavinėjimą — 1, už ne
silaikymą sveikatos d-to tai
syklių prgf. 2-1, už piudymą 
šunimi žmogaus — 1.

Iš protokolų matyt, kad už 
nešvarumą ir už šaligatvių ne
taisymą kaltinami dažniausia 
žydai, gi už girtuokliavimą 
vien tik krikščionys.

AMATNINKŲ PLŪDIMAS

Pas miesto ir apskrities vir
šininką registruojasi daug at
vykstančių svetimšalių. Jie 
vyksta daugiausia prekybos 
reikalais j Lietuvą, beb nema
ža atvažiuoja amatninkų ir 
specialistų. Atvykusioms, jei 
nėra kokių nors esminių klin
čių, leidžiama apsigyventi Lie
tuvoj, bet neilgam laikui.

Užsibaigus statymo sezonui, 
daugelis svetimšalių, daugiau
sia vokiečių statybos darbinin
kų, atgal grįžta į savo kraštą. 
Vienok jie maną ateinančiais 
metais vėl atvažiuoti Lietu
von, nes jie čia užtektinai gau
na darbo.

M Al ei. m

dar sutvarkytos valstiečių ban
ko žemes, kurių yra apie 30,- 
hekterų. Buvo pagei dalijama, 
kad norintieji gauti žemės (bu
tų surašyti žiemos metu, pa
vasariui gi ir vasarai liktųsi 
tik techninis darbas (matavi
mas). Žemę parceliuojant, su-' 
manyta sunaudoti esamus se
nus planus, sulig kuriais Že
mes išparceliuoti paskirta dau
giausia Suvalkijoj. Suvažiavi
me buvo svarstyta taip pat 
apie pašalpą naujakuirams, 
kurias turėtų suteikti valdžia. 
Visai nesugebančių įsikurti 
ūkinis busią tik 3 nuoš. — 20 
nuoš. tokių daugiausia busią 
dvaro darbininkų ir našlių, 
kurių sūnus kariuomenėj žu
vę, suvažiavime nutarta taip 
įvesti premijas tiems matinin
kams, kurie įstengs sutvarkyti 
žemės daugiau nustatytos nor
mos.

Antradienis, Sausis 9, 1923
........ ........................................   n ------ .. ------_ _

Peari Oaeen Koncertinos

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

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

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music
■ Company,

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

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Šeim. rateliams

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

B Dideli komediniai aktai i 
5 krut. paveikslai.
Kur gauni pilną pinigų vertę

M A J ES T ir 
|y|>TMEATRE«W

K. GVGIS
ADVOKATAS 
Miesto ofisai 

127 N. Dearbom St., Rooai 1111-15 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-8

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvta-
' ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketyergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 i 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerti Leavitt SU
Te(ephono Canal 2552 

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir.padirba visokius Dokumen- 
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiavs ant lengvų išlygų.
__________

Žemės tvarkytoju 
suvažiavimais.

Kaunas. Gruodžio 11—12 d. 
apskričių žemės tvarkytojų su
važiavime tarp kitų dalykų nu
tarta ateinančiais metais dau
giau užsiimti dvarų parcelia- 
oija, negu kaimų viensėdžiais 
kraustimu. Kaimai bus išskir
styti tik tie, kurių laukai pri
eina prie skaldomų dvarų. Kai
mų į viensėdijas skirstyti že
mės numatyta 1923 m. 70,000 
—<80,000 hektarų, gj dvarų 
100,000 liek t. Buvo išnešta pa
geidavimas, kad dvarų žemių 
parceliavimui davėsi i iki 150,- 
000 hekt. Be to, busiančios

MOTERIS TAIP SIRGO.
KAD NEGALĖJO DIRBTI

Sustiprėjo, įgijo svarumo ir 
dabar pati apsidirba pasi
gydžiusi su Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable C'om- 
pound.

Marion — “Aš buvau visa su- 
ir parsibaigusi. Su 
vargu kojas pavi- 
kau, o apie darbą 
nei kalbos nebuvo. 
Perskaičiusi kelis 
laiškus laikraščiuo
se, papasakojan- 
čius, kaip Lydia E. 
Pinkhanv’s Vege
table Compound 
pagelbėjo kitoms ir 
aš sumaniau pa
mėginti. Be to vie
nas vyras papasa- 
apie savo pačią ir

kaip ji pasigelbėjo juo, patardamas 
man pamėginti. Aš suvartojau vieną 
bonką ir galėjau matyti, ką jis man 
gero padarė per vieną savaitę, o kuo
met aš išvai tojau tris bonkas, tai aš 
sustiprėjau, įgijau daugiau kūno ir 
pradėjau savo darbus dirbti. Aš var
tojau ji iki mano paskutinis kūdikis 
gimė ir jis man daug pagelbėjo. Tik
rai man labai smagu rekomenduoti 
Vegetable Compoundą kiekvienai mo
teriai, kuri serga kokia moterų liga, 
nes aš iš prityrimo žinau, kad jis pa
gelbės^ Aš vartojau Lydia E. Pink- 
ham’s Sanative plovalą ir pilės kepe
nims ir taipgi manau, kad tai puikus 
vaistai.” — Mrs. Wm. Eldridge, 620 
E. Grant Street, Marion, Indiana.

Pažymėtinas patarnavimas mažne 
per penkiasdešimts metų turėtų įti
kinti jus apie Lydia E. Pinkham’s 
Compoundo gerumą.

tarputyNas
SUSTABDO KRUPĮ

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

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

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

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

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

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

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

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

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S, L F1M1SC0.

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

Pelei A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tol. Canal 5838

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS
Ofisas vidunniestyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St. '

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 8395

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

1”

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 5M
’ Tel.: Central 6390

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

JUS AKYS

Naujas ir Geresnis Pienas

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

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

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

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

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL;

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg^ 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 
Ofūo vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki į

9 vakare. I.
Vrgj.-n; ---------------------9

A ■
Bordon'ž 

Solo ctod 
MilK -

Paklausk savo vežėjo,
ar j per telefoną infor- 

macijŲ.

S. W. BANES
ADVOKATAS 

Val.j 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2569

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

ir Kiaušinius ]BORDENS 
isBordeno /fį-odncRCū.ofUlinoE. 
Vezimo J Franklin 3110

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon skaudėjimą,
Jd skaitant rsildls susilieja,
Jei iš raidis darosi dvi,

...Jei turi uždegiau akfai,
Jei skaitant ar siuvant aklo ska* 

<1», tuomet reikalaukit akinle.

John J. Smatani
Akiniu ap^cialiattis

1861 So. Asbland Ayen
Kampas 18-os gatvė*.

Ant trečio augšto viri Platt’e ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 Ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 0 vai. vak 
Nedėldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

1 " /■............................. ............... ..............

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609^610 Chajjū,ber of Commerce 
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

Downtown office
Rm 1104 ųhamber of Commerce Bldg. 

13TW. VVashington St., 
Tel. Franklin 1176 & 4945'

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

J. P. WĄITCHES 
LAVVYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearbom StM 

Telephone Dearbom 6098 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.: Pullman 6377.

t
Specialis Kalėdinis Išpardavimas

Dovana Namams
1 GIEDANČIŲ KAMARAIČIŲ IRIUUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros Ahdreasburgo 
ir Sicferto Kanaraitės Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantįs paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $6.95,
Jaunos meksikines raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai $6 50
pardavinėjamos po $15.00, dabai’

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

Tardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

v r

6.95

NURSĖ
Telefonas

Yards
3135

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

, ........... ■■■■■■■ i . .............. i

"david rutter & co.
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retail 
kiemų. Visu> pristatom.

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

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Hea(ing

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiat

M. Yuška
3228 W. 38th Chicago. IU.

k

D!

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

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

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

— Adresuokite —

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

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Waban*ia Avė.

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Serganti žmonės yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

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

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

(Kampas Monroe ir Dearbom SL) 
Imkite elevaitorių iki 5-to augšto 

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS MtfTŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50 ‘
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

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

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais. ,



*

NAUJIENOS, ChicagcĮ, UI. Antradienis, Sausis 9, 1923

Kas Dedas Lietuvoj
MOKYKLOS, 

ž. Ūkio Mokykla.

Dotnava. — Spalių 13 d. tri
jų metų Dontovos mokyklos 
gyvenimo^ sukaktuvėms pami
nėti buvo iškilmingas posėdis. 
Kalbėjo keli mokyklos admi
nistracijos atstovai, p. Ruokis 
ir mokiniai apie mokyklą, jos 
pirmąsias gyvavimo dienas, 
nupeiktąjį iki šiam laikui dar
bą, mokinius ir ko iš jų lau
kiama ateityje. Atsilankęs 
prof. Yčas labai dailiai ir 
dingai papasakojo mums 
Vilnių, ragindamas visus 
į darbą iki j į atvaduoti, 
p. Yčio paskaitos ėjome
kelio, Dotnuvos link, medelių 
sodinti, kad ši diena ilgiems 
metams pasiliktų visų mokyk
los mokytojų ir mokinių at
mintyje. Vakare mokinių jė
gomis buvo gerai suvaidinta 
operetė “Konsilium fakulta- 
tis.” Po vaidinimo p. Ruokio 
vedamas choras, padainavo ke
lias musų liaudies daineles ir 
“Gaudeamus.”

Choras gerai išlavintas, bal
sai parinkti ir geri.

vaiz- 
apie 
stoti

Po

pilnul^L&ysalė lenkų ir... lietu
vių nemazli, bet lietuviai, sek
dami mus vergiškos dvasios 
liekanų, nedrįso kalbėti lietu
viškai. Atsirado girtų lenku
čių. Keli jų prikibo prie ei
nančio tarnybos pareigas mi
licininko ir ėmė jį visaip 
šmeižti, sakydami, kad mums 
(lenkams) Jus (lietuviai mili
cininkai) nereikalingi. Vienas 
jų pastūmė milicininką, tas 
atsitraukė. Įsidrąsinę lenkai 
dar antrą ir trečią kartą stuni- 
teilėjo milicininką, nežiūrint 
šio pareiškimo, kad jis čia ei
nąs tarnybos pareigas. Paga
lios vienas kitas ėmė laistyti 
į milicininką iš butelio degti
nę ar kitais kokiais gėralais. 
Įsimaišė buvusieji milicijos 
vyresnieji, kati suimtų triukš
madarius, bet čia už juos už
sistojo lenkai — jau nebegir- 
ti — ir norėjo sukliudyti su
imti, bet triukšmadariai vistik 
buvo suimti ir įvesti nuova
dom Žinoma “Dzien Kowen- 
ski” padarys iš jų naujos “len
kų reikalų kankinius.”

vaikštinėjimą be paso — 1, už 
netaiku Uždarymą svaig. gėr. 
įstaigos — 1, už slaptą degti
nės pardavinėjimą — 1, už ne
silaikymą sveikatos d-to tai
syklių prgf. 2—1, už piudymą 
šunimi žmogaus — 1.

Iš protokolų matyt, kad už 
nešvarumą ir už šaligatvių ne
taisymu kaltinami dažniausia 
žydai, gi už girtuokliavimą 
vien tik krikščionys.

AMATNINKŲ PLŪDIMAS

Pas miesto ir apskrities vir
šininką registruojasi daug at
vykstančių svetimšalių.. Jie 
vyksta daugiausia prekybos 
reikalais į Lietuvą, bet nema
ža atvažiuoja amatninkų ir 
specialistu. Atvykusioms, jei 
nėra kokių nors esminių kliū
čių, leidžiama apsigyventi Lie
tuvoj, bet neilgam laikui.

Užsibaigus statymo sezonui, 
daugelis svetimšalių, daugiau
sia vokiečių statybos darbinin
kų, atgal grįžta į savo kraštą. 
Vienok jie maną ateinančiais 
metais vėl atvažiuoti Lietu
von, nes jie čia užtektinai gau
na darbo.

dar sutvarkytos valstiečių' ban
ko žemės, kurių yra apie 30,- 
hekterų. Buvo pageidaujama, 
kad norintieji gauti žemės bu
tų surašyti žiemos metu, pa
vasariui gi ir vasarai liktųsi 
tik techninis darbas (matavi
mas). Žemę parceliuojant, su
manyta sunaudoti esamus se
nus planus, sulig kuriais že
mes išparceliuoti paskirta dau
giausia Suvalkijoj. Suvažiavi
mo buvo svarstyta taip pat 
apie pašalpą naujakuirains, 
kurias turėtų suteikti valdžia. 
Visai 
ukiuis 
nuoš. 
dvaro

Pearl Qoeen taceiiinos

ir

įsikurti 
. — 20

nesugebančių į
busią tik 3 nuoš.
tokių daugiausia busią 
darbininkų ir našlių, 

sūnus kariuomenėj žu
vę, suvažiavime nutarta taip 
įvesti premijas tiems matinin
kams, kurie įstengs sutvarkyti 
žemės daugiau nustatytos nor
mos.

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

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

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai.

Georgi & Vitak Music 
Company,

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

TEATRO REMONTO AUKOS.

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

MAJESTI/*
|y|‘THEATRE-W

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Mioeto ofiaai 

127 N. Dearborn St., Room 1111-1S 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
8823 So. Halsted 9L 

Valandos: nuo 6 iki 8 ▼. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką i? 
ket/ergą. Nedeliomis nuo 9 iki 12 i 
ryto.

ir

■

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22tl W. 22nd St., kerti Leavitk SL
Telephone CanaI 2562

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

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

Žemės tvarkytojų 
suvažiavimais.

IR

viskas 
beveik

VALSČIAUS PONAI 
MOKYKLOS.

Raudėnai. — šiemet 
pas mus kitaip virto,
visas Raudėnų valsčius buvo 
pasilikęs su viena pradžios mo
kykla. žmonės, nebesulaukda
mi mokytojų pradėjo teirautis, 
ateidami į Valsčių klausinėti, 
kodėl nėra mokytojų. Gauda
vo atsakymą, kad šiemet bus 
tik viena pradžios mokykla, 
kad mokytojui pinigų nėra, 
Valsčiaus kasa tuščia, nėra iš 
ko išnuomuoti butą. Tad ne
ry maudam i ir norėdami savo 
mažučiams mokslo, žmonės 
pasiekė su prašymais Apskri
ties Švietimo kultūros komisi-. 
jas prašydami mokytojų. Pasi
rodo, ki 
apšilo i/ęs 
viršaitis, 
ūkininkas 
rininkais lenkais, norėjęs užda
ryti visas savo valsčiuje mo
kyklas. —žemaičių Petras

šeštadienį t. y. gruodžio 
<1., apie 10 v. ryto besidarbuo
jant prie Miesto Teatro, stai
ga krisdamos iš IlI-čio aukš
to trys plytos mirtinai sužei
dė ant nelaimės tuomet sto
vėjusią -jauną mergaitę darbi
ninkę (apie 20 metų amžiaus). 
Mergina ti'k vakarykščiai buvo 
pastojusi darban ir 
kotai sutiko mirtį.

Mergaite 
ir suteikta 
Bet pagyti 
sužeidimas
vėjingoj vietoj — galvoj, pra
mušta skylė, kur matėsi iš
tryškę smegenys.

Miesto Teatrą ' remontuojant 
bčrods bus jau trečia auka: 
vienas darbininkas mūrinin
kas nupuolė i'š lll-čio aukšto, 
vienai mergaitei nudaužė ran
ką ir ši bus trečioji, kuriai

visai nuli-

tuojau
pagalba

vargu bepagys, nes
labai didelis ir pa-

nmgabcnta 
ligoninėn.

Ta buvo didžiausiai 
ir visa kam kaltas 
kuris pats stambus 

ir susidėjęs su dva- SU-

NUBAUDĖ PREL.
OLŠAUSKĄ.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga-

Įima ir nesmagumai

Kaunas. Gruodžio 11—12 d. 
apskričių žemės tvarkytojų su
važiavime tarp kitų dalykų nu
tarta ateinančiais metais dau
giau užsiimti dvarų parcelia- 

negu kaimų viensėdžiais 
bus išskir-

oija 
k rausti mu. Kaimai 
styti ti'k tie, kurių laukai pri
eina prie skaldomų dvarų. Kai
mų į viensėdijas skirstyti že
mės numatyta 1923 m. 70,000 
—80,000 hektarų, gj dvarų 
100,000 he-kt. Buvo išneštžf pa
geidavimas, kad dvarų žemių 
parceliavimui davesti iki 150,- 
000 liek t. Be to, busiančios

MOTERIS TAIP SIRGO.
KAD NEGAILU) DIRBTI

Sustiprėjo, įgijo- svarumo ir 
dabar pati apsidirba pasi
gydžiusi su Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable C'om- 
pound.

sako, mokyklos vė
savo žmona esą .“lie
ju pastangomis Ly- 
tapo įkurta Lietuvos

IR KLEBONAS “ŠVIETIMU 
RŪPINASI.”

Lygumai. — Lyginių klebo
nas bažnyčioej kelius kartus 
sakęs neleisti vaikų į Lygumų 
pradžios mokyklą, kurioj mo
kytojauja bent keturi mokyto
jai. Mat, 
dejas su 
dievini”: 
gurnuose
Jaunimo Sąjungos kuopa, kuri 
gana gerai gyvuoja dėka darb- 
šturilui vietos lųokyktojams. 
Kunigėlis neapsakomai pyks
ta, kad be jo žinios viską da-» 
ro. Be to„ dar Lygumų gerieji 
žmoneliai, suėję bažnyčios ko
mitetas, nutarė savo kleboną, 
kuris turi 200 h. žemės paliuo- 
suoti nuo taisymo kelių, va
žiavimo pastočių ir kk. Visas 
tas prievoles patys ant savęs 
pasiėmė, nųrs vykdinti jų ne 
labai nori. Tie patys nutarė-

Kauno miesto milicija 
visą lapkričio m. už 
nusižengimus sustatė 98 pro
tokolus. \

Už nešvarumą sustatyta 34 
protokolai, už 'girtuokliavimą 

31, už netaisimą šaligatvių 
13, jų tarpe ant žydų savi- 

vald. valgyklos, miesto val
dybos ir preloto Olšausko, už 
kliudymą važiuoti arba eiti — 
10, už nepildymą Kauno m. ir 
apskr. virš, privalomo įsaky
mo N r. 1 prgf. 3—2, už dirb
tiną kainų kėlimą — 1, už

pęr 
įvairius

— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 
Čio j kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiokoso arba ift

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

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas mus.

TAS BUS LABAI JUMS 
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

Kad 
jums

Kodėl jus nešiojate akinius? 
negalite su jais matyti? Delko 
galva skauda kada nešiojate akinius ?

i Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus eiųate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš turiu patyrimus.

Pelei A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Tel. Kandolph 4768

ADVOKATAS
Ofisas vidurmieatyj. 

ASSOC1ATION BLDQ.
19 So. La Šalie St. *'

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietą

ir

d. *

i

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus 
Parduodamo Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room KM 
Tel.: Central 6390

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

akis krapšto, kad negerai pa
darę taip nutardami. Jlokyto
jai. pradėję čia švietimo darbą 
dirbti, neturėjo apleisti ir šį 
kampelį toliau šviesti.

žemaičių Petras [“L. Ž.”]

ŽYDAI ŽADA APLEISTI 
LATVIJĄ.

Ryga. — Latvių laikraščių 
žiniomis, žydų studentijos da
lis nutarusi apleisti Latvijos 
universitetą ir važiuoti 
sienį.

į už-

KAUNAS
SKANDALAS LENKŲ 

VAKARE.

Šeštadienį, lapkr. 
tosios Gulbės salėje 
kų šokių vakaras.

2 d., Bal- 
buvo len- 
Prisirinko

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg.( 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avaa 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ikii 

9 vakare.

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

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

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

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

r

Naujas ir Geresnis Pienas 79

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

We«t Monroe Street, ChLcago.
Phone Central 2566

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

MĮM

Telefonas

Marion, Ind. — “Aš buvau visa su
griuvusi, nervuota ir parsibaigusi. Su

N URŠE

Bordonč
Solo etod

muk -
Paklausk savo vežėjo, 
ar j per telefoną infor

macijų.

Herman P. Haase 
ADVOKATAS 

609'^610 Chamber of Commerce 
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, 111.Reikalingi akiniai.

Jei kenti galvon skaudfijimą, 
Jd įkaitant raidii suiilteja, 
Jei Ii raidis darosi dvi, 
Jei turi uždegimą aklą, 
Jei įkaitant ar siuvant akis skae 

ii, tuomet reikalaukit akintą.

John J. Šmotam
Akinlą ipecialhtai 

1891 So. Ashland Aven 
Kampas 18-os gatvta.

Ant trečio auglto virš Platt’e ap- 
tlekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai vak 
Nedėldieniais: 9 Yyto iki 12 dienai.

ADOLPH E. STASULANI
ADVOKATAS 

Downtown office
Rm 1104 dhamber of Commerce Bkig.

133 W. VVashington St., 
Tel. Franklin 1176 & 4945' 

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

/ '^ordeno fi-oducR Co.ofIllinois.
l Vežimo J Fl.anklin3110

vargu kojas pavi- 
kau, o apie darbą 
nei kalbos nebuvo. 
Perskaičiusi kelis 
laiškus laikraščiuo
se, papasakojan- 
čius, kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
pagelbėjo kitoms ir 
aš sumaniau pa
mėginti. Be to vie- 
na/ vyras papasa

kojo mano žmogui apie savo pačią ir 
kaip ji pasigelbėjo juo, patardamas 
man pamėginti. Aš suvartojau vieną 
bonką ir galėjau matyti, ką jis man 
gero padarė per vieną savaitę, o kuo
met aš išvaitojau tris bonkas, tai aš 
sustiprėjau, įgijau daugiau kūno ir 
pradėjau savo darbus dirbti. Aš var
tojau jį iki mano paskutinis kūdikis 
gimė ir jis man daug pagelbėjo. Tik
rai man labai smagu rekomenduoti 
Vegetable Compoundą kiekvienai mo
teriai, kuri seTga kokia moterų liga, 
nes aš iš prityrimo žinau, kad jis pa
gelbės^ Aš vartojau Lydia E. Pink
ham’s Sanative plovalą ir pilės kepe
nims ir taipgi manau, kad tai puikus 
vaistai.” — Mrs. Wm. Eldridge, 620 
E. Grant Street, Marion, Indiana.

Pažymėtinas patarnavimas mažne 
per penkiasdešimts metų turėtų įti
kinti jus apie Lydia E. Pinkham’s 
Compoundo gerumą.

J. P. WAITCHES 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabush Avė.

Tel.: Pullman 6377. k

SpenjehJlne
Jūrėmis visa kelionė į ir iš Lietu

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

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

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

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IRI UUO KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros _
ir Sicferto Kanaraitčs Operos Giesmininkės. Populeriausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertės $15.00. Šią savaitę po $6.95,
Jaunos ineksikinės raudongalves papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3. mėnesius. Paprastai ^50
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

Pardavos Skyrius 4 Aug’štas, 404-405
189 North Clark Street Chicago, III.

6.95
Andreasburgo

Yards
3135

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

DAVID RLTTER & CO„ 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retall 
kiemų. Visu/ pristatėm.

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

Tel. Lafayette 4223
Pliunbing, Hea^ing

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauiiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chieafo. III.
--- ----------------- - ------------- —

Telephone Boulevard 5062
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Se. Halsted SL, Chicago, UI.

£-------------------------------------------»

TARPUTYNAS
SUSTABDO KRUPį

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

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

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

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

VI
Duoda Šimet Dovanų 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juokų skyriu
mi- “Tarka” gausDOVANU
Kalendorių, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygui vertes dvejų dolerių, “Vienybės” lai
dos.

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

— Adresuokite —

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

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO- 
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
Šlapumo

ir
Privatinių
Ligų

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad 

gy-

DR. A. MONTVID 
Lietvvis Gydytojas ir Chirurgu 

25 E.
Valandos j

Telephone Central 8362
1824 Wabaniia Avi^ 

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tel. Kedtia 7716

yfsahington St. 
ijub 10 iki 12 ryta

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tel, t Boulovard 7820 
Namų Tel.: Lafayette 0268

Jeigu jus turite 
nenusiminkite, 
ir iš toli suteiksiu gerinusi 
dymą .

DR. B. (S. ROSS
35 South Dearborn, St.

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmontą 
Ijko išgydyti, tai geriausia vieta 

.It&>nių atsilankymui. k

$50 $00 $70
“Kuppenheimer” “L” $i$tąmos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

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

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais. ,



Antradienis, Sausis 9, 1923----------------------------- ------------- r————>.
Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 
Augusto Bebelio). 

< .
. Vertė K. Baronas.

KUNIGO HOHOFFO LAIŠKAS 
VOKIEČIŲ SOCIALDEMO- \

KRATŲ LAIKRAŠČIUI.

Jūsų laikraščio No. 114, lap
kričio 21 d., įžangiamajame 
straipsny Jus vėd cituojate iš
trauką iš vienos Jūsų išleistos 

t brošiūros, pavardytos “Vokieti
jos reichstago ir landtagų par
lamentinis veikimas ir Social
demokratija.”

Toj ištraukoj tarp kitko 
tvirtinama, kad tuose atsitiki
muose, “'kada dalykas einasi 
apie žmonių pavergimą, jų su
kvailinimą ir apiplėšimą, vals
tybe ir bažnyčia įteikia viena 
kitai brolišką pagelbik:” krikš
čionių dvasiškija ir dabartinė 
valstybė' “susivienija, kada 
kalba eina apie žmonių pris
paudimą;” dvasiškija visur 
yra “tam, kad traukti žmones 
atgal, į barbarybės stovį.”

Kadangi aš netik esu narys 
katalikų bažnyčios, bet taipgi 
priklausau prie jos dvasiškijos 
ir, kaipo kunigas, turiu dėvė
ti rubus, kurie kiekvienam 
žmogui rodo mano priklausy
mą katalikų klerui, tai, sutik
site, aš esu asmeniniai ir ypa
čiai paliestas viršminėtais kal
tinimais ir labai sukompromi
tuotas prieš visus “Volksstaa- 
to” skaitytojus, su kuriais man 
priseina susitikti. Tos prieža
sties delei aš esu priverstas 
kreiptis į Jūsų teisingumą ir 
prašyti Jus suteikti supažindi
nimui Jūsų skaitytojų sekamus 
pateisinimus apgyfljpiui mano 
asmens. Aš manau, kad aš 
tuo labiau turiu ir drįstu to 
reikalauti, kad aš apart gar
bės ir gero vardo lygiai nieko 
kito neturiu. Tuo bildu man 
pilnoje prasmėje pritinka po
sakis: “Garbės nustoti — vis
ką pražudyti!”

Jus — priešininkas katalikų 
religijos. Jus taipjau prieši
ninkas liberalinės buržuazijos. 
Kada pastarosios samdyti rašy
tojai kaltino Jus nuodėmėse 
tolkeaniečių*), tai jus garsiai 
šaukėt apie papildytą linkui 
Jus neteisingumą ir pilnai tei
singai nurodinėdavote į tai, 
kad negalima daryti socializ
mą atsakomingą už veikimą 
pavienių asmenų, besivadinan
čių save socialistais. Jus atme- 
sdavot visokį bendrumą su Ha- 
senkleveriais ir Hasselma- 
nais*‘). Mano didelei nuosta
bai aš vienok matau, kad lin
kui katalikybės ir katalikų 
dvasiškijos. Jus įpuola te į tą 
pačią klaidę, už kurią taip ašt
riai smerkėt liberalus. Jus da
rote bažynčia atsakomingą už 
klaidas, o religiją — už tru
kumus ir nuodėmes pavienių 
jos sekėjų. Pavienių asmenų 
kaltę jus suverčiate ant visos 
draugijos; Jus kaltinate kalti
ninkus kartu su nekaltaisiais, 
įvardykite man kokį nors pik
tą ar trukumą, —- jei jis nesi
slepia visų mirtingųjų prigim
ty, — kokį nors neteisingumą 
ar nedorumą, kurie nebūtų aš
triai pasmerkti ir uždrausti 
krikščioniškosios religijos ir 
bažnyčios mokinių. Įvardykite 
man ką-nors, kas, Jūsų nuo
mone, , skaitosi begėdišku ir 
nevertu, ką Jus siekiate^ pa
naikinti, ir kas tuo pačiu laiku 
nepriklausytų pasmerkimui ir 
išnaiikiųimuii krikščioniškosios 
religijos pamatais, jei jie butų 
pildomi./^ Įvardykite man taip
gi ką-nors gera, kiltaus, geis-

*) Išsireiškimai paimti iš to laiko 
polemikos tarp dviejų socialdemokra
tijos srovių—Hahoff.

*) Tolke ,Ilosssselman ir Hasen- 
klever, kartu su šveivearu buvo va
dovai socialistinio judėjimo, kuris 
įkūrėju buvo I/assalis. Su jais labai 
aštrią kovą vedė vadovai kito rkyps- 
nio—Bebelio ir Liebknechtas. Vėliau, 
1875 m., tos abi srovės, kurios buvo 
žinomas, kaipo lassaliečiai ir eizena- 
chbiečiai, susiliejo į vieną Vokietijos 
Socieldemokratų Partiją. —L. K.

tino, kokią-nors geradarybę, 
kuri nežydėtų ten, kur pildomi 
yra krikščionybės prisakymai? 
To Jus, žinoma, padaryti nega
lite! Ir todėl Jus turite pripa
žinti, kad kaltė už tą piktą, 
kurį jus smerkėte, puola ne 
ant katalikybės, ne ant religi
jos ar bažnyčios, bet ant žmo
nių.

Nejaugi Jums nežinoma, kad 
tūkstančiai, desėtkai tūkstan
čių ir milionai katalikų krikš
čionių ir kunigų bėgy 1800 me
tų tikrai pildė Kristaus žod
žius: “jeigu tu nori būti to
bulas, eik, parduok viską ką 
turi, išdalink ubagams ir sek 
paskui mane”? Nejaugi neži
note, kad Nacizo Franciškas ir 
Vincentas iš Paulos ir dauge
lis kitų rinkdavo dėl biednųjų 
milionus talery, kad jie visą 
savo turtą atiduodavo skurd

žiams ir alkaniems, patįs gi 
iš meilės prie Dievo ir savo ar
timų, savanoriai pasirinkdavo 
gyvenimą ubago, kad buvus 

Ibiednais kartu su biednaisiais? 
Nejaugi Jus nežinote, kad tam 
pavyzdžiui seka ir dabartiniais 
laikais tūkstančiai ir šimtai 
tūkstančių krikščionių kuni
gų?

Ir štai, pavyzdžiui, kada bro
lis vyskupo, F. Ketteleris mai
no hussaro gobtuvą ant šiurk
štaus vienuolio rūbo ir links
mą oficieriaus gyvenimą ant 
aštrių vienuolyno taisyklių; ka
da rūpestingas studentas išmo
kęs visas filosofines sistemas 
nuo Sokrato ir Pitagoro iki Šo
penhauerio, Feuerbacho, Las- 
salio ir Markso įskaitytinai, 
prieina prie išvados, kad kata
likybė yra geriausias, tobu
liausias iš mokinimų, ir kada 
po 'to jis patampa teologu ir 
kunigu, kad visas savo spėkas 
padėjus skdeidimui to vienin
telio teisingo mokipimo, — 
kas, aš klausiu, duoda * Jums 
teisės abejoti nuoširdumu ir 
tyrumu jų nuoriu ir kaltinti 
juos “savagodžiame veidmai
ningame?”

Kada socializmo priešininkai 
tokius kaltinimus meta ant po
nų Liebknechto ir Bebelio, tai 
Jus, pilni gilaus pasipiktinimo, 
nurodote į tą netikusią padėtį, 
į kurią jus papuolate tik to
dėl, kad išpažįstate savo prin
cipus. Ir štai pas mane taipgi 
verda kraujas dėl panašių kal
tinimų, ir aš taipgi tikiuos 
juos sumažinti paprastu nuro
dymu į ubagišką padėtį dides
nės dalies katalikų dvasiškijos. 
Neskaitant mokyklų mokytojų 
ir naktinių sargų, vargiai rasis 
kuri nors kita profesija, kuri 
butų apmokama žemiau že
mesniosios katalikų dvasiški
jos profesijos. Aš galėčiau įro
dyti, kad materialiniu žvilgs
niu aš esu daug blogiau aprū
pintas už kokį-nors tarną ar' 
tarnaitę*). Bet menkumas 
uždarbio yra dar menkiausias 
iš blogumų: neapykanta ir 
persekiojimai, pajuokimai ir 
pasityčiojimai — štai dabarti
nis likimas katalikų kunigo!

Ir taip, niekados ntužmirš- 
kite posakio: “Nedaryk kitam 
to, ko nenori, kad darytų tau.”

Bet galbūt Jūs dabar pasa
kysite, — kad jeigu ir negali
ma apkaltinti Veidmainingu- 
me ir godume visą katalikų 
dvasiškiją, —- tai bent tie, ku
rie eina savo pareigas rimtai 
ir teisingai, — yra nė daugiau, 
nė mažiau, kaip pakvaišę sva
jotojai ir >paikšai. Jeigu Jus 
būtumėt taip pasakę, tai gal
būt aš dar galėčiau Jus patei
sinti. Bet ir tokiame atsitiki
me aš skaityčiau nesupranta
mu sau dalyku, kodėl socalis- s

*) Lietuvių katalikų dvariški ja tuo 
nusiskųsti negali, kadangi ji materia
liniu žvilgsniu yra aprūpinta labai ge
rai ir pas lietuvius kunigystė yra pati 
pelningiausia profesija. ---Vert.

tai stebisi ir skundžiasi, kada 
juos pačius apteikiama tokiais 
gi garbingais titulais. Ikišiol 
aš skaičiau, kad “Volksstaato” 
redaktoriai turi didesnį dorinį 
pajautimą ir teisingumą, negu 
jų kolegos iš oficialinės ir li
beralinės spaudos; kitaip aš 
nebūčiau rašęs šio trumpo pa
siteisinančio straipsnelio ir ne
būčiau jį siuntęs Jums. Aš ti
kiuos, kad aš neklydau savo 
sprendimuose.

Kunigas Wilhelm Hohoff.
Lapkričio 22, 1873.

(Bus daugiau)

Atsišaukimas ir meldimas
Gerbiamieji Tautiečiai! Te

gul Jūsų gerumas ir artimo 
meilė leidžia į Jus broliai tau
tiečiai atsišaukti. Taigi su gi
liausiu atsiprašymu mes že
miau pasirašiusieji Povilas ir 
Barbora Rastauskai iš Lietuvos 
iš Panevėžio, miesto padegėliai 
atsiremdami į Jūsų brolišką 
meilę ir gailestingumo jaus
mus šaukiamės prie Jūsų Bran
gų broliai su šiuo musų mal
davimu. Mes nelaimingi 1918 
metais 15 dieną gegužio, labai 
pakentėjome, ak, ilgų metų 
darbą su keliomis valandomis 
ugnis prarijo: sudegę musų na
mai ir sandėlis su medinias 
išdirbiniais ir vienkart visas 
musų turtas. Nuostoliai labai 
dideli. Atstatyti prie musų 
vargo ir senatvės iki šiol ne
galėjome ir skurstame darži
nėlėje. O pragyvenimo sąly
gos, dėl nesiliaujančio brangy- 
mečio mums seneliams radosi 
dar sunkesnės negu iki šiol. 
Taigi ne iš gerumo šaukiamės 
į Jus Geradari ogieji Tautie
čiai, bet spaudžiami neturto, 
stačiai bado, kreipiamės į Jus 
nuoširdžiai prašydami pagel
bės. Susimylėdami, sušelpki
te mus suvargusius senelius. 
Sunku. mums net kreipties su 
meldimu pagelbėti. Daug 
maloniau yra duoti negu pra
šyti. Nes prieš musų nelai
mę sudegimą vientik buvom 
pratę duoti, o niekad nieko 
neprašėme. O dabar musų 
medžiaginė padėtis begalo yra 
sunki, bet nepalyginamai sun
kesnė kadangi jau sveikatos 
netekome. Negana to, greta 
musų vargo, turime dar mu
sų dukterį ligonę užlaikyti, 
nes ir ji yra labai nelaiminga, 
ką karo laike pergyveno visa 
tai atėmė jai sveikatą, dirbti 
sunkiai negali ir negalės. Tai
gi baisus likimas!

Todėl paantriname musų 
tikrą ir teisingą meldimą, te
gul musų graudus balsas pa
sieks Jūsų gailestingųjų^ šir
džių dugną. Tikimės, kad\Ju- 
sų geros širdys musų neapleis, 
parems. Aukas prašome siųs
ti šiuo antrašu: Lithuania, Pa
nevėžys, Smėlynės gatvė,, bu
vusiojo Chmelevskio sodne 
daržinėlėje, Barborai Rostaus- 
kienei.

II.

ATSIŠAUKIMAS.
Ieškau gerų žmonių, kas 

mane našlaitę atjaustų. Esu 
jaunutė lietuvaitė, 15 metų 
amžiaus. Didelio vargo turė
jau kol paaugau. Maloniai 
meldžiu gerų Amerikos lietu
vių siųsti man laikraščių ir 
knygų. Kiekviena gauta do
vana—brangi, už ką busiu la
bai dėkinga. Kaip malonu 
skaityti tolimoj Amerikoj lei
džiamų lietuviškų laikraščių ir 
knygų.

—“Atgis mano našlaitės nu
varginta krūtinė.”

Steputė Bėliauskytė.
Malonėkite siųsti per mano 

globėją šiuo antrašu: Lithua
nia, Panevėžys, Smėlynės gatve, 
buvusio Chmelevskio sodne 
daržinėlėje, Barborai Rostaus- 
kienei dėl Steputės Bėliausky- 
tes.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

Kunigėlis Vazelino ir jo 
nepasisekę žygiai

Buvo ir gyveno (ir dar būna 
ir įgyvena) garsiam Chicagos 
mieste kunigėlis Broliukas 
Marijonukas.

Jis vieną kart užėjo į mu- 
ving-pikčius, ir pamatė kaip 
Rudolfo Vazelino ant tų pik
čių su poniomis elgiasi, ir 
kaip visos ponios į tai žiūrėda
mos tik dūsauja ir dūsauja, 
taip kad žmonijos davatkų at- 
siduksėjimai nei prilygti prie 
jų negali.

“Aha f’ pasakė kunigėlis 
Broliukas Marijonukas. “Aš 
galiu būti toks pat Vazelino 
ant augščiausios garbės balto
jo ir juodojo Rymo.”

Ir iš kunigėlio Broliuko Ma
rijonui™ pasidarė kunigėlis 
Vazelino.

Na, ir kad ims bučiuoti ran
kutes ir skvernukus , visoms 
ponioms ir panytėms, kad ims 
jas girti ir maldauti jų padai
nuoti, ir pagroti, ir pašokti, ir 
palialiuoti...

Taip kad pagalios sumanė, 
visą varžą ponių dainininkių 
prisivaręs, surengti didelį dai
navimą ir ponių nukovimą 
ant juodojo ir baltojo Rymo 
garbes.
Ir jau buvo viskas surengta, 

ir kunigėlis Vazelino stovėjo 
prie varžos, ir jau matė kad

nigėliu Broliuku Marijonirku?
Kas tame buvo kaltas?
Tur-but tas, kad kunigėlis 

Vazelino perdaug susivazcli- 
navo. — Pasakorius.

Padėka.
Po ligos grįžus vėl sveikųjų 

draugystei teleista man bus 
šiuomi nuoširdžiai padėkoti: 
“Naujienų” ir “Draugo” Re
daktoriams, siunti nėjusiems 
man į ligoninę savo dienraš
čius; gerb. Atstovui V. Čarnec
kio! ir visam Atstovybės per
sonalui už atsiųstą užuojautos 
telegramą ir rožių bukietus; 
kun. J. Mikulckiiii, So. Omaha, 
Nebr., kuris su atsidėjimu tei
kė man pagelbos ligoje; S. L. 
A. 87 kuopai Omaha, Nebr., 
atsiuntusiai puikų gelių bukie
tą; A. Žalpiai, rūpestingai tei
kusiam man per visą ligos lai
ką knygų ir laikraščių; d- r u i 
Al. M. Račkui su žmona iš 
Cicero, III., suteikusiem man 
rūpestingos globos tuojaus po 
ligos; L. Finansų Misijos vedė
jui d-rui J. Bielskiui su žmo
na, teipgi Misijos sądarbinin- 
kams J. Šoliunui, P r. Norvy
dui ir p-lei A. Alyčiutci, K. S. 
Karpavičiui, “Dirvos” Redak
toriui iš Clevelando, Ohio, M. 
P. Brazauskui iš Waterbury, 
Conn., J. Bagdžiunui, A. Mic- 
keliunui A. šlakienei ir A. šla
kiui iš Chicago, III., A. Alek
siui iš Springfield, 111., p. Mi-

kolainiui su šeimyna iš Brook-Į 
lyn, N. Y., p. Mikeliunui iš 
Sheboygan, Wis., Amerikos 
šaulių Rėmėjų būriams ir 
visoms kitoms organizacijoms 
ir asmenims, kurie šiokiu ar 
tokiu bildu laike ligos reiškė 
man užuojautą arba gerus lin
kėjimus. Jų geras atsinešiinas 
ir atsiminimas apie mane sun
kiose man dienose žadina ma
no didį jiems dėkingumo jau
smą ir pasiliks visam gyveni
mui mano atmintyje.

A. žemaitis-žmuidzinavičius, 
IL. Šaulių atstęvas Am.

P. S. Tolimesnio mano mar
šruto ir visais kitais reikalais I 
prie manęs prašau kreiptis ad
resu: 3251 So. Halsted St. Chi
cago, 111. — A. ž.

Į LIETUVA
White Star Line

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

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

American Line 
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Ilamburg.
*Mongolia saus. 18 *Manchuria vas. 8 
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d. 

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line 
Plymouth-Cherbourg-Antwerp

Lapland saus. 13; Sainland vas. 17 
Zccland vas. 3; Lapland vas. 24

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampa* 81 (ai 
Telefonas Yardi 1119

Baigus! 
Aku šert

os koleg*- 
ią; ilga 
praktika-* 

rusi PenMR 
nilvanijoi 
hospitilfc-

Pasek* 
uingai pa* 

tarnautą 
oria gin» 
iymo. Du* 
ia rodą vi- 
aokioM 11- 
goM ir ki
ekiuose ra! 
caluosa me 
.erimi it 
merginoms.

visos ponios dievotos ir nedie- 
votos toj varžoj tik šnera, tik 
šnera...

Na, ir kunigėlis Vazelino tik 
timpt už varžos... O jam tuo 
tarpu kelnaitės tik pūkšt!, var
ža tik šmukšt... kas tolinus 
buvo — sarmata ir pasakyti.

Turėjęs būti garsus ant juo
dojo Rymo garbčįs dainavimas 
suįro, ir kunigėlio Vazelino 
vazeliniški, žygiai tuo ir pasi
baigė.

Ar tai buvo sapnas ar ne?
Ar kunigėlis Vazelino tebe

bus Vazelino ar vėl pavirs ku-

VARTOJA

NORTH 
GERMAN 
' LLOYD

Dubeltavais šriubais 
garlaiviai 

NEW YORK-BREMEN
Garlaiviai išplaukia kaa 

antrą seredą.
Puikiai Įrengta trečio* 

klesos parankamai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų. '
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La

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

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

DET«OIT,MICHIGAN
Z...............  \

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

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas)

GRABOLIUS
1U2» — 25th Stl, 9509 Cardoal 

Detroit, Mich.

' DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką Ir 
Vaik4 lin

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880 

k. ------------ ---- ---—.

MILIŪNAI ŽMONIŲ

BULGARIŠKI ŽOLINĘ ARBATĄ
Gausi sunka išvirta iš žolių, šaknų, žievių, lapų, augmenų ir žiedų, ge

riant karštą prieš eisiant gulti pagelbsti gamtai greitai prašalinti šaltį ir 
apsaugoja nuo gripo, posargų ar pneumonijos. Puiki nuo vidurių užkietėji
mo, skilvio, kepenų, inkstų ir vidurių kliūčių. Pardavinėjama visur aptie- 
kose.

Norėčiau, kad kiekvienuose namuose butų dėžutė Šitos tyros gydančios 
arbatos po ranka kovai su žieminiais peršalimais ir kitomis ligomis; duok 
puodelį mažiems vaikams, ji palaiko juos sveikais. Jei jūsų aptiekininkas 
neturėtų tai parašykite pas mane, aš pasiųsiu jums apmokėtu paštu vieną 
didelę šeimynišką dėžutę už $1.25, ar 3 už $3.15, ar 6 dėžutes už $5.25. Ad
resas: H. H. Von Schlick, President, vienintelis išdirbėjus, 25 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.
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šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Skaitykite "Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDŽIŲJŲ IR

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

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

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

Pusei metų....... ’..Z.....
Kopijos “Dirvos” Pažitirėjimui, ir 1923 metų 

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.

“DIRVĄ”
7907 Superior Avė., Cleveland, O.

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

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

DETROIT, MICH. 
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526 

k............................................ ...... . ■ ■ -J

[pinTgai!

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

• v 
1S

r

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.

PINIGAI
IS

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 

Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

Iš Roselando ir Kensing- 

tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 
233 E. 115-th St. Ken- 
sington.

Akaierkti
3113 SJHateted
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingu prak
tikavimo turtu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdyme. 
Kiekviename at
sitiki nr.« teikiu 
y patinką t ri žiū
rėjimą. Duoda 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Puilman 5432

A.SHUSH9 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8243 South Halsted St. 
Tek: Boulevard 7179 

VALANDOS!
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakar* 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRUROA8 

X-Spinduliai 
Ofisą* 2201 W. 22nd St., kampa* B 

Leavitt St. Tel. Canal «22X 
Rezidencija 8114 W. 42nd 84, 

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



Antradienis, Sausis 9, 1923______________ _________

Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Vertė K. Baronas.

NAUJIENOS, Chicago, UI.

KUNIGO HOHOFFO LAIŠKAS 
VOKIEČIŲ SOCIALDEMO

KRATŲ LAIKRAŠČIUI.

Jusų laikraščio No. 114, lap
kričio 21 d., įžangiamajame 
straipsny Jus vėl cituojate iš
trauka iš vienos Jūsų išleistos 
brošiūros, pavardytos “Vokieti
jos reichstago ir landtagų par
lamentinis veikimas ir Social
demokratija.”

Toj ištraukoj tarp kitko 
tvirtinama, kad tuose atsitiki
muose, “'kada dalykas einasi 
apie žmonių pavergimą, jų su
kvailinimų ir apiplėšimų, vals
tybė ir bažnyčia (teikia viena 
kitai broliškų pagelbą:” krikš
čionių dvasiškija ir dabartinė 
valstybė “susivienija, kada 
kalba eina apie žmonių pris
paudimų;” dvasiškija visur 
yra “tam, kad traukti žmones 
atgal, j barbarybės stovį.” <

Kadangi aš netik esu narys 
katalikų bažnyčios, bet taipgi 
priklausau prie jos dvasiškijos 
ir, kaipo kunigas, turiu dėvė
ti rūbus, kurie kiekvienam 
žmogui rodo mano priklausy
mų katalikų klerui, tai, sutik
site, aš esu asmeniniai ir ypa
čiai paliestas viršminėtais kal
tinimais ir labai sukompromi
tuotas prieš visus “Volksstaa- 
to” skaitytojus, su kuriais man 
priseina susitikti. Tos prieža
sties dėlei aš esu priverstas 
kreiptis į Jūsų teisingumų ir 
prašyti Jus suteikti supažindi
nimui Jūsų skaitytojų sekamus 
pateisinimus apgynimui mano 
asmens. Aš manau, kad aš 
tuo labiau turiu ir drįstu to 
reikalauti, kad aš apart gar
bės ir gero vardo lygiai nieko 
kito neturiu. Tuo budu man 
panoje prasmėje pritinka po
sakis: “Garbės nustoti — vis-
kų pražudyti!”

Jus — priešininkas katalikų 
religijos. Jus taipjau prieši
ninkas liberalines buržuazijos. 
Kada pastarosios samdyti rašy
tojai kaltino Jus nuodėmėse 
tolkeaniečių*), tai jus garsiai 
šaukėt apie papildytų linkui 
Jus neteisingumų ir pilnai tei
singai nurodinėdavote į tai, 
kad negalima daryti socializ
mų atsakominga už veikimų 
pavienių asmenų, besivadinan
čių save socialistais. Jus atme- 
sdavot visokį bendrumų su Ha- 
senkleveriais ir Hasselma- 
nais**). Mano didelei nuosta
bai aš vienok matau, kad lin
kui katalikybės ir katalikų 
dvasiškijos. Jus. įpuola te į tų 
pačių klaidę, už kurių taip ašt
riai smorkėt liberalus. Jus da
rote bažynčia atsakominga už 
klaidas, o religijų — už tru
kumus ir nuodėmes pavienių 
jos sekėjų. Pavienių asmenų 
kaltę jus suverčiate ant visos 
draugijos; Jus kaltinate kalti
ninkus kartu su nekaltaisiais, 
įvardykite man kokį nors pik
tų ar trukumų, — jei jis nesi
slepia visų mirtingųjų prigim
ty, — kokį nors neteisingumų 
ar nedorumą, kurie nebūtų aš
triai pasmerkti ir uždrausti 
krikščioniškosios religijos ir 
bažnyčios mokinių. Įvardykite 
man kų-nors, kas, Jūsų nuo
mone, skaitosi begėdišku ir 
nevertu, kų Jus siekiatės pa
naikinti, ir kas tuo pačiu laiku 
nepriklausytų pasmerkimifi ir 
išnaikiųimuii krikščioniškosios 
religijos pamatais, jei jie butų 
pildomi. Įvardykite man taip
gi ką-norš gera, kiltaus* geis-

*) Išsireiškimai paimti iš to laiko 
polemikos, tarp dviejų socialdemokra
tijos srovių—-Hohoff.

*) Tolkė jHosssselman ir Hasen- 
klever, kartu su šveivearu buvo va
dovai socialistinio judėjimo, kuris 
įkūrėju buvo I>assalis. Su jais labai 
aštrią kovĄ- vedė vadovai kito rkyps- 
nio—Bebelio ir Liebknechtas. Vėliau, 
1875 m., tos abi srovės, kurios buvo 
žinomas, kaipo lassaliečiai ir eizena- 
chbiečiai, susiliejo į vieną Vokietijos 
Socieldemokratų Partiją. —L. K.

tino, kokią-nors geradarybę, 
kuri nežydėtų ten, kur pildomi 
yra krikščionybės prisakymai? 
To Jus, žinoma, padaryti nega-
lite! Ir todėl Jus turite pripa
žinti, kad kaltė už tų piktų, 
kurį jus smerkėte, puola ne 
aut katalikybės, ne ant religi
jos ar bažnyčios, bet ant žmo
nių.

Nejaugi Jums nežinoma, kad 
tūkstančiai, desėtkai tūkstan
čių ir milionai katalikų krikš
čionių ir kunigų bėgy 1800 me
tų tikrai pildė Kristaus žod
žius: “jeigu tu nori būti to
bulas, eik, parduok viską kų 
turi, išdalink ubagaihs ir sek 
paskui mane”? Nejaugi neži
note, kad Nacizo Franciškas ir 
Vincentas iš Paulus ir dauge
lis kitų rinkdavo dėl yiednųjų 
milionus talerų, kad jie visų 
savo turtų atiduodavo skurd
žiams ir alkaniems, patįs gi 
iš meilės prie Dievo ir savo ar
timų, savanoriai pasirinkdavo 
gyveninių ubago, kad buvus 
biednais kartu su biednaisiais? 
Nejaugi Jus nežinote, kad tam 
pavyzdžiui seka ir dabartiniais 
laikais tūkstančiai ir šimtai 
tūkstančių krikščionių 'kuni
gų?1

Ir štai, pavyzdžiui, kada bro
lis vyskupo, F. Ketteleris^ mai
no hussaro gobtuvų ant šiurk
štaus vienuolio rūbo ir links
mų oficieriaus gyvenimų ant 
aštrių vienuolyno taisyklių; ka
da rūpestingas studentas išmo
kęs visas filosofines sistemas 
nuo Sokrato ir Pifagoro iki Šo
penhauerio, Feuerbacho, Las- 
salio ir Markso įskaitytinai, 
prieina prie išvados, kad kata
likybė yra geriausias, tobu
liausias iš mokinimų,♦ir kada 
po lo jis patampa teologu ir 
kunigu, kad visas savo spėkas
padėjus skleidimui to vienin
telio teisingo mokipimo, — 
kas, aš klausiu, duoda» Jums 
teises abejoti nuoširdumu ir 
tyrumu jų micrių ir kaltinti 
juos “savagodžiame veidmai- 
ningume?”

Kada socializmo priešininkai 
tokius kaltinimus meta ant po
nų Liebknechto ir Bebelio, tai 
Jus, pilni gilaus pasipiktinimo, 
nurodote į tų netikusią padėtį, 
į kurių jus papuolate tik to
dėl, kad išpažįstate savo prin
cipus. Ir štai pas mane taipgi 
verda kraujas dėl panašių kal
tinimų, ir aš taipgi tikiuos 
juos sumažinti paprastu nuro
dymu į ubagiškų padėtį dides
nės dalies katalikų dvasiškijos. 
Neskaitant mokyklų mokytojų 
ir naktinių sargų, vargiai rasis 
kuri nors kita profesija, kuri 
butų apmokama žemiau že
mesniosios katalikų dvasiški
jos profesijos. Aš galėčiau įro
dyti, kad materialiniu žvilgs-, 
niu as esu daug blogiau aprū
pintas už kokį-nors tarnų ar' 
tarnaitę*), 
uždarbio yra 
iš blogumų: 
persekiojimai, 
pasityčiojimai
uis likimas katalikų kunigo!

Ir taip, niekados ntužmirš- 
kite posakio: “Nedaryk kitam 
to, ko nenori, kad darytų tau.” 

Bet galbūt Jus dabar pasa
kysite, — kad jeigu ir negali
ma apkaltinti vaidinai Bingu
me ir godume visų katalikų 
dvasiškijų, — tai bent tie, ku
rie eina savo pareigas rimtai 
ir teisingai,
ne mažiau, kaip pakvaišę sva
jotojai ir paikšai. Jeigu Jus 
būtumėt taip pasakę, tai gal
būt aš dar galėčiau Jus patei
sinti. Bet ir tokiame atsitiki
me aš skaityčiau nesupranta
mu sau dalyku, kodėl socalis-

Bet menkumas 
dar menkiausias 
• neapykanta ir 

pajuokimai ir 
— štai dabarti- 

yra ne daugiau,

*) Lietuvių katalikų dvasiškija tuo 
nusiskųsti negali, kadangi ji materia
liniu žvilgsniu yra aprūpinta labai ge
rai ir pas lietuvius kunigystė yra pati 
pelningiausia profesija. -r-Vert.

tai stebisi ir skundžiasi, kada 
juos pačius apteikiama tokiais 
gi garbingais titulais. įkišto! 
aš skaičiau, kad “Volksstaato” 
redaktoriai turi didesnį dorinį 
pajautimų ir teisingumų, negu 
jų kolegos iš oficialinės ir li
beralines spaudos; kitaip aš 
nebūčiau rašęs šio trumpo pa
siteisinančio straipsnelio ir ne
būčiau jį siuntęs Jums. Aš ti
kiuos, kad aš neklydau savo 
sprendimuose.

Kunigas Wilhelm Hohoff.
-Lapkričio 22, 1873.

(Bus daugiau)

Atsišaukimas ir meldimas
Gerbiamieji Tautiečiai! Te

gul Jūsų gerumas ir artimo 
meilė leidžia į Jus broliai tau
tiečiai atsišaukti. Taigi su gi
liausiu atsiprašymu mes že
miau pasirašiusieji Povilas ir 
Barbora Rastauskai iš Lietuvos 
iš Panevėžio, miesto padegėliai 
atsiremdami į Jūsų broliškų 
meilę ir gailestingumo jaus
mus šaukiamės prie Jūsų Bran
gų broliai su šiuo musų mal
davimu. Mes nelaimingi 1918 
metais 15 dienų gegužio, labai 
pakentėjome, ak, ilgų metų 
darbų su keliomis valandomis 
ugnis prarijo: sudegę musų na
mai ir sandelis su medinius 
išdirbiniais ir vienkart visas 
musų turtas. Nuostoliai labai 
dideli. Atstatyti prie musų 
vargo ir senatvės iki šiol ne
galėjome ir skurstame darži
nėlėje. O pragyvenimo sąly
gos, dėl nesiliaujančio brangy- 
nicčio mums seneliams radosi 
dar senkesnės negu iki šiol. 
Taigi ne iš gerumo šaukiamės 
į Jus Geradari ilgieji Tautie
čiai, bet spaudžiami neturto, 
stačiai bado, kreipiamės į Jus 
nuoširdžiai prašydami pagel
bės. Susimylėdami, sušelpki
te mus suvargusius senelius. 
Sunku.'mums net kreipties su 
meldimu pagelbėti. Daug 
maloniau yra duoti negu pra
šyti. Nes prieš musų nelai
mę sudegimą vientik buvom 
pratę duoti, o niekad nieko 
neprašėme. O dabar musų 
medžiaginė padėtis begalo yra 
sunki, bet nepalyginamai sun
kesnė kadangi jau sveikatos 
netekome. Negana to, greta 
musų vargo, turime dar mu
sų dukterį ligonę užlaikyti, 
nes ir ji yra labai nelaiminga, 
kų karo laike pergyveno visa 
tai atėmė jai sveikatų, dirbti 
sunkiai negali ir negalės. Tai
gi baisus likimas!

Todėl paantriname musų 
tikrų ir teisingų meldimų, te
gul musų graudus balsas pa
sieks Jūsų gailestingųjų šir
džių dugnų. Tikimės, kad Jū
sų geros širdys musų neapleis, 
parems. Aukas prašonre siųs
ti šiuo antrašu: Lithuania, Pa
nevėžys, Smėlynės gatvė, bu
vusiojo Chmelevskio sotine 
daržinėlėje, Barborai Rostaus- 
kienei.

I

II.

ATSIŠAUKIMAS.
Ieškau gerų žmonių, kas 

mane našlaitę atjaustų. Esu 
jaunutė lietuvaitė, 15 metų 
amžiaus. Didelio vargo turė
jau kol paaugau. Maloniai 
meldžiu gerų Amerikos lietu
vių siųsti man laikraščių ir 
knygų. Kiekviena gauta do
vana—brangi, už kų busiu la
bai ■' dėkinga. Kaip malonu 
skaityti tolimoj Amerikoj lei
džiamų lietuviškų laikraščių ir 
knygų. v

—“Atgis mano našlaitės nu
varginta krūtinė.”

Steputė Beliauskyte.
Malonėkite siųsti per mano 

globėjų šiuo antrašu: Lithua
nia, Panevėžys, Smėlynės gatvė, 
buvusio Chmelevskio sodne 
daržinėlėje, Barborai Rostaus- 
kienei dėl Steputės Bėliausky- 
tės.

GARSINKITIES 
NAUJIENOSE

falinis Vazulmii ir įn 
nepasisekę žygiai

Buvo ir gyveno (ir dar būna 
ir .gyvena) garsiam Chicagos 
mieste kunigėlis Broliukas 
Marijonukas.

Jis vienų kart užėjo į mu- 
ving-pikčius, ir pamatė kaip 
Rudolfo Vazelino ant tų pik
čių su poniomis elgiasi, ir 
kaip visos ponios į tai žiūrėda
mos tik dūsauja ir dūsauja, 
taip kad žmonijos davatkų at- 
siduksėįimai nei prilygti prie 
jų negali.

“Aha?’ prisakė kunigėlis 
Broliukas Marijonukas. “Aš 
galiu būti toks pat Vazelino 
ant augščiausios garbes balto
jo ir juodojo Rymo.”

Ir iš kunigėlio Broliuko Ma- 
rijonuko pasidarė kunigėlis 
Vazelino.

Na, ir kad ims bučiuoti ran
kutes ir skvernukus , visoms 
ponioms ir panytėms, kad ims 
jas girti ir maldauti jų padai
nuoti, ir pagroti, ir pašokti, ir 
pa liūliuoti.. .

Taip kad pagalios sumanė, 
visa varžų ponių dainininkių 
prisivaręs, surengti didelį dai
navimų ir ponių aukavimą 
ant juodojo ir baltojo Rymo 
garbes.
Ir jau buvo viskas surengta, 

ir kunigėlis Vazelino stovėjo 
prie varžos, ir jau matė kad 
visos ponios dievotos ir nedie- 
votos toj varžoj tik šnera, tik 
šnera...

Na, ir kunigėlis Vazelino lik 
timpt už varžos... O jam tuo 
tarpu kelnaitės tik pūkšt!, var
ža tik šmukšt... kas tolinus 
buvo — sarmata ir pasakyti.

Turėjęs būti garsus ant juo
dojo Rymo garbės dainavimas 
suįro, ir kunigėlio Vazelino 
vazeliniški žygiai tuo ir pasi
baigė.

Ar tai buvo sapnas ar ne?
Ar kunigėlis Vazelino tebe

bus Vazelino ar vėl pavirs ku

MILIONAI ŽMONIŲ

BULGARIŠKįJį ŽOLINĘ ARRATį
Gausi sunka išvirta iš žolių, šaknų, žievių, lapų, augmenų ir žiedų, ge

riant karštą prieš eisiant gulti pagelbsti gamtai greitai prašalinti šaltį ir 
apsaugoja nuo gripo, posargų ar pneumonijos. Puiki nuo vidurių užkietėji
mo, skilvio, kepenų, inkstų ir vidurių kliūčių. Pardavinėjama visur aptie- 
kose.

Norėčiau, kad kiekvienuose namuose butų dėžutė šitos tyros gydančios 
arbatos po ranka kovai su žieminiais peršalimais ir kitomis ligomis; duok 
puodelį mažiems vaikams, ji palaiko juos sveikais. Jei jūsų aptiekininkas 
neturėtų tai parašykite pas mane, aš pasiųsiu jums apmokėtu paštu vieną 
didelę šefmynišką dėžutę už $1.25, ar 3 už $3.15, ar 6 dėžutes už $5.25. Ad
resas: H. H. Von Schlick, President, vienintelis išdirbėjus, 25 Marvel Build- 
ing, Pittsburgh, Pa.

SKaityKite Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DIDŽIŲJŲ («

PUSL.) SAVAITINIŲ LAIKRAŠČIŲ!!!
Suv. Valstijose metams.......................... $2.00

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

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

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

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.
“DIRVĄ”

7907 Superior Avė., Cleveland, O.
“DIRVĄ”

7907 Superior Avė., Cleveland, O.

nigėliu Broliuku Marijonuku?
Kas tame buvo /kaltas?
Tur-but tas^^/Kad kunigėlis 

Vazelino perdaug susivazeli- 
navo. — Pasakorius.

Padėka.
Po ligos grįžus vėl sveikųjų 

draugystei teleista man bus 
šiuonii nuoširdžiai padėkoti: 
“Naujienų” ir “Draugo” Rc- 
dalk to ri am s, si u nt)i nėj u šiem s
man į ligoninę savo dienraš
čius; gerb. Atstovui V. Čaraec- 
kiui ir visam Atstovybės per
sonalui už atsiųstų užuojautos 
telegramų ir rožių bukietus; 
kun. J. Mikulckiiii, So. Omaha, 
Nebr., kuris su atsidėjimu tei
kė man pagelbos ligoje; S. L. 
A. 87 kuopai Omaha, Nebr., 
atsiuntusiai puikų gėlių bukie
tą; A. Žalpiui, rūpestingai tei
kusiam man per visą ligos lai
ką knygų ir laikraščių; d-rui 
Al. M. Račkui su žmona iš 
Cicero, III., suteikusiem man 
rūpestingos globos tuoj aus po 
ligos; L. Finansų Misijos vedė
jui d-rui J. Bielskiui su žmo
na, teipgi Misijos sądarbinin- 
kams J. Šoliunui, Pr. Norvy
dui ir p-lei A. Alyčiutci, K. S. 
Karpavičiui, “Dirvos” Redak
toriui iš Clevelando, Ohio, M. 
P. Brazauskui iš Waterbury, 
Conn., J. Bagdžiunui, A. Mic- 
keliiinui A. šlakienei ir A. šla
kiui iš Chicago, 111., A. Alek
siui iš Springficld, III., p. Mi-

DABAR VARTOJA

NORTH 
GERMAN 
' LLOYD

Dubeltavais šriubais 
garlaiviai 

NEW YORK-BREMEN
Garlaiviai išplaukia kas 

antrą scredą.
Puikiai įrengta trečios 

klesos parankumai.
Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

agentų. '
North German Lloyd 
Geo. W. Claussenius 
100 N. La 

kolainiui su šeimyna iš Brook- 
lyn, N. Y., p. Mikeliuniii iš 
Sheboygan, Wis., Amerikos 
šaulių Rėmėjų būriams ir 
visoms kitoms organizacijoms 
ir asmenims, kurie šiokiu ar 
tokiu budu laike ligos reiškė 
man užuojautą arba gerus lin
kėjimus. Jų geras alsi nešimas 
ir atsiminimas apie mane sun
kiose man dienose žadina ma
no didį jiems dėkingumo jau
smą ir pasiliks visam gyveni
mui mano atmintyje.

A. žemaitis-žmuidzinavičius,
IL. Šaulių atstovas Am.

P. S. Tolimesnio mano mar
šruto ir visais kitais reikalais 
prie manęs prašau kreiptis ad
resu: 3251 So. Halsted St. Chi
cago, 111. — A. Ž.

White Star Line
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic sausio 20; vasario 10; bab 7 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

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

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Ilamburg.
*Mongolia saus. 18 *Manchuria vas. 8 
Minnekahda (3 klesa) Sausio 25 d.

*Naujos 3 klesos kajutos
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp

Lapland saus. 13; Sainland vas. 17
Zeeland vas. 3; Lapland vas. 24

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

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

lĖTROiT, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678”

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkns 

(arba asistentas) 
GRABOHIUS

1U29 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, M1CH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526
k  ■ ........ Z

[pinigai
• v1S

r

Town of Lake
LIETUVON

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

i

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 

singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna gvarantija.

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

MRS. A. MICHNIEVICZ > 
AKUŠERKA

8101 So. Halsted SL kampa* BĮ tat 
Telefonas Yarda 1119

r M \

Baigus!
Akušeri- 
s kolegk 

praktika-* 
usl PenM* 
(dlranijos 
hospitali- 
e. Pasek* 
ningai pa* 
tarnauju 

10. Dus 
rodą vi-

II
ros* ir 
okiuose 
catuosa 
erinis 
merginoms.

nd 
me 
it

11 RUSIJOS '
Gerai lietuviams iinomaa per Ii 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo aitrais ir chron’ikaa ligas, 
▼yru, moterų ir Taiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1B26 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plati, 
ir nuo 6 iki B vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 857

’Nakt. Drexel 95B 
Boulevard 4186

Telefonai

8813 So. Halsted St.
val.» 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaiką ligi 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drevei 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akuierka 
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 3188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at
sitikima teikiu 
ypatišką trižiu- 
rėjimą. Duodu 
patarimus mo
terims ir mergi
noms veltui. "

Tel. Puilman

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

5432

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted SI. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago. 
----------------Z

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisu* 2201 W. 22nd St., kampa* B 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42nd St 

Tel. Lafayette 4988
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 ▼.
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sdintus kitoje vietoje) yra 
šie svarbesnieji punktai:

Registracija Lietuvos pi
liečiams, gyvenantiems A- 
merikoje, yra privaloma, 
kaip ir dabartiniam įstaty
me, bet ji yra atskiriama 
nuo pasų ėmimo. Registruo
tis turi kiekvienas nenatura- 
lizavęsis Amerikoje lietuvis 
ir ligi tam tikro laiko (bir
želio mėn. 1 d. 1923 m.), o 
pasas reikia imti tiktaktuo- 
met, kai pilietis išvažiuoįa į 
kitą šalį “arba šiaip parei
kalauja”.

Užsiregistruodamas, žmo
gus užsimoka 5 dol. ir gau
na iš Atstovybės liudymą, 
kuris kasmet reikia atnau
jinti, užsimokant po 4 dole
rius.

Už pasą reikia mokėti 5 
dol. Bet jis gali būt išduo
tas tiktai piliečiui, turinčiam 
registracijos liudymą. Tas 
pilietis, kuris nėra užsiregi
stravęs paskirtu laiku, turi, 
imdamas pasą, užsimokėti 
trigubą (!) mokesnį už re
gistracijos liudymą. Netur
tingieji gali būt paliuosuoti 
nuo mokesnio.

Gera šituose projekto pa- 

siūlymuose yra tai, kad pa- 
sų ėmimas yra padarytas at
skiru nuo registracijos da
lyku ; kad mokesnis už regi
straciją yra sumažintas, ir 
kad nusidėjimas registraci
jos įstatymui nepanaikina 
pilietybės teisių. Kaip tik ši
tuose dalykuose Arųerikos 
lietuvių visuomenės balsas 
buvo griežčiausiai išreikš
tas.

Bet mes manome, kad pa
taisos turėtų būt daug nuo
dugnesnės. Pirmiausia, mes 
pačią registraciją (ir dagi 
privalomą) skaitome visai 
bereikalingu daiktu. Kodėl 
be tos “kanceliarščinps” ne- 
gaĮima apseiti? Atstovybė 
galėtų užsiimti daug naudin
gesnių darbu, negu piliečių 
surašinėjimu ir liudymų ra
šymų. O žmonėms bus juk 
nė šilta, nė šalta nuo to, kad 
jie įsidės į kišenių po popie- 
rio sklypą su atstovo para
šais ir žymėmis. Kam jie tu
ri laiką gaišinti ir pinigą 
leisti tam, kad gavus tokį 
popierį?

Šita bereikalinga regis
tracija tečiaus norima ne 
tiktai padaryt vieną kartą, 
bet kasmet kartot, imant iš 
žmonių vis naujus mokes
nius. Kuriam tikslui? Tur
būt tam, kad prispyrus žmo- 
nes-dėti pinigus Lietuvos 
valdžiai. Bet už ką jie turi 
mokėti juos, kuomet iš Lie
tuvos valdžios jie negauna 
nieko?

Atstovas, pagalios, visai 
apeina pilietybės klausimą, 
kuris Amerikos lietuvius ir
gi nemažai sujudino. Ame
rikiečiai yra labai nepaten
kinti tuo, kad pilietybės ga
vimui (ir atgavimui) Lietu
voje reikia tenai išgyventi 
ne mažiaus, kaip 10 metų: 
turėtų užtekti daug trumpe
snio laiko (ne daugiaus, 
kaip kokių 3 metų). Ir jie 
skaito, kad yra neteisinga 
braukti iš Lietuvos piliečių 
skaičiaus visus gimusius Lie
tuvoje žmones, kurie yra 
naturalizavęsi Jungtinėse 
Valstijose. Kai kam rodosi, 
kad žmogus nieku budu ne
galįs būti dviejų šalių pilie
čiu, bet ištiesų tai tokia 
“dviguba pilietybė” yra pa-

Pubilshed Daily except Sunday by 
Tha Lithuanian Naws Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitis.________
1789 South Halsted Street 

Chicago, III. 
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Ratas:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.90 per year in Chicago.

8c- per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, under tha act of 
March 2nd, 1879. 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai
Chicago je — paštu:

Metams...... .........    $8.00
Pusei metų.................. ............. 4.50
Trims mėnesiams____________2.25
Dviem mėnesiam__________ L 1.75
Vienam mėnesiui____________ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija „.J----------------------- 3c
Savaitei _____ 18c
Mėnesiui 75c 

Suvienytose Valstijose ne Chicagoja 
paštu: .

Metams .......  $7.00
Pusei metų ____  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiam___________  1.50
Vienam mėnesiui „---------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams.......................... $8.00
Pusei metų................... ..............4.50
Trims mėnesiams------------- — 2.25
Pinigus reikia siųsti paito Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

.Atsiklausirnas dėl 
registracijos— 
pagalios!

Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone kreipiasi laišku į 
“Naujienų” redaktorių, klau 
sdamas jo nuomonės apie 
tai, kokios pataisos turėtų 
būt padarytos įstatyme dėl 
Lietuvos piliečių užsieniuo
se registracijos jf pasų išsi- 
ėmimo. Atstovas rašo, kad 
jisai pripažįstąs, jogei tame 
įstatyme esą permažai atsi
žvelgta į Amerikos lietuvių 
padėtį, ir todėl jisai ketinąs 
duoti patarimų Lietuvos val
džiai dėl įstatymo pakeiti
mo.

“Pirm tokį patarimą 
dėl įstatymo pakeitimo pa
siuntus valdžiai,” skaito
me p.\ Čarneckio laiške, 
“aš noriu atsiklausti nuo
monės Amerikos lietuvių 
srovių, valdybų ir gerb. 
laikraščių redaktorių. Pla
tesnis atsiklausimas visų, 
kuriuos tik tas registraci
jos įstatymas paliečia, dėl 
skuboto valstybės tvarky
mo darbo užimtų perdaug 
laiko.

'Pridėdamas prie šio 
tuos dėsnius, kurie Atsto
vybės nuomone privalėtų 
būti padėti naujo įstaty
mo pamatan, kartu reiš
kiu gilaus pageidavimo iš
girsti ir Jūsų nuomonę. 
Visi patarimai, pastabos 
ir pakeitimų sumanymai 
bus apibranginti.”
Pranešti savo nuomonę 

Atstovybei “Naujienų” re
daktorius yra kviečiamas ne 
vėliau, kaip ligi šių metų 
sausio mėn. 15 d. Tai yra 
trumpas laikas, bet prašy
mas reikės išpildyti.

Gaila, be to, k^d kalba
muoju klausimu nebegalės 
atsiliepti plačioji musų vi
suomenė. Kad šitą trukumą 
kiek atsvėrus, mes laikraš
čio skiltyse išdėstysime at
stovo siūlomąsias įstatymo 
pataisas ir jų kritiką — tuo
met žmonės bus bent pain
formuoti apie tai, kas yra 
ketinama tų6 klausimu da
ryti.

Pridėtuose prie p. Čarnec- 
ko laiško dėsniuose (skaity
tojas ras juos ištisai išspau

prasčių paprasčiausias da
lykas. Daugelis šalių skaito 
savo piliečiu kiekvieną toje 
šalyje gimusį žmogų, kol ji
sai nėra išmestas iš piliety
bės tam tikru jo gimtino jo 
krašto valdžios nuosprend
žiu, nežiūrint, ar jisai natu- 
raližavfcsi kurioje kitoje ša
lyje, ar ne. Net ir dabartinis 
Lietuvos įstatymas nepanai
kina tos “dvigubos piliety
bės”. Lietuvos piliečio vai
kai, sakysime, gimusieji A- 
merikoje, yra Lietuvos pi
liečiai, bet jie yra kartu ir 
Amerikos piliečiai; jiems 
čia ir naturalizuotis nerei
kia.

Savo patarimuose Lietu
vos valdžiai p. Čarneckis tu
rėtų ir šituos dalykus nuro
dyti. . M :•

Baigiant, reikia pastebėti, 
kad Lietuvos atstovas gerai 
padarė, susipratęs patirti 
amerikiečių nuomonę apie 
tai, kas paliečia jų reikalus. 
Jeigu taip butų pasielgta pa
čioje pradžioje, pirma negu 
tapo išleistas įstatymas apie 
pilietybę ir registraciją, tai 
Lietuvos įstatymų leidėjai 
gal nebūtų pridirbę tokiij 
nemalonių amerikiečiams 
klaidų.

PLANUOJAMA REFORMUOTI
ČEKOSLOVAKIJOS ’KALĖJI-

- MŲ SISTEMĄ.

Visi, kas rimtai studijavo 
dabartinę kalėjimų sistemą, 
reiškia tą nuomonę, jog toje 
srityje privalo būti daroma 
reformų. Kriminologai jau 
ne nuo šiandien skelbia, kad 
didelis prasižengėlių skaičius, 
yra nenormalus žmones, ir 
juos reikia gydyti, o ne bausti. 
Tos minties vedami kai kurie 
Čekoslovakijos parlamento at
stovai įnešė sumanymą refor
muoti kalėjimų sistemą iš pat 
pagrindų. Basil Woon apie 
tai paduoda sekančių žinių:

“Čekoslovakijos kalėjimai 
bus paversti ligoninėmis ir 
teismai, nuosperendžius iš
nešdami, vaduosis ne prasi
kaltimu, o prasikaltėlio pro
to stoviu. Tokios tai refor
mos susilauks Čekoslovaki
jos žmonės, jeigu Pragos 
parlamentas priims įneštąjį 
įstatymo projektą.

“Tos nepaprasto svarbumo 
pasauliui žinios jukelė tik
rą furorą Europos politi
niuose rateliuose. Reikia ži
noti, kad Čekoslovakija kai 
kuriomis reformomis jau ir 
pirma Buvo sujudinusi kon- 
servatyves Europos valdžias.

“Kalėjimų reformos suma
nytojai laikosi tos teorijos, 
jog prasikaltėliai daugumo
je yra ligoniai. Dabartinė 
bausmės sistema juos ne tik 
nepataiso, bet dar kibiau su
gadina.

“'Sumanytojai skelbia, kad 
prasikaltėlius galima išgydy
ti. “Penkiomsdešimtims metų 
praėjus nuo priėmimo šio 
įstatymo, mes tikimės, jog 
Čekoslovakijoje nebebus 
prasižengimų’, — taip kal
bama sumanymo įžangoje.

“Prasikaltimai bus pada
linta į penkias kategorijas, 
atsižvelgiant į jų didumą. O 
tos kategorijos vėl dalinsis į 
du skyrių — žmones su aiš
kiai kriminalinėmis tenden
cijomis, kurios rodo proto 
nesveikumą, ir normalius 
žmones,. kurie prasižengia 
būdami laikinio pamišimo 
stovyje.

“Tuo įstatymu einant, už
kietėjęs vagis gali būti skai
tomas didesniu prasižengė
liu, negu žmogžuda.

“žmogžudį! gali papildyti 
savo prasižengimą nesuval
domos aitros pagautas, to
kiame atvejyje jis randasi 
pamišimo stovyje ir lengvai 
gali būti išgydytas. Kaą ki
ta su užkietėjusiu vagimi, 
kur įpratimas vogti yra gi
liai įleidęs šaknis į jo pri
gimtį. Tokio vagies patai
symui reikalinga daugiau 
laiko, negu laikinai pamišu
sio žmogžudės.

“Kai prasikaltėlis bus pri
pažintas pasveikęs, jis bus 
paliuosuojamas iš ligoninės- 
kalėjimo. Vienok, per porą 
metų jo vekimas liūs dabo
jamas.

“Paliusuotiems prasikaltė
liams proponuojama suras
ti darbas ir namai, žodžiu, 
siekiamasi pašalinti net tas 
aplinkybes, kurios akstiną 
prie prasižengimų.

“Prasikaltėlių tardymai 
siūloma vesti slaptai. Teis
mų procedūra butų tokia 
pat, kaip ir dabar, tik nuo
sprendžiai skirtųsi. Įrodžius 
kaltę, prasižengėlis butų pa
vesta psichiatrų komiteto 
tyrinlui. Pastarasis jau nu
spręstų kokiai kategorijai 
prasikaltėlis priklauso.’’
Toliau p. Woon sako, kad 

proponuoj a moji Čekoslovakijos 
sistema daug kuo skiriasi nuo 
Jlniį»tinių Valstijų i’ėforininių 
mokyklų vaikams. Disciplina 
ten irgi siūloma įvesti kieta, 
bet kaliniai-ligonys rastųsi 
patyrusių psichiatrų ir šiaip 
gydytojų priežiūroje.

MAISTO KLAUSIMAS 
VOKIETIJOJE.

Paskilbęs Bcrlino universite
to profesorius, Bubner, sušau
kė Vokietijos mokslininkų kon- 
fereniiją. Konferencijon at
vyko žymiausi vokiečių dal<y 
tarai, fiziologai ir maisto žu 
novai. Visi tie mokslininkai 
kaip vienu balsu pripažino, jog 
vokiečių tautai gręsia didelis 
pavojus. Badmiriavimas silp
nina žmones. Vaikų mirtin
gumas esąs nepaprastai didex 
lis. O ir tie, kurie išlieka gy
vi, esą silpni ir liguisti. Taip 
dalykams ckant, —kokios atei
ties gali laukti Vokietija?

Konferencijos tikslas ir bu
vo informuoti pasaulį apie tą 
dalyką. Liko pakviesta nema
žai kitų tautų mokslininkų. 
Prof. Uis kalbėjo tema “Eko
nominis šeimynos susmuki
mas”, Dr. Dippc, išrodinėjo, jog 
visa vokiečių tauta virto ligo
niu, o prof. Krautwig kalbėjo 
apie lai,/ kaip ekonominė sui
rutė atsiliepia į vaikus.

Aštuoni metai atgal, kai Vo
kietijai buvo paskelbta bloka
da, vokiečių mokslininkai irgi 
buvo suvažiavę konfcrncijon 
maisto klausimą rišti. Bet pa
dėtis tada buvo kitoniška. Žmo
nės nebuvo tiek nusilpnėję, 
kaip dabar. Užtat tais sun
kiais laikais vokiečiai ištver
mingai gyveno pusbadžiu. Gy
veno ir nyko. Štai kodėl da
bartinėje konferencijoje ir sa
ko mokslininkai, jog seniau iš
dirbtasis maisto porcijų regu
liavimo receptas nebetinka. 
Mažinti žmonėms maistą jau 
nebėra jokios galimybės. Jie ir 
dabar badmiriauja. O tuo tar
pu pasigaminti savo šalyje pa
kankamai maisto Vokietija ne
įstengia. Pirkti kitur prie da
bartinės valiutos ji irgi nega
li. Konferencija rado reika
linga pakviesti kitų valstybių 
mokslininkus, kad per juos su
pažindinus pasaulį, jog jei vo
kiečių tauta negaus laiku rei
kiamos pagclbos, tai jai gręsia 
fizinis ir moralinis susmuki
mas.

VIENUOLYNAI VERČIAMI^ 
MOKYKLOMIS IR 

LIGONINĖMIS.
Maskvos “Pravdos” praneši

mu visoje Žitomiro gubernijo
je naikinami vienuolynai. Juo
se steigiama mokyklos arba 
ligoninės. Taip pat panaikin
ta ir Žitomiro vyskupijos tary
ba.

Lietuvos piliečių Amerikoje registraci- 
> jos įstatymo projektas.

Prisiųsta iš Atstovybės Washingtone).

1. Visi žmonės, kurie einant 
Laikinojo Įstatymo apie Lietu
vos pilietybę (Vyr. Žinių N. 
2-3) paragrafu 1 ir jo pastaba 
yra laikomi Lietuvos pilie
čiais, bet gyvena Amerikos Su
vienytų Valstybių teritorijose, 
jeigu nėra ten naturalizavęsi, 
privalo įsiregistruoti Lietuvos 
Atstovybėje ligi 1923 metų bir
želio mėn. 1 d.

Pastaba. Naturalizavusiu pi
liečiu laikomas ashiuo, turįs 
pilnas Amerikos pilietybės po- 
pieras.

2. Įsiregistruojant paduoda
ma “Pilietybės Pareiškimas” 
apmokant jį 5 dol. mokesnio.

3. Badavusiems savo “piliety
bės pareiškimus” Atstovybė iš
duoda atitinkamus “Liudy- 
ijius”.

4. Tie “Liudymai” galioja 
vieniems metams. Prieš jiems 
išsibaigsiant kasmet pilietis 
jubs atstovybėje atnaujina su
mokėdamas už tai 4 dolerius.

5. Kiekvienas asmuo turi tu
rėti atskirą “liudymą” išsky
rus žmoną ir vaikus iki 21 me
tų, kurie gali būti įrašomi į 
šeimynos galvos arba gloBčjo 
liudymą.

6. Išvažiuojant piliečiui į ki
tą šalį, arba šiaip pareikala
vus jam išduodamas užsienių 
pasas, einant bendromis Vy
riausybės leidžiamomis užsie

Skaitytoju Balsai
[Už llreikitaa Siame skiriu fa 
nuomones Redakcija neatsako.]

MANDRA ATSTOVYBĖ.

Lietuvos atstovybė sumany
mus amerikiečiams tai moka 
gX^nti: reikia įsi registruot, 
reikia pasas išsiimt, savo fo
tografiją prisiusi, dešimtines 
užsimokėt, bet tautos reika
lais tai nemoka rūpintis. Im
kim kad ir Klaipėdos kraštą. 
Ar Lietuvos Atstovybė tuo rei
kalu rūpinos? Ar ji suteikė 
amerikiečiams žinių apie lai, 
kaip Klaipėdos reikalai buvo 
vedami per praeitus dvejus 
metus? Arba apie Vilniaus pa
dėlį, — ar ji informavo Ame
rikos valdžią, kaip lenkai per
sekioja ten lietuvius, kaip be
gėdiškai, žiauriai elgiasi su 
lietuviais Vilniuje ir jo kraš
te? Lenkų plėšikų bandos už
puldinėja Lietuvos žmones, 
plėšia, vagia jų turtą, atima 
gyvastis, o visa, ką Atstovybė 
daro, tai kartas nuo karto pa
garsina lietuvių laikraščiuose. 
Ji neteikia tų pačių žinių Ame
rikos didžiulei anglų spaudai, 
kad amerikonai gautų tikres- 
n‘ supratimą apie gobšių len
kų darbus. Ar gal ji aiškina 
amerikonams ir Amerikos val
džiai, kaip svarbu (Lietuvai gau\ 
ti Vilnius ir Klaipėda, kad jei 
negaus Klaipėdos, Lietuva ne
galės stot kartu su kitom kul
tūringom tautom pasdulio rin- 
kon, negalės išvystyti savo pre
kybos su Amerika panašiai 
kaip Danija, Švedija, Norve
gija?

Dabar didžiausias reikalas 
šaukt visur susirinkimus, pri
imt rezoliucijas, informuot 
amerikonus išaiškinant jiems, 
kad jei lietuviai turėtų Klai
pėdą, jie galėtų puikų biznį 
daryli su Amerika ir Ameri
ka su Lietuva. O ar Atstovy
bė tuo rūpinasi? Ar gal ji pa
sakys, kad tais reikalais turi 
rūpintis palys Amerikos lie
tuviai? Taip. Jie jau ir rūpi
nas, bent Chicagos ir Ne\y 
Yorko lietuviai, ir už tą savo 
rūpestį ir darbą jie turbūt 
gaus tiek, kaip mes kad gavom 
už paskolos bonų pirkimą, au
kų dėjimą ir rašymą straips
nių į Amerikos angliškus laik
raščius. Atstovybė lik tiek pa

nių pasams duoti taisyklėmis.
7. Mokesnis už užsienių pa

są nustatomas Lietuvos pilie
čiams Amerikoje 5 dol.

8. Pasas išduodamas vie
niems metams. Metams bai
giantis jis privalo būti atnau
jintas kitiems metams. Joks 
pasas negali būti atnaujintas 
daugiau kaip keturius karius.

9. Už paso atnaujinimą ima
ma 1 doleris.

10. Pasas gali būti išduoda
mas tiktai piliečiams, kurie 
turi registracijos liudymus. 
Tie gi piliečiai, kurie norėtų 
neužsiregistravę gauti pasą, 
turės be paso mokesnio užsi
mokėti dar trigubą mokesnį už 
liudymą ir jo pratęsimą, skai
tant nuo 1923 sausio mčn. 1 
dienos, arba jei jie atvyko A- 
inerikon vėliau, tai nuo jų at
vykimo laiko.

11. Neturtingieji ir ricgalin- 
tieji užsimokėti už pasą ar liu
dymą, pristačius atitinkamus 
priparodymus. Atstovo nuo
žiūra gali būti nuo mokesnio 
paliuosuoti.

12. Asmenys, Atstovybėje 
užsiregistravę ir išsiėmę pa- 
sus, einant “Laikinojo įstaty
mo apie Lietuvos pilietybę pa
pildymu” (Vyr. Žinių N-94 
Ist. N-772) skaitomi užsimokė
ję registracijos mokesnį ligi 
1925 sausio mėn. 1 d.

sakė: “auka tai dovana, o už 
bonus lai gaunate nuošimtį.” 
Bet mums ne nuošimčiai ru
pi; mes norime daugiau negu 
tie nuošimčiai: mes reikalau
jame tikrai laisvos demokrati
nės Lietuvos! Tie, kurie dirbo 
ir dirba Lietuvos labui, prie
vartos nepakenčia. O čia iš jų 
prievarta reikalaujama regist
ruotis, mokėt po 10 dolerių, 
gauti pasus, siųsti savo fotog
rafijas kaip koki prasikaltė
liai. Jie gali daugiau duoti kai]) 
po 10 dolerių, bet savo geru 
noru, o ne verčiami.

Jeigu Lietuvos valdžia ir At
stovybė neras nieko geresniu 
dėl Amerikos lietuvių ir neiš
moks jų gerų darbų gerbti ir 
vertinti, tik visada ignoruos 
juos kaip iki šiol kad darė, 
tai tuo keliu toli su amerikie
čiais nevažiuos.

Alsiprkšau, kad šiurkščiai 
kalbu, bet reikalas veičia rus
tų teisybės žodį tarti.

W.m B. Prank.

PašvęsKtte ir mums 
dienraščio kamputį.

Musų laikrąšč^iy ypač dar
bininkiški, skatina savo skai
tytojus mokintis ir jie patys 
mus mokina, paduoda žinias 
ir išaiškina jas gana supranta
moj forilioj ii' lt. Bet nei vie
nas jų nesistengia supažindin
ti savo skaitytojų su alfabetu- 
abėcėle.

Juk, kaip visiems žinoma, 
Amerikos lietuviams, ypač pa
jaustiems rankų darbinin
kams, lietuvių alfabetas yra 
svetimas, nežinomas. Na, ir 
kaip žmogus gali tinkamai 
mokintis ir išsimokinti, kuo
met jis nežino pradžios mo
kymosi taisyklių? Visai nega
lima. Tik dėl šitos priežasties 
musų redaktoriai turi daug 
bendardarbių ir koresponden
tų, kuriais jie tiek daug guo
džiasi!

Už tai jie patys kalti. Kad 
pašalinus visą šitą mano su
pratimu, musų švietėjai laik
raščių vedėjai savo noru ga
lėtų pašvęsti kamputį savo ve
damojo laikraščio išaiškinimui 
alfabeto. Toks dlfabelo aiški
nimas, mano supratimu, turė
tų tęstis — dienraščiuose apie 
dvi savaites, o kartą ar du 
kartu į savaitę išeinantis laik
raštis —- apie mėnesį laiko. 
Toks periodas reikalingas tam, 

kad kiekvienas skaitytojas gau
tų progos pastebėti ir išsikirpt 
tą svarbią lekciją.

Aš nemanau, kad šitas nu
skriaustų laikraščių vedėjus 
ar jų leidėjus. Todėl, gerbia
mieji, pašvęskite laikraščio 
kamputį ir mums!

* Laisvės Mylėtojas.
Redakcijos pastaba. — Kas 

dar tepažįsta abėcėlės, tas ne
gali nė laikraščio skaityti, tai
gi abėcėlės pamokos laikaršty 
lokiam neturi vertes. Abėcėlės 
ir skaitymo galima išmokti tik 
su mokytojo asmenine pagal
ba. Augščiau įdėto straipsne
lio autorius turbut turėjo min
ty ne abėcėlės pamokas, bet 
rašybos, lai visai kitas daly
kas. To, žinoma, galėtų mo
kinti ir laikraščiai, dėdami 
tam tikrų pamokėlių. Bet vis 
tilįę norintieji rašybos išmokti 
greičiau ir lengviau gali to at
siekti įsigiję tam tikrą vado
vėlį, pavyzdžiui kad ir J. Da
mijonaičio “Trumpą Lietuvių 
Kalbos Gramatiką,” kurią už 
kelioliką centų galima gauti 
bet kuriame lietuvių knygyne.

0 mes - užmiršome
Ką tik prabėgusiųjų 1922 

metų gruodžio mėnesio 4 die
ną sukako šimtas metų nuo 
gimimo dienos .Aleksandro 
Fromo-Gužučio. Tai pirmuti- 
nis lietuvių dramaturgas, pa
rašęs keletą dramatinių vei
kalų, kurių įžymiausi yra 
“Ponas ir Mužikas,” “Išgrio- 
vimas Kauno Pilies,” “Eglę 
Žalčių Karalienė” ir k.

Lietuvoj, bent Kaune, tas 
šimtmetinis Gužučio gimimo 
dienos sukaktuves atsiminė ir 
gražiai paminėjo — paminėjo 
ne tik teatras pastatymu sce
noj “Ponų ir Mušikų,” bet ir 
bažnyčia iškilmingomis 'apei
gomis — muzika, giesmėmis, 
pamokslais.

O mes čia, Amerikoj, visai 
užmiršome Gužutį, nežiūrint 
kad be “Amerikos pirty” (ki
to autoriaus), Gužučio “Ponas 
ir Mužikai” vietos lietuvių sce
noj buvo mėgiamiausis spek
taklis.

Geriau vėliau, negu nieka
da. Tai priminimas musų sce- 
nof^meno draugijoms. Chica
go j gal bent “Birutė” galėtų 
ką padaryti? —Al.

S.everos Gyduoles užlaiko 1
1 ^ėintynos sveikata.

■ >4

1 ■ ■ ‘

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

ūmai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligą. Imti

i

i Severa’s
į Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą.

a Kaina 26c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

' Severos Kalendorius 1923 *
metams yra priduotas visur aptic- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVFRA CO
CEDAR RAPIDS, 101

** - - ____ ____ ___£

i Redakcijos Atsakymai ]
Laisvės Mylėtojui, Chicago. 

—Jūsų rašinio “Amerikos val
džia turi būt atsargi” etc. ne
galėsime suvartoti. Belo, sla
pyvardį “Laisvės Mylėtojas” 
jau nuo senai vartoja savo ra
šiniuose kitas musų bcndrti- 
darbis, dėlto butų geriau jums 
to paties nevartoti.

J. Barabošiui, Chicago.
Jūsų laiškelio su klausiniu lai- 
kraštin negalime dėti. Būtume 
atsakę laišku, bet jus nepada- 
vėte savo adreso.
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Atsiklausimas dėl 
registracijos — 
pagalios!

Lietuvos atstovas Wash- 
ingtone kreipiasi laišku į 
“Naujienų” redaktorių, klau 
sdamas jo nuomonės apie 
tai, kokios pataisos turėtų 
būt padarytos įstatyme dėl 
Lietuvos piliečių užsieniuo
se registracijos ir pasų išsi- 
ėmimo. Atstovas rašo, kad 
jisai pripažįstąs, jogei tame 
įstatyme esą permažai atsi
žvelgta į Amerikos lietuvių 
padėtį, ir todėl jisai ketinąs 
duoti patarimų Lietuvos val
džiai dėl įstatymo pakeiti
mo.

“Pirm tokį patarimą 
dėl įstatymo pakeitimo pa
siuntus valdžiai,” skaito-
me p. Čarneckio laiške, 
“aš noriu atsiklausti nuo
monės Amerikos lietuvių 
srovių, valdybų ir gerb. 
laikraščių redaktorių. Pla
tesnis atsiklausimas visų, 
kuriuos tik tas registraci
jos įstatymas paliečia, dėl 
skuboto valstybės tvarky
mo darbo užimtų perdaug 
laiko.

Pridėdamas prie šio 
tuos dėsnius, kurie Atsto
vybės nuomone privalėtų 
būti padėti naujo įstaty
mo pamatan, kartu reiš
kiu gilaus pageidavimo iš
girsti ir Jūsų nuomonę. 
Visi patarimai, pastabos 
ir pakeitimų sumanymai 
bus apibranginti.”
Pranešti savo nuomonę 

Atstovybei “Naujienų” tre
daktorius yra kviečiamas ne 
vėliau, kaip ligi šių metų 
sausio mėn. 15 d. Tai yra 
trumpas laikas, bet prašy
mas reikės išpildyti.

Gaila, be to, kad kalba
muoju klausimu nebegalės 
atsiliepti plačioji musų vi
suomenė. Kad šitą trukumą 
kiek atsvėrus, mes laikraš
čio skiltyse išdėstysime at
stovo siūlomąsias įstatymo 
pataisas ir jų kritiką — tuo
met žmonės bus bent pain
formuoti apie tai, kas yra 
ketinama tuo klausimu da
ryti. (

Pridėtuose prie p. Čarnec- 
ko laiško dėsniuose (skaity
tojas ras juos ištisai išspau-

sdintus kitoje vietoje) yra 
šie svarbesnieji punktai:

Registracija Lietuvos pi
liečiams, gyvenantiems A- 
merikoje, yra privaloma, 
kaip ir dabartiniam įstaty
me, bet ji yra atskiriama 
nuo pasų ėmimo. Registruo
tis turi kiekvienas nenatura- 
lizavęsis Amerikoje lietuvis 
ir ligi tam tikro laiko (bir
želio mėn. 1 d. 1923 m.), o 
pasas reikia imti tiktai tuo
met, kai pilietis išvažiuoja į 
kitą šalį “arba šiaip parei
kalauja”. \

Užsiregistruodamas, žmo
gus užsimoka 5 dol. ir gau
na iš Atstovybės liudymą, 
kuris kasmet reikia atnau
jinti, užsimokant po 4 dole
rius.

Už pasą reikia mokėti 5 
dol. Bet jis gali būt išduo
tas tiktai piliečiui, turinčiam 
registracijos liudymą. Tas 
pilietis, kuris nėra užsiregi
stravęs paskirtu laiku, turi, 
imdamas pasą, užsimokėti 
trigubą (!) mokesnį už re
gistracijos liudymą. Netur
tingieji gali būt paliuosuoti 
nuo mokesnio.

Gera šituose projekto pa
siūlymuose yra tai, kad pa
sų ėmimas yra padarytas at
skiru nuo registracijos da
lyku ; kad mokesnis už regi
straciją yra sumažintas, ir 
kad nusidėjimas registraci
jos įstatymui nepanaikina 
pilietybės teisių. Kaip tik ši
tuose dalykuose Amerikos 
lietuvių visuomenės balsas 
buvo griežčiausiai išreikš
tas.

Bet mes manome, kad pa
taisos turėtų būt daug nuo
dugnesnės. Pirmiausia, mes 
pačią registraciją (ir dagi 
privalomą) skaitome visai 
bereikalingu daiktu. Kodėl 
be tos “kanceliarščinps” ne
galima apseiti? Atstovybė 
galėtų užsiimti daug naudin
gesnių darbu, negu piliečių
surašinėjimu ir liudymų ra
šymų. O žmonėms bus juk 
nė šilta, nė šalta nuo to, kad 
jie įsidės į kišenių po popie- 
rio sklypą su atstovo para
šais ir žymėmis. Kam jie tu
ri laiką gaišinti ir pinigą 
leisti tam, kad gavus tokį 
popierį?

Šita bereikalinga regis
tracija tečiaus norima ne 

tiktai padaryt vieną kartą, 
bet kasmet kartot, imant iš 
žmonių vis naujus mokes
nius. Kuriam tikslui? Tur
būt tam, kad prispyrus žmo- 
nes-dėti pinigus Lietuvos 
valdžiai. Bet už ką jie turi 
mokėti juos, kuomet iš Lie
tuvos valdžios jie negauna 
nieko?

Atstovas, pagalios, visai 
apeina pilietybės klausimą, 
kuris Amerikos lietuvius ir
gi nemažai sujudino. Ame
rikiečiai yra labai nepaten
kinti tuo, kad pilietybės ga
vimui (ir atgavimui) Lietu
voje reikia tenai išgyventi 
ne mažiaus, kaip 10 metų: 
turėtų užtekti daug trumpe
snio laiko (ne daugiaus, 
kaip kokių 3 metų). Ir jie 
skaito, kad yra neteisinga 
braukti iš Lietuvos piliečių 
skaičiaus visus gimusius Lie
tuvoje žmones, kurie yra 
naturalizavęsi Jungtinėse 
Valstijose. Kai kam rodosi, 
kad žmogus nieku budu ne
galįs būti dviejų šalių pilie
čiu, bet ištiesų tai tokia 
“dviguba pilietybė” yra pa-

firasčių paprasčiausias da
lybas. Daugelis šalių skaito 
saVp piliečiu kiekvieną toje 
šalyje gimusį žmogų, kol ji-Į 
sai nėra išmestas iš piliety
bės tam tikru jo gimtino jo 
krašto valdžios nuosprend
žiu, nežiūrint, ar jisai natu- 
ralizavosi kurioje kitoje ša
lyj®, ar ne. Net ir dabartini^ 
Lietuvos įstatymas nepanai
kina tos “dvigubos piliety
bės”. Lietuvos piliečio vai
kai, sakysime, gimusieji A- 
merikoje, yra Lietuvos pi
liečiai, bet jie yra kartu ir 
Amerikos piliečiai; jiems 
čia ir naturalizuotis nerei
kia.

Savo patarimuose Lietu
vos valdžiai p. Čarneckis tu
rėtų ir šituds dalykus nuro
dyti. , . 1 :

Baigiant, reikia pastebėti, 
kad Lietuvos atstovas gerai 
padarė, susipratęs patirti 
amerikiečių nuomonę apie 
tai, kas paliečia jų reikalus. 
Jeigu taip butų pasielgta pa
čioje pradžioje, pirma negu 
tapo išleistas įstatymas apie 
pilietybę ir registraciją, tai 
Lietuvos įstatymų leidėjai 
gal nebūtų pridirbę tokių 
nemalonių amerikiečiams 
klaidų.

PLANUOJAMA REFORMUOTI 
CEKOSLO VAKIJ OS KALĖJI

MŲ SISTEMĄ.

Visi, kas rimtai studijavo 
dabartinę kalėjimų sistemą, 
reiškia tą nuomonę, jog toje 
srityje privalo būti daroma 
reformų. Kriminologai jau 
ne nuo Šiandien skelbia, kad 
didelis prasižengėlių skaičius, 
yra nenormalus žmonės, ir 
juos reikia gydyti, o ne bausti. 
Tos minties vedami kai kurie 
Čekoslovakijos parlamento at
stovai įnešė sumanymą refor
muoti kalėjimų sistemą iš pat
pagrindų. Basil Woon apie 
tai paduoda sekančių žinių:

“Čekoslovakijos kalėjimai 
bus paversti ligoninėmis ir 
teismai, nuosperendžiu^ iš
nešdami, vaduosis ne prasi
kaltimu, o prasikaltėlio pro
to stoviu. Tokios tai refor
mos susilauks Čekoslovaki
jos žmonės, jeigu Pragos 
parlamentas priims įneštąjį 
įstatymo projektą.

“Tos nepaprasto svarbumo 

pasauliui žinios jukelė tik
rą furorą Europos politi
niuose rateliuose. Reikia ži
noti, kad Čekoslovakija kai 
kuriomis reformomis jau ir 
pilama buvo sujudinusi kon
servatyvus Europos valdžias.

“galėjimų reformos suma
nytojai laikosi tos teorijos, 
jog prasikaltėliai daugumo
je yra ligoniai. Dabartine 
bausmes sistema juos ne tik 
nepataiso, bet dar labiau su
gadina.

“Sumanytojai skelbia, kad 
prasikaltėlius galima išgydy
ti. ‘■Penkiomsdešimtims metų 
praėjus nuo priėmimo šio 
įstatymo, mes tikimės, jog 
Čekoslovakijoje nebebus 
prasižengimų’, — taip kal
bama sumanymo įžangoje.

“Prasikaltimai bus pada
linta į penkias kategorijas, 
atsižvelgiant į jų didumą. O 
tos kategorijos vėl dalinsis į 
du skyrių — žmones su aiš
kiai kriminalinėmis tenden
cijomis, kurios rodo proto 
nesveikumą, ir normalius 
žmones,. kurie prasižengia 
būdami laikinio pamišimo 
stovyje.

“Tuo įstatymu einant, už
kietėjęs vagis gali būti skai
tomas didesniu prasižengė
liu, negu žmogžuda.

\ NAUJIENOS, Chicago, UI.

“žmogžuda gali papildyti 
savo prasižengimą nesuval
domos aitros pagautas. To
kiame atvejyje jis randasi 
pamišimo stovyje ir lengvai 
gali būti išgydytas. Kaą ki
ta su užkietėjusiu vagimi, 
kur įpratimas vogti yra gi
liai įleidęs šaknis į jo pri
gimtį. Tokio vagies patai

kymui reikalinga daugiau 
laiko, negu laikinai pamišu
sio žmogžudos.

“Kai prasikaltėlis bus pri
pažintas pasveikęs, jis bus 
paliuosuojamas iš ligoninės- 
kalėjimo. Vienok, per porą 
metų jo vekimas liūs dabo
jamas.

“Paliusuotiems prasikaltė
liams proponuojama suras
ti darbas ir namai, žodžiu, 
siekiamasi pašalinti net tas 
aplinkybes, kurios akstiną 
prie prasižengimų.

“Prasikaltėlių tardymai 
siūloma vesti slaptai. Teis
mų procedūra butų tokia 
pat, kaip ir dabar, tik nuo
sprendžiai skirtųsi. Įrodžius 
kaltę, prasižengėlis butų pa
vesta psichiatrų komiteto 
tyrimui. Pastarasis jau nu
spręstų kokiai kategorijai 
prasikaltėlis priklauso.”

Toliau p. Woon sako, kad 
proponuojanioiji Čekoslovakijos 

sistema daug kuo skiriasi nuo 
Jungtinių Valstijų reforininių 
mokyklų vaikams. Disciplina 
ten irgi siūloma įvesti kieta, 
bet kaliniai-ligonys rastųsi 
patyrusių psichiatrų ir šiaip 
gydytoj ų priežiūroje.

MAISTO KLAUSIMAS 
VOKIETIJOJE.

Paskilbęs Berlino universite
to profesorius, Rubner, sušau
kė Vokietijos mokslininkų kon- 
fereniiją. Konferencijų n at
vyko žymiausi vokiečių dak
tarai, fiziologai ir maisto ži
novai. Visi tie mokslininkai 
kaip vienu balsu pripažino, jog 
vokiečių tautai gręsia didelis 
pavoj us. Badmiriavimas silp
nina žmones. Vaikų mirtin
gumas esąs nepaprastai dide
lis. O ir tie, kurie išlieka gy
vi, esą silpni ir liguisti. Taip 
dalykams esant, —kokios atei
ties gali laukti Vokietija?

Konferencijos tikslas ir bu-
vo informuoti pasaulį apie tą 

^dalyką. Liko pakviesta nema
žai kitų tautų mokslininkų. 
Prof. His kalbėjo tema “Eko
nominis šeimynos susmuki
mas”, Di’ųDippc. išrodinėjo, jog 
visa vokiečių tauta virto ligo
niu, o prof. Krautvvig kalbėjo 
apie tai,/ kaip ekonominė sui
rutė atsiliepia į vaikus.

Aštuoni metai atgal, kai Vo
kietijai buvo paskelbta bloka- 
da, vokiečių mokslininkai irgi 
buvo suvažiavę konferncijon 
maisto klausimą rišti. Bet pa
dėtis tada buvo kitoniška. Žmo
nės nebuvo tiek nusilpnėję, 
kaip dabar. Užtat tais sun
kiais laikais vokiečiai ištver
mingai gyveno pusbadžiu. Gy
veno ir nyko. Štai kodėl da
bartinėje konferencijoje ir sa
ko mokslininkai, jog seniau iš
dirbtasis maisto porcijų regu
liavimo receptas nebetinka. 
Mažinti žmonėms maistą jau 
nebėra jokios galimybės. Jie ir 
dabar badmiriauja. O tuo tar
pu pasigaminti savo šalyje pa
kankamai maisto Vokietija ne
įstengia. Pirkti kitur prie da
bartines valiutos ji irgi nega
li. Konferencija rado reika
linga pakviesti kitų valstybių 
mokslininkus, kad per juos su
pažindinus pasaulį, jog jei vo
kiečių tauta negaus laiku rei
kiamos pagelbos, tai jai gręsia 
fizinis ir moralinis susmuki
mas.

VIENUOLYNAI VERČI AM?
MOKYKLOMIS IR 

LIGONINĖMIS.
Maskvos “Pravdos” praneši

mu visoje Žitomiro gubernijo
je naikinami vienuolynai. Juo
se steigiama mokyklos arba 
ligoninės. Taip pat panaikin
ta ir Žitomiro vyskupijos tary
ba.

Lietuvos piliečių Amerikoje registraci
jos įstatymo projektas.
Prisiųsta iš Atstovybės

L Visi žmonės, kurie einant 
Laikinojo Įstatymo apie Lietu
vos pilietybę. (Vyr. Žinių N. 
2-3) paragrafu 1 ir jo pastaba 
yra laikomi Lietuvos pilie
čiais, bet gyvena Amerikos Su
vienytų Valstybių teritorijose, 
jeigu nėra ten naturalizavęsi, 
privalo įsiregistruoti Lietuvos 
Atstovybėje ligi 1923 metų bir
želio mėn. 1 d.

Pastaba. Naturalizavušiu pi
liečiu laikomas asmuo, turįs 
pilnas Amerikos pilietybės po- 
pleras.

2. Įsiregistruojant paduoda
ma “Pilietybės Pareiškimas” 
apmokant jį 5 dol. mokesnio.

3. Badavusiems savo “piliety
bės pareiškimus” Atstovybė iš
duoda atitinkamus “Liudy- 
mus”.

4. Tie “Liudymai” galioja 
vieniems metams. Prieš jiems 
išsibaigsiant kasmet pilietis 
juos atstovybėje atnaujina su
mokėdamas už tai 4 dolerius.

5. Kiekvienas asmuo tui’i tu
rėti atskirą “liudymą” išsky
rus žmoną ir vaikus iki 21 me
tų, kurie gali būti įrašomi į 
šeimynos galvos arba globėjo 
liudymą.

6. Išvažiuojant piliečiui į ki
tą šalį, arba šiaip pareikala
vus jam išduodamas užsienių 
pasas, einant bendromis Vy
riausybės leidžiamomis užsje-

Skaitytoju Balsai
y. a. ...

[Ui lirai kitas itame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

MANDRA ATSTOVYBĖ.

Lietuvos atstovybė sumany
mus amerikiečiams tai moka 
gaminti: reikia įsi registruot, 
reikia pasas išsiimt, savo fo- 
mgrafiją prisiusi, dešimtines 
užsimokėt, bet tautos reika
lais tai nemoka rūpintis. Im
kim kad ir Klaipėdos kraštą. 
Ar Lietuvos Atstovybė tuo rei
kalu rūpinos? Ar ji suteikė 
amerikiečiams žinių apie lai, 
kaip Klaipėdos reikalai buvo 
vedami per praeitus dvejus 
metus? Arba apie Vilniaus pa
dėtį, — ar ji informavo Ame
rikos valdžią, kaip lenkai per
sekioja ten lietuvius, kaip be
gėdiškai, žiauriai elgiasi su 
lietuviais Vilniuje ir jo kraš
te? Lenkų plėšikų bandos už
puldinėja Lietuvos žmones, 
plėšia, vagia jų turtą, atima 
gyvastis, o visa, ką Atstovybė 
daro, tai kartas nuo karto pa
garsina lietuvių laikraščiuose. 
Ji neteikia tų pačių žinių Ame
rikos didžiulei anglų spaudai, 
kad amerikonai gautų tikres- 
n‘ supratimą apie gobšių len
kų darbus. Ar gal ji aiškina 
amerikonams ir Amerikos val
džiai, kai]> svarbu Lietuvai gau
ti Vilnius ir Klaipėda, kad jei 
negaus Klaipėdos, Lietuva ne
galės stot kariu su kitom kul
tūringom tautom pasaulio rin- 
kon, negalės išvystyti savo pre
kybos su Amerika panašiai 
kaij) Danija, Švedija, Norve
gija?

Dabar didžiausias reikalas 
šaukt visur susirinkimus, pri
imt rezoliucijas, informuot 
amerikonus išaiškinant jiems, 
kad jei lietuviai turėtų Klai
pėdą, jie galėtų puikų biznį 
daryti su Amerika ir Ameri
ka su Lietuva. O ar Atstovy
bė tuo rūpinasi? Ar gal ji pa
sakys, kad tais reikalais turi 
rūpintis palys Amerikos lie
tuviai? Taip. Jie jau ir rūpi
nas, bent Chicagos ir Ne\ę 
York o lietuviai, ir už tą savo 
rūpestį ir darbą jie turbūt 
gaus tiek, kaip mes kad gavom 
už paskolos bonų pirkimą, au
kų dėjimą ir rašymą straips
nių į Amerikos angliškus laik
raščius. Atstovybe tik tiek pa-

1
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nių pasams duoti taisyklėmis.
7. Mokesnis už užsienių pa

są nustatomas Lietuvos pilie
čiams Amerikoje 5 dol.

8. Pasas išduodamas vie
niems metams. Metams bai
giantis jis privalo būti atnau
jintas kitiems .metams. Joks 
pasas negali būti atnaujintas 
daugiau kaip keturius kartus.

9. Už paso atnaujinimą ima
ma 1 doleris.

10. Pasas gali būti išduoda
mas tiktai piliečiams, kurie 
turi registracijos liudymus. 
Tie gi piliečiai, kurie norėtų 
neužsiregistravę gauti pasą, 
turės be paso mokesnio užsi
mokėti dar trigubą mokesnį už 
liudymą ir jo pratęsimą, skai
tant nuo 1923 sausio mėn. 1 
dienos, arba jei jie atvyko A- 
merikon vėliau, tai nuo jų at
vykimo laiko.

11. Neturtingieji ir rfegalin- 
tieji užsimokėti už pasą ar liu
dymą, pristačius atitinkamus 
prlparodymus. Atstovo nuo
žiūra gali būti nuo mokesnio 
paliuosuoti.

12. Asmenys, Atstovybėje 
užsiregistravę ir išsiėmę pa
sus, einant “Laikinojo įstaty
mo apie Lietuvos pilietybę pa
pildymu” (Vyr. Žinių N-94 
Ist. N-772) skaitomi užsimokė
ję registracijos mokesnį ligi 
1925 sausio mėn. 1 d.

sakė: “auka tai dovana, o už 
bonus lai gaunate nuošimtį.” 
Bet mums ne nuošimčiai ru
pi; mes norime daugiau negu 
tie nuošimčiai: mes reikalau
jame tikrai laisvos demokrati
nės Lietuvos! Tie, kurie dirbo 
ir dirba Lietuvos labui, prie
vartos nepakenčia. O yįa iš jų 
prievarta reikalaujami regist
ruotis, mokėt po 10 dolerių, 
gauti paąus, siųsti savo fotog
rafijas kai]) koki prasikaltė
liai. Jie gali daugiau duoti kai]) 
po 10 dolerių, bet savo geru 
noru, o ne verčiami.

Jeigu Lietuvos valdžia ir At
stovybė neras nieko geresniu 
dėl Amerikos lietuvių ir neiš
moks jų gerų darbų gerbti ir 
vertinti, tik visada ignoruos 
juos kaip iki iiol kad darė, 
tai tuo keliu ton su amerikie
čiais nevažiuos.

Atsiprašau, kad šiurkščiai 
kalbu, bet reikalas verčia rus
tų teisybės žodį tarti.

W.m fe. Prank.

Pašvęskite ir mums
dienraščio kamputį.

Musų laikraščiai, ypač dar
bininkiški, skatina savo skai
tytojus mokintis ir jie patys 
mus mokina, paduoda žinias 
ir išaiškina jas gana supranta
moj formoj ir lt. Bet nei vie
nas jų nesistengia supažindin
ti savo skaitytojų su alfabetu- 
abėcėle.

Juk, kai]) visiems žinoma, 
Amerikos lietuviams, ypač pa
prastiems rankų darbinin
kams, lietuvių alfabetas yra 
svetimas, nežinomas. Na, ir 
kai]) žmogus gali tinkamai 
mokintis ir išsimokinti, kuo
met jis nežino pradžios mo
kymosi taisyklių? Visai nega
lima. Tik dol šitos priežasties 
musų redaktoriai turi daug 
bendardarbių ir koresponden
tų, kuriais jie tiek daug guo
džiasi!

Už lai jie patys kalti. Kad 
pašalinus visą šilą mano su- 
pi’atinlu, musų švietėjai laik
raščių vedėjai savo noru ga
lėtų pašvęsti kamputį savo ve
damojo laikraščio išaiškinimui 
alfabeto. Toks alfabeto aiški
nimas, mano stipratiinu, turė
tų tęstis — dienraščiuose apie 
dvi savaites, o kartą ar du 
kartu į savaitę išeinantis laik
raštis —■ apie mėnesį laiko. 
Toks periodas reikalingas tam, 
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kad kiekvienas skaitytojas gau
tų progos pastebėti ir išsikirpt 
tų svarbių lekcijų.

Aš nemanau, kad šitas nu
skriaustų laikraščių vedėjus 
ar jų leidėjus. Todėl, gerbia
mieji, pašvęskite laikraščio 
kamputį ir mums!

’ Laisvės Mylėtojas.
Redakcijos pastaba. — Kas 

dar nepažįsta abėcėlės, tas* ne
gali nė laikraščio skaityti, tai
gi abėcėlės pamokos laikaršty 
tokiam neturi vertes. Abėcėlės 
ir skaitymo galima išmokti tik 
su mokytojo asmenine pagal
ba. Augščiau įdėto straipsne
lio autorius turbūt turėjo min
ty ne abėcėlės pamokas, l)et 
rašybos. Tai visai kitas daly
kas. To, žinoma, galėtų mo
kinti ir laikraščiai, dedami 
tam tikrų pamokėlių. Bet vis 
ti^ norintieji rašybos išmokti 
greičiau ir lengviau gali to at
siekti įsigiję tam tikrų vado
vėlį, pavyzdžiui kad ir J. Da
mijonaičio “Trumpų Lietuvių 
Kalbos Gramatikų,” kurių už 
keliolikų centų galima gauti 
bet kuriame lietuvių knygyne.

0 mes - užmiršome
Ką (ik prabėgusiųjų 1922 

metų gruodžio mėnesio 4 die
nų sukako šimtas metų nuo 
gimimo dienos Aleksandro 
Fromo-Gužučio. Tai pirmuti
nis lietuvių dramaturgas, pa
rašęs koletų dramatinių vei
kalų, kurių įžymiausi yra 
“Ponas ir Mužikas,” “Išgrio- 
vimas Kauno Pilies,” “Eglė 
balčių Karalienė” ir k. 

K

Lietuvoj, bent Kaune, tas 
šimtmetinis Gužučio gimimo 
dienos sukaktuves atsiminė ir 
gražiai paminėjo — paminėjo 
ne tik teatras pastatymu sce
noj “Ponų ir Mušikų,” bet ir 
bažnyčia iškilmingomis 'apei
gomis — muzika, giesmėmis, 
pamokslais.

. O mes čia, Amerikoj, visai 
užmiršome Gužutį, nežiūrint 
kad be “Amerikos pirty” (ki
lo autoriaus), Gužučio “Ponas 
ir Mužikai” vietos lietuvių sce
noj buvo mėgiamiausis spek
taklis.

Geriau vėliau, negu nieka
da. Tai priminimas musų sce
nos meno draugijoms. Chiea- 
goj gal bent “Birulė” galėtų 
kų padaryti? —Al.

Severos Gyduoles užlaiko . 
' šeimynos sveikata.

Užkimimas
r kosulys turi būti sustabdyti 

urnai, kad prašalinti svarbus 
susikrovimus ligų. Imti f

Severa’s
Cough Balsam

dėl atliuosavimo skreplių. Užlai 
kykite po ranka ypatingai žiemą

Kaina 26c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

Severas Kalendorius 1923 ’
metams yra priduotas visur aptic- 

koriams dovanai, arba rašyk 
tiesiog pas mus.

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWi

; Redakcijos Atsakymai ] w..- - - - - - - - - - -- —T-r--
Laisvės Mylėtojui, Chicago. 

—Jūsų rašinio “Amerikos val
džia turi būt atsargi” etc. ne
galėsime suvartoti. Belo, sla
pyvardį “Laisves Mylėtojas” 
jau nuo senai vartoja savo ra
šiniuose kitas musų bendrti- 
darbis, <lelto butų geriau jums 
to paties nevartoti.

J. Barabošiui, Chicago.
Jūsų laiškelio su klausimu lai- 
kraštin negalime dėti. Būtume 
atsakę laišku, bet jus Bepūda
vote savo adreso.
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Lietuviu Rateliuose
Roselandiečiai temykite

Strumilo salėj šiandie įvyks
ta drg. Kipro Bielinio, Lietu
vos darbininkų atstovo, prakal
bos. Visi privalote atsilankyti 
ir išgirsti labai įdomių žinių 
apie Lietuvos Respubliką, dar* 
bininkų klasę ir kitus svarbius 
klausimus. Nepamirškite.

Šiandie, 7 valandą vakare, 
Strumilo ^flėj, 158 E. 107-tos 
gatvės, įvyks drg. Kipro xBie- 
Inio prakalbos. Kipras Bielinis 
jau aplankė keletu lietuvių ko
lonijų Chicagoj ir apylinkes®. 
Visur, kur tik tai jis atsilan
kė, buvo draugiškai priimtas 
susipratusių amerikiečių lietu
vių darhininkų; visur, kur tik
tai jis kalbėjo, žmones su di
džiausiu įtempimu ir atyda 
klausėsi y jo 
kur tiktai jis 
bėjo, publika 
tenkinta.

iškalbos; visur, 
pasirodė ir kal- 
buvo labai pa-

šiandie 
diečiams 
mias

proga roselan-yra
išgirsti jo labai įdo- 

ir paniokinačias prakal
ti ielinis turi visą eilę 

temų, kuriasgana 
mums reiktų ne tik išgirsti, 
bet ir daug ko iš jų pasimo
kinti. Kadangi drg. Bielinis

Partijos darbuotojas, narsus 
kareivis darbininkų klasės ei
lėse, dalyvavęs Lietuvos Stei- 

•. gianie Seime per tris metus,—
Kadangi drg.-K. Bielinis tuos 
visus periodus yra pats pergy
venęs, tai, be abejonės, su vi
sais tais dalykais jis yra pla
čiai susipažinęs ir gali suteikti 
mums labai svarbių ir įdo
mių žinių apie Lietuvą, jos 
vidujinę ir užrubežinę politiką, 
santikius su kaimynais, šalies 
įstatymdavystę, darbininkų

klasės padėtį ir kilus mums 
amerikiečiams lietuviams svar
bius reikalus. Taigi nė vie
nas roselandielis neprivalo pra
leisti šios nepaprastos progos, 

visi privalo išgirsti drg. K. 
Bielinio, Lietuvos darbininkų 
klasės atstovo, prakalbą. Visi 
eikime į prakalbas.—Vietinis.

BridgeportiečiŲ Domai
Drg. Kipras Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ats
tovas, kalbės čia ryto vakarą, 
Mildos salėj. Bridgeportiečiai 

visi į prakalbas.

nes ji turi tiek tos 
ir tokį balsą kaip

Ryto, sausio 10 d., 7 valan
dą vakare, drg. K. Bielinis 
kalbės Mildos salėj. Visi brid
geportiečiai lietuviai privalo 
atsilankyti ir išgirsti Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ats
tovą. Gerbiamas musų svečias 
praneš labai daug įdomių ži
nių iš Lietuvos. Apie drg. Bie- 
linį nėra reikalo čia daug aiš
kinti, nes visi darbininkai jį 
nuo senai pažįsta kailio narsų 
kovotoją darbininkų klases ei
lėse. Bridgeportiečiams jis 
nušvies Lietuvos padėtį ir ki
tus klausimus tokiais, kokiais 
jie tikrenybėj yra. Taigi visi 
tie, Kurie įdomauja Lietuva, 
privalo būtinai ateiti į prakal
bas. Ne vienas neprivalo

ei- 
jos 
ne- 
ant

ne

to

Darbininkas.

Apie Marionos R 
dainavimo vaišes

rima-dona panelė
Rakauskaitė duos

Musų
Mariona 
mums progos praleisti vakarą 
didžiam smagume,• beklausant 
jos žavčjančio dainavimo.

Ji mums dainuos ir dainuos, 
r dainuos... O mes gėrėsimes 

ir džiaugsimės, gerėsimos ir 
džiaugsimės visą vakarėlį.

Mes esame visi užprašyti už
kviesti ir primasinti ateitį į tą 
skambiųjų gaidų pokylį.

To pokylio šeimininke pa
mylės mus iš visos širdies.

Ji padainuos mums ir tą ir 
kitką ir Viską ko tik norėsi
me.

Mes busime jos svečiais, ku
rie daug reikalauja, nes myli 
šeimininkę ir nori duoti jai 
smagumo savo reikalavimais.

O Mariana yra tokia smar
ki, toks velniukiškas žaizdras... 
Ji viską c 
pamislija, 
energijos, 
skardoj ų.

Taip mums laibai smagu 
ti į svečius pas Marioną į 
pačios vaišingą koncertą, 
dėlioj Fine Arls budinke 
Michigan bulvaro No. 410.

(Tik Dieve saugok, kad
paklystame: Fine Arls 'budin- 
kas yra tas budinkas, kur yra 
Playhouse ir Studebaker teat
rai, būtent 410 z^Šo. Michigan 
blvd., bet ne tuose teatruose, 
tik Recital salėje; į kurią rei
kia keltis augštyn su elevato
rių, bus koncertas. Bėdoj ne
bijosim pasiklausyti, kur ta 
garsioji Marionos salė yra, ir 
žūt ar būt vis ten dasigausim 
į laiką, būtent ant 8 va'l. va
kare šią nedėlią, sausio 14, šių 
metų 1923- visos laimingos 
datos).

Mes klausėme—ar bus mums 
kur prisėsti? Sako, kad bus, 
sako, kad visiems chicagiš- 
kiains gaidos, dainos, skambe
sio, virpulio, melodijos, gied
ros, smarkumo, meilingumo, 
vaišingumo, gracijos ugnies 
mylėtojams, visiems busią vie
tos prisėsti ir gėrėtis yisu tuo, 
ką jie myli. Bet kas be ko— 
kad ir jau neliktų mums sėdy
nės prisėsti, visvien mes gru- 
simes, eisime —< ir tai bus dar 
smagiau mums, nes gal iš to 
bus daugiau smagumo musų 
vakaro šeimininkei, daininin
kei, panytei Marionai Rakaus
kaitei. — Kvieslys. ,

JI MUMS PADAINUOS

P-lė Marijona Rakauskaitė

Visos lietuviškos Chicagos 
dainos ir muzikos mylėtojai 
rengiasi į jos koncertą, FinH 
Arts Recital Hali, 410 So. Mi- 
chigan Blvd., šią nedėlią, sau
sio 14 d., 1923 m., vakare.

Bielinio prakalbos ant 
Town of Lake

Susirinkusieji buvo labai pa
tenkinti Lietuvos darbininkų 
klasės atstovu ir jo prakalba.
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Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas.

1920 m. Rugsėjo 27 1921 m. Gruodžio 31.

(Tęsinys)

St. Seimo narys M. Sleževičius, 
Vyriausiojo Lietuvos Gynimo K-to

Pirmininkas
St. Seimo narys M. Krupavičius

Vice-pirmininkas.
S t. Šeinio narys O. Bikleris

Iždininkas.
St. Seimo narys P Ruseckas

Sekretorius.
aria i:

V. Putvinskas, L. šaulių Sąjungos Pirm. 
St. Seimo nar. N. Rachmilevičius, ž. įgal.
V. čerkesas, Gudų Ministerijos įgaliotinis. 
St. Seimo narys A. Šmulkštys.

V. Ivanovas.
Buhalteris.

BALANSO PAAIŠKINIMAI. 
I. Gautos aukos.

Surinkta nuo 1920 m. spalio 1 d. iki 1921 m. 
gruodžio 31 d.

Pinigais: 
. 2,270,156.48 

5,510,845.82 
. 71,327.09

2,538.24 
’ 16,338.95 
Daiktais: 

rangenybėmis
dūktais, skalbiniais, ir ginklais Liet. 1,996,603.27

Lieluvoje ..
Amerikoje .
Anglijoje ..

Latvijoje .

A ūk s

7,871,206.88

pro-

Išviso Auks. 9,867,810.15
II. Išduotos aukos.

Pinigais:
Savanorių laikymui ...............
Pašalpos kariuomenei ....

sužeistiems ir logo- 
nianis kareiviams .. 
prieglaudos bei ki
toms įstaigoms .... 
Laisvės paskolos ko
misijai Kaune ....

Auks. 948,111. — 
” 2,13^703.32

43,624.60

452,803.70

15,141.70

3,595,687.32

>v 1 
ms. 

daryti .

Daiktais:
naugių valiuta bei brange-
ALDŽ1AI aukso fondą su-

.............. ............ 272,655.18 
produktais, skalbi-

niais ir kitais daiktais kariuomenei, 
sužeistiems, bei sergantiems karei
viams, prieglaudoms ir kitoms įstai
goms ............................................. 1,685,582.01

Išviso Auks. ..
III. Propagandai:

Instruktorių kelionių išlaidos Auks.
Brošiūros, laikraščiai, plakatai ir k t.
Pašalpos instruktoriams ..............

5,553,924.51

1,200.—

Išviso .... Auks. 516,527.37

IV. Išlaidos aukas dalinant.
LIEKA 

Debet. Kredit. 
8,149.40 —

7,041.49 ( —

Kredit.
1.60

252.65

21,223.—

16,647.46

7,374.86 7,068.51

Debet.
Netikrų pinigų ........ 8,151.—
Pinigų persiuntimas 7,294.14
Aukų pervežimas ir

kitos išlaidos .... 21,223.—
Skirtumas daiktų ap-

kainuojant.......  16,647.46
%% už piusų kapi

talą, bankuose 306.35

Išviso ........  53,621.95 7,629.11 53,061.35 7,068.51

Balansas .................... 7,068.51 53061.35 •

60,690.46 60690.46

V. Vyriausio Lietuvos Gynimo Komiteto 
laikymas.

Algos tin’nautojams*) .......... Auks.
Raštines išlaidos .....................
rašto ir telegrafo išlaidos ... 
Buto taisymas . 
Kuras ir šviesa . 
Kelionės išlaidos 
JVairių išlaidų .

148,195.78
5.716.50
5,277.70

470.—
2,384.—

1920

1921

Išviso .... Auks. 179,601.98

VI. Metinė Apyvarta.
io ..................  Auks. 2,152,039.61

Lapkričio
Giuodžio

m. Sausio .
Vasario
Kovo ...
Balandžio
Gegužio
Birželio
Liepos ..
Rugpjūčio

2,533,394.46
3,506,187.77

Lapkričio
Gruodžio

3,975,531.66
161,453.74

4,818,244.99
5,837,009.32
1,300,126.37
1,992,306.95

100,087.44
118,947.53
113,818.—
291,706.89

9,631,254.38

įvyko drg. Kipro Bielinio, Lie
tuvos Socialdemokratu Parti
jos atstovo, labai įdomios pra
kalbos. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu atveju apie 
darbininkų klasės padėtį Lie
tuvoj; antru—apie naujuosius 
Lietuvos pinigus.

Kalbėdamas apie darbininkų 
klasės padėtį, Bielinis apibu
dino tą padėtį prieš karą, karo 
metu, vokiečių okupacijos lai
ku, bermontininkų ir bolševi
kų okupacijos laikais, besiku- 
riant ir susikūrus nepriklau
somai Lietuvai.

Pasak kalbėtojo, nors Lietu
vos proletaras sudaro apie 
35% visos Lietuvos gyvento
jų, bet jis buvo iškrikęs, ne
organizuotas, kultūriniai sto
vėjo gana žemai, neturėjo jo
kių kultūrinių draugijų, įstai
gų, laikraščių, mokyklų ir di
dele jo dalis nemokėjo skaity
ti ir rašyti. Politiniai ir eko
nominiai jis taipgi buvo bejė
gis, nes neturėjo jokios tvirtos 
viešos politinės organizacijos, 
nei ekonominių sąjungų. Po
litinis veikimas buvo slaptas ir 
stropiai dabojamas caro valdi
ninkų.

Karui- atėjus padėtis žymiai 
pablogėjo. Šalies ūkis tapo 
sugriautas, darbininkų daugu
ma liko be darbo. S'tipriau- 
sis .Lietuvos proletaras tapo 
pirmiausiai mobilizuotas armi- 
jon ir pasiųstas' frontai! prieš 
vokiečius. Rusų armija, trauk- 
damosi iš Lietuvos, išardė pra
monę, išsivežė fabrikų maši
nas, daug žalios medžiagos ir 
nemažai pačių darbininkų. 
Palikus plikoms fabrikų sie
noms, darbininkai paliko be 
darbo. Karo metu darbinin
kų gyvenimas dvaruose ir pas 
ūkininkus taipgi buvo blogas. 
Prieš užimsiant vokiečiams 
Lietuvą, dvarininkai su dali- 

išbėgo Rusi- 
darbininkai

darbo. Prisiartino

Bendra apyvarta auks. 40,678,625.03

mi inventoriaus 
jon, ir ačiū tam 
įasiliko Be 
jadas.

Vokiečiu

*) Šiuo laiku komitete tik 2 žmones tarnauja. Niekas 
komiteto narių algos ar kito atlyginimo už savo pareigas 
neemė ir neima.

blogėjo.
darų ranka

okupacijos metu 
padėtis žymiai pa- 

žiauri vokiečių žan- 
prispaudė Lietu-

vos dvarininkus—atėmė iš jų 
visas teises. Tuoj dvaruose 
ir pas ūkininkus tapo padaryta 
rekvizicijos -visas inventorius 
atimtas; didelė dalis darbinin
kų pasiųsta frontan kasti tran
šėjų; pasipriešinusieji darbi
ninkai buvo išsiųsti belaisvei! 
Vokietijon. Šalį apėmė di
džiausias skurdas, vargas ir 
vietomis badas.

Pasibaigus karui 
traukus vokiečiams, 
prisiėjo nešti jungą 
ninku ir bolševikų 
A b ie j ų a t skilia n k yni aĮs
kino darbininkų padėtį 
nos ir kitų maisto 
pradėjo pritrukti, 
ypač 
Įima 
gus. 
davė
atėmė iš jo daug duonos.

PasiliuosaVus okupantų, 
prasidėjo darbininkų bruzdėji
mas — gimė didelis organiza
vimosi ūpas, kad apgynus’ sa
vo teises ir pagerinus ekono
minį būvį. Pradėjo tvertis pro
fesinės sąjungos, kurias dar
bininkai rašėsi būriais. Susi- 

jų viduje

ir pasi- 
Lietuvai 

bermont- 
okupantų. 

apsun- 
Duo-

praduktų 
vėliau jų, 

miestuose, nebuvo ga
vimai begauti ir už j)ini- 
Bolševikai nieko gero ne- 
Lietuvos proletarui, bet

išnaudoti 
savo poli- 
Profesinis 

ir buržua-

tverus profesinėms 
prasidėjo bolševikų 
bolševikai griebėsi 
profesines sąjungas 
likos reikalams, 
judėjimas valdžiai
zijai nepatiko ir jos pradėjo jį 
slopinti. Netrukus sąjungos 
pradėjo irti ir daug jų užsida
rė. Darbininkų būvis likosi 
nepagerintas, čia daugiausiai 
yra kalti bolševikai ir Lietu
vos buržuazija su valdžia prie
šaky.

Kalbėtojas dar apibudino 
darbo įstalymdavystę Lietu
voj. Suminėjo svarbiausius įs- 
s ta tymus, apie kūrins jau bu
vo rašyta “Naujienose”. Antru 
atveju drg. K. Bielinis kalbė
jo apie Lietuvos pinigus.* Apie 
fai ijsgi jau buvo minėta “Nau
jienose”.*

Reikia pasakyti, kad laike 
prakalbų publika užsilaikė la
bai ramiai ir su didžiausia ati
da klausėsi Bielinio prakalbos. 
Publikos buvo beveik 
EI i j ošinus salė. Iš ‘to 
kad toAvnofleikiečiai

pilna 
aišku, 

pradeda 
budeli — įdomauti visuomeni-

niais reikalais. Seniau čia 
surengtas prakalbas atsilanky
davo tiktai keli žmones, o da
bar jau 
šimtus.

atsilanko ir po kelis
— Vulkanas.

“Draugijų Sąryšio” 
Konferencija

i! A. L. DAVLDONIS, M. D 
4643 So. Michigah Avė.

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

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

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

---- --- r
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salėj, įvykod., M. Meldažio 
bolševikiškų d-jų sąryšio kon
ferencija. Sakau bolševikiškų 
lodei, kad kitokių draugijų at
stovu, kaip L.D.L.D., A.L.D.P., 
L.M.P.S. ir tam panašių, ne
buvo.

Buvo garsinama, kad kon
ferencija prasidės kai 9:30 ry
te, o prasidėjo apie pusė po 
11 vai. Peržiurėjus manda
tus ( ant kurių daugumos ne
buvo nė pirmininkų, nė raš
tininkų parašų, dėl ko vėliaus 
kilo ginčų ir buvo nutarta, kad 
mandatai, butų “oficialiniai”), 
šiaip taip susirado 22 dele
gatai, kurie, neva, atstovavo 14 
draugijų (p’breitoj konferenci
joj 24 delegatai atstovavo 17 
draugijų — reiškia smunka. 
-T. B.).

Susirinkimą atidarė Jukelis. 
Atidaręs susirinkimą pasakė 
spyčių. Ragino susirinkusius 
delegatus nutarti, kad konfe
renciją kitą kartą prasidėtų 
kai 10 vai. ryto, nes dabar, gir
di, reikia laukti 3 vai. iki ati
darymo konferencijos. Jis taip
gi ragino, kad reikia ką nors 
daryti, kad apsidraudus nuo 
bedarbės. Jukelis sako, dabar 
geri laikai, žmones dirba ir 
pinigų turi, taigi yra gera pro** 
ga pasinaudoti šiuo%laikotar
piu.

Pasakęs spyčiuką, Jukelis 
pristatė kalbėli Mizarą. Pasta
rasis kalbėjo, apie tai, kaip 
pasigavus į savo tinklą dau
giau draugijų, nes dabar, kad 
ir siunčiama draugijoms laiš
kai, tai draugijų raštininkai 
juos neškaitą susirinkimuose 
ir ignoruoją mus (bolševikė- 
lius). Todėl, Mizaro nuomo
ne, reikią išrinkti komitetą, 
kuris eitų į draugijų susirin-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Pinigai išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
14936—M. Mikutienė 
14943—D. Skuiderienė 
14945—1. Jurevičienė 
14952—O. Šidlauskienė 
14968—G/Janonis 
14972—A. Jankauskas 
14979—M. Duoba 
14999—M. Delinikaičiutė 
15000—J. Navickaitė 
15006—0. Valienė 
15010—F. Urbonavičienė 
15011—U. Ga'lkienė 
15014—0. Gintilaitė 
15019—P. Venslauskas

15108—Vftuvienė
15109—J. Balakaitė
15110—F. čelitka
15119—M.

15125—0.

Katauskienč 
Liesaitė 
Prakurotienė 

Kuliene 
Binkienė 
Stancekienė

Kundrotaite 
Zemeckas 
Zlabis 
Juškiene

15031—O. Kazlauskiene 
15040—P. Kniukšta 
15041—L Bagdonas 
15051—K. 
15058—A. 
15063—A. 
15064—0.
15065—J. Baleckiene 
15080—J. Jusčius 
15081—J. Mickevičius 
15084—V. Repeckaitė 
15085—M. Riemaitienė 
15087—A. Žiurevičius 
15088—B. Paplauskienė 
15089—P. Paplauskas 
15090—V. Vedrunąs
15091—J. Dargis 
15093—1. Teleika 
15098—M. Kazragaitė 
15104—K. Lužpenas 
15107—B. Majorienė

15129—T. 
15132—A 
15135—O. Jankauskytė 

J.5136—L. černeckiutė
15138—M. Stepsis
15142—M. Jankievičienė 
15144—E. Jantauskienė 
15146—J. Žilionis 
15149—S. Andriuškienė 
15150—O. Rimkienė 
15151—M. Viierienė 
15156—O. Martkikienė • 
15157—E. Grigelionienė 
15158—M. Tumai lis 
15161—M. Jocienė 
15162—J. šurkai 
15164—O. Navickaitė 
15165—L. 
15167—P.
15171—J. 
15173—B.
15174—J. A. Gabris 
15178—V. Phiskienė 
15181—E. Burkevičiukė 
15182—A. Ropė 
15183—V. Zilniskis 
15184—J. A. Baltušis 
15185—K. Vestartas 
15186—V. Viežienė

Vertelkienė
Bogušas
Jonaitiene
Maigienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Rezidencijos tel. Van B u re n 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, ųVyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų iigv.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po pietį 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1139 Indeoendence Blvd. Chicag*

T*l. Austtn 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

5208 W. Harrisoa St.

-Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedžldieniua.

■■■"■ ................. ■' ■ ■»

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Alt 
Tel.i Yarda 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedildl^ntaia nuo II 
iki 1 vai. po pietų. r

Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nsdiliomis nuo 9 iki 12 ryt* 
1821 So. Halited StM 

Kampas 18 ir Halsted Et

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Jei. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 1313 

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

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St., 

CHICAGO, 111. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryt* 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.
N*dilioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. W1EGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

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

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietavia Gydytojas ir Chirurgai 

Ofiso vaL: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chlcag*.

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Valandos} 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Dr. Anelė Kaushiltas D. C 
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

Dr. V. A. Šimkus I
Gydytojas, Chirurgas ir Akuieras [ 

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
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Lietuviu Rateliuose
Roselandiečiai temykite

A
Strumilo salėj šiandie įvyks

ta drg. Kipro Bielinio, Lietu
vos darbininkų atstovo, prakal
bos. Visi privalote atsilankyti 
ir išgirsti labai įdomių žinių 
apie Lietuvos Respublikų, dar
bininkų klasę ir kitus svarbius 
klausimus. Nepamirškite.

klasės padėtį ir kitus mums 
amerikiečiams lietuviams svar
bius reikalus.. Taigi nė vie
nas roselandielis neprivalo pra- 

i leisti šios nepaprastos progos, 
visi privalo išgirsti drg. K.

Bielinio, Lietuvos darbininkų 
klasės atstovo, prakalbų. Visi 
eikime į prakalbas.—Vietinis.

Šiandie, 7 valandų vakare, 
Strumilo salėj, 158 E. 107-tos 
gatvės, įvyks drg. Kipro Bie- 
Inio prakaffjos. Kipras Bielinis 
jait aplankė keletu lietuvių ko
lonijų Chicagoj ir apylinkėse. 
Visur, kur tik tai jis atsilan
kė, buvo draugiškai priimtas 
susipratusių amerikiečių lietu
vių darbininkų; visur, kur tik
tai jis kalbėjo, žmonės su di
džiausiu įteiųphnu ir atyda 
klausėsi jo prakalbos; visur, 
kur tiktai jis pasirodė ir kal
bėjo, publika buvo labai pa
tenkinta. *

Šiandie yra progl roselan- 
diečiams išgirsti jo labai įdo
mias ir pamokinaeias prakal
bas. Bielinis turi visų eilę 
gana svarbių temų, kurias 
mums reiktų ne tik išgirsti, 
bet ir daug ko iš jų pasimo
kinti. Kadangi drg. Bielinis 
yra senas Socialdemokratų 
Partijos darbuotojas, narsus 
kareivis darbininkų klasės ei
lėse, dalyvavęs Lietuvos Stei
giame Seime per tris metus,— 
kadangi drg. K. Bielinis tuos 
visks periodus yra pats pergy
venęs, tai, be abejonės, su vi
sais tais dalykais jis yra pla
čiai susipažinęs ir gali suteikti 
mums labai svarbių ir įdo
mių žinių apie Lietuvą, Jos 
vidujinę ir užrubežinę politikų, 
santikius su kaimynais, šalies 
įstatymdavystę, darbininkų

Bridgeportiečių Domei
Drg. Kipras Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ats
tovas, kalbės čia ryto vakarų, 
Mildos salėj. Bridgeportiečiai 

visi į prakalbas.

Ryto, sausio 10 d., 7 valan
dų vakare, drg. K. Bielinis 
kalbės Mildos salėj. Visi brid
geportiečiai lietuviai privalo 
atsilankyti ir išgirsti Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ats
tovų. Gerbiamas musų svečias 
praneš labai daug įdomių ži
nių iš Lietuvos. Apie drg. Bio
tinį nėra reikalo čia daug aiš
kinti, nes visi darbininkai jį 
nuo senai pažįsta kaipo narsų 
kovotoja darbininkų klasės ei
lėse. Bridgeportiečiams jis 
nušvies Lietuvos padėtį ir ki
tus klausimus tokiais, kokiais 
jie tikrenybėj yra. Taigi visi 
tie, kurie įdomauja Lietuva, 
privalo būtinai ateiti į prakal
bas. Ne vienas neprivalo to 
dalyko pamiršti.

— Darbininkas.

Apie Marionos R. 
dainavimo vaišes.

Musų prima-dona panelė 
Mariona Rakauskaitė duos 
mums progos praleisti vakarų 
didžiam smagume,* beklausant- 
jos žavėjančio dainavimo.

Ji mums dainuos ir dainuos, 
r dainuos... O mes gerėsi m ės 

ir džiaugsimės, gerėsi mes ir 
džiaugsimės visų vakarėlį.

Mes esame visi užprašyti už
kviesti ir primasinti ateitį į tų 
skambiųjų gaidų pokylį.

To pokylio šeimininke pa
mylės mus iš visos širdies.

Ji padainuos mums ir tų ir 
kitką ir viską ko tik norėsi
me.

Mes busime jos svečiais, ku
rie daug reikalauja, nes myli 
šeimininkę ir nori duoti jai 
smagumo savo reikalavimais.

O Mariona yra tokia smar
ki, toks velniukiškas žaizdras... 
Ji viską tijp^ išpildo, kų tik 
pamislija, nes ji turi tiek los 
energijos, ir lokį balsų kaip 
skardoj ų.

Taip mums labai smagu ei
ti į svečius pas Marionų į jos 
pačios vaišingų koncertų, ne
dalioj Fine Arls budinke ant 
Michigan bulvaro No. 410.

(Tik Dieve saugok, kad ne
paklystame: Fine Arls budin- 
kas yra tas budinkas, kur yra 
Playhouse ir Studebaker teat
rai, būtent 410 So. Michigan 
blvd., bet ne tuose teatruose, 
tik Recital salėje; į kurių rei
kia keltis augštyn su elevato
rių, bus koncertas. Bėdoj ne
bijosim pasiklausyti, kur ta 
garsioji Marionos salė yra, ir 
žūt ar būt vis ten dasigausim 
fdaikų, būtent ant 8 va'l. va
kare šių nedelia, sausio 14, šių 
metų 1923 visos laimingos 
datos).

Mes klausėme ar bus mums 
kur prisėsti? Sako, kad bus, 
sako, kad visiems chicagiš- 
kiams gaidos, dainos, skambe
sio, virpulio, melodijos, gied
ros, smarkumo, meilingumo, 
vaišingumo, gracijos ugnies 
mylėtojams, visiems busiu vie
tos prisėsti ir gėrėtis visu tuo, 
kų jie myli. Bet kas be ko— 
kad ir jau neliktų mums sėdy
nės prisėsti, visvien mes gra
si mūs, eisime —• ir tai bus dar 
smagiau mums, nes įgal iš to 
bus daugiau smagumo musų 
vakaro šeimininkei, daininin
kei, panytei Marionai Rakaus
kaitei. —Kvieslys. ,

JI MUMS PADAINUOS vos dvarininkus—atėmė iš jų 
visas teises. Tuoj dvaruose 
ir pas ūkininkus tapo padaryta 
rekv.lziicijois—visas inventorius 
atimtas; didelė dalis darbinin
kų pasiųsta frontai! kasti tran
šėjų; pasipriešinusieji darbi
ninkai buvo išsiųsti belaisvei) 
Vokietijon. Šalį apėmė di
džiausias skurdas, vargas ir 
vietomis badas.

Išsibaigus karui ir pasi
traukus vokiečiams, Lietuvai 
prisiėjo nešti jungų bermont- 
ninkų ir bolševikų okupantų.

niais reikalais. Seniau čia 
surengtas prakalbas atsilanky
davo liktai keli žmones, o da
bar jau atsilanko ir po kelis 
šimtus. — Vulkanas.

.“Draugiją Sąryšio” 
Konferencija

. ■*.. v
Pereitų sekmadienį, sausio 7 

d., M. Meldažio salėj, įvyko 
bolševikiškų d-jų sąryšio kon
ferencija. Sakau bolševikiškų

Vyriausias Lietuvos Gynimo
Komitetas, i

1920 m. Rugsėjo 27 — 1921 m. Gruodžio 31.

(Tęsinys)
St. Seimo narys M. Sleževičius, 

Vyriausiojo Lietuvos Gynimo K-to
Pirmininkas

St. Seimo narys M. Krupavičius 
Vice-pirmininkas.

St. Seimo narys O. Bikleris 
Iždininkas.

St. Seimo narys P Ruseckas 
Sekretorius.

Nariai:
V. Putvinskas, L. šaulių Sujungus Pirm. 
St. Stanio nar. N. Rachmilevičius, Ž. įgal. 
V. čerkesas, Gudų Ministerijos įgaliotinis. 
St. Seimo narys A. Šmulkštys.

V. Ivanovas.
Buhalteris.

niais ir kitais daiktais kariuomenei, 
sužeistiems, bei sergantiems karei
viams, prieglaudoms ir kitoms įstai
goms .............................................. 1,685,582.01

< • ' ■
Išviso Auks. .. 5,553,924.51

III. Propagandai:
Instruktorių kelionių išlaidos Auks. 63,931.52
Brošiūros, laikraščiai, plakatai ir kt. 151,395.85
Pašalpos instruktoriams ............... 1,200.—

60,690.46 60690.46

Išviso .... Auks. 516,527.37
IV. Išlaidos aukas dalinant.

L 1 E K A
Debet. Kredit. Debet. Kredit.

Netikrų pinigų .......  8,151.— 1.60 8,149.40 —
Pinigų persiuntimas 7,294.14 252.65 
Aukų pervežimas ir

7,041.49, —
Z 1

kitos išlaidos .... 21,223.— —■
Skirtumas daiktų ap-

21,223.— 
h

kainuojant ■!......  16,647.46 —
%% už piusų kapi-

16,647.46 . —

talą, bankuose 306.35 7,374.86 — 7,068.51

Išviso  r........  53,621.95 7,629.11

Balansas .................... 7,068.51 53061.35

53,061.35 7,068.51

BALANSO PAAIŠKINIMAI.
I. Gautos aukos.

Surinkta nuo 1920 m. spalio 1 d. iki 1921 m.
gruodžio 31 d.

Pinigais:
Lietuvoje .. Auks. 2,270,156.48 sk. v *
Amerikoje .. ” 5,510,815.82 ”
Anglijoje .... ” . 71,327.09 ” ,
Brazilijoje .. ” 2,538.24 ”
Latvijoje .. .. ” ’ 16,338.95 ” 7,871,206.88

Daiktais:
Svetima valiuta, brangenybėmis pro
duktais, skalbiniais, ir ginklais Liet. 1,996,603.27

V. Vyriausio Lietuvos Gynimo (Komiteto 
laikymas.

Algos tAnautojams*) .......... Auks, 118,195.78
Raštinės išlaidos .... .................. f f 5.716.50

•pašto ir telegrafo išlaidos .... 99 5,277.70
Buto taisymas ........................... 99 470.-
Kuras ir šviesa ........................... 99 2,384.-
Kelionės išlaidos ............ (..... 99 15,563.—
[Vairių išlaidų ........................... 99 1.995.

•*. Išviso Auks. 9,867,810.15
II. Išduotos aukos.

Pinigais:
Savanorių laikymui ............... Auks. 948,414.—
Pašalpos kariuomenei .... ” 2,135,703.32

sužeistiems ir logo- 
niams kareiviams .. ” 43,624.60
prieglaudos bei ki
laus įstaigoms .... ” 452,803.70
Laisvės paskolos ko
misijai Kaune .... ” 15,141.70

3,595,687.32
Daiktais:

Svetima naygių valiuta bei brange
nybėms VALDŽIAI aukso fondų su
daryti ................................................ 272,655.18
Išduota ginklais, produktais, skalbi-

Išviso .... Auks. 179,601.98

VI. Metinė Apyvarta.
1920 m. Spalio ................... Auks. 2,152,039.61

Lapkričio ........... 99 2,533,394.46
Giuodžio ............... 99 3,506,187.77

1921 m. Sausio ................... 99 4,146,515.92
Vasario ............ .. 99 3,975,531.60
Kovo ....................... ,, 161,453.74
Balandžio .......... 99 4,818,214.99
Gegužio ............... 5,837,009.32
Birželio .............. . 99 1,300,126.37
Liepos t................... 1,992,30(5.95
Rugpiu/io ........... 99 100,087.44
Rugsėjo .............. 99 118,947.53
Spalio ................... 99 113,818.—
Lapkričio ............... 99 291,706.89
Gruodžio ............... 99 9,031,251.38

Bendra apyvarta auks. 40,678,625.03

*) šiuo laiku komitete tik 2 žmonės tarnauja. Niekas 
komiteto narių, algos ar kilo atlyginimo už savo pareigas 
neėmė ir neima.

P-lė Marijona Rakauskaitė

Visos lietuviškos Chicagos 
dainos ir muzikos mylėtojai 
rengiasi į jos koncertų, Fine 
Arts Recital Hali, 410 So. Mi- 
chfeąn Blvd., šia nedėlių, snū
sk) M d., 1923 m., vakare.

Bielinio prakalbos ant 
Town of Lake

Susirinkusieji buvo labai pa
tenkinti Lietuvos darbininkų 
klasės atstovu ir jo prakalba.

Abiejų a trankymais apsun
kino darbininkų padėlį Duo
nos ir kitų maisto praduktų 
pradėjo pritrukti, 
ypač
Įima visai begauti ir už pini
gus. "’ ’ ---- --
davė
atėmė iš jo daug duonos.

PasiliuosaVus. okupantų, 
prasidėjo darbininkų bruzdėji
mas— gimė didelis organiza
vimosi ūpas, kad apgynus sa
vo teises ir pagerinus ekono
minį būvį. Pradėjo tvertis pro
fesinės sąjungos, kurias dar
bininkai rašėsi būriais, 
tverus profesinėms 
prasidėjo bolševikų 
bolševikai griebėsi 
pro f es i nes sų j uogas 
likos reikalams, 
judėjimas valdžiai 
zijai nepatiko ir jos pradėjo jį 
šlapinti. Netrukus sąjungos 
pradėjo irti ir daug jų užsida
rė. Darbininkų būvis likosi 
nepagerintas, čia daugiausiai 
yra kalti bolševikai ir Lietu
vos buržuazija su valdžia prie-

vėliau jų, 
miestuose, nebuvo ga-

Bolševikai nieko gero ne- 
Lietuvos proletarui, bet

Susi- 
jų viduje

savo poli- 
Profesinis 

ir buržua-

Pereitą^ sekmadienį, sausio 7 
cb, J. Elias salėj, Town of Lake, 
įvyko drg. Kipro Bielinio, Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovo, labai įdomios pra
kalbos. Bielinis kalbėjo dviem 
atvejais. Pirmu atveju apie 
darbininkų klasės padėtį Lie
tuvoj; antru—apie naujuosius 
Lietuvos pinigus.

Kalbėdamas apie darbininkų 
klasės padėtį, Bielinis apibu
dino tų padėtį prieš karų, karo 
metu, vokiečių okupacijos lai
ku, bermontininkų ir bolševi
kų okupacijos laikais, besiku- 
riant ir susikūrus nepriklau
somai Lietuvai.

Kalbėtojas dar apibudino 
darbo įstatymdavystę Lietu
voj. Suminėjo svarbiausius įs- 
statymus, apie kūrins jau bu
vo rašyta “Naujienose”. Antru 
atveju drg. K. Bielinis kalbė
jo apie Lietuvos pinigus? Apie 
fai irgi jau buvo minėta “Nau
jienose”.*

Reikia pasakyti, kad laike 
prakalbų publika užsilaikė la
bai ramiai ir su didžiausia ati
da klausėsi Bielinio prakalbos. 
Publikos buvo beveik pilna 
Elijošiaus salė. Iš ‘t 
kari townofleikiečiai
budėti — įdomauti visuomeni-

aišku, 
pradeda

i.

Pasak kalbėtojo, nors Lietu
vos proletaras sudaro apie 
35% visos Lietuvos gyvento
jų, bet jis buvo iškrikęs, ne
organizuotas, kultūriniai sto
vėjo gana žemai, neturėjo jo
kių kultūrinių draugijų, įstai
gų, laikraščių, mokyklų ir di
dele jo dalis nemokėjo skaity
ti ir rašyti. Politiniai ir eko
nominiai jis taipgi buvo bejė
gis, nes neturėjo jokios tvirtos 
viešos politinės organizacijos, 
nei ekonominių sąjungų. Po
litinis veikimas buvo slaptas ir 
stropiai dabojamas caro valdi
ninkų. i

Karui atėjus padėtis žymiai 
pablogėjo. šalies ūkis lapo 
sugriautas, darbininkų daugu
ma liko be darbo. Stipriau- 
sis .Lietuvos proletaras tapo 
pirmiausiai mobilizuotas armi- 
jon ir pasiųstas' frontai! prieš 
vokiečius. Rusų armija, trauk- 
damosi iš Lietuvos, išardė pra
monę, išsivežė fabrikų maši
nas, daug žalios medžiagos ir 
nemažai pačių darbininkų. 
Palikus plikoms fabrikų sie
noms, darbininkai paliko be 
darbo. Karo metu darbinin
kų gyvenimas dvaruose ir pas 
ūkininkus taipgi buvo blogas. 
Prieš užimsiant vokiečiams 
Lietuvų, dvarininkai su dali
mi inventoriaus išbėgo Rusi
jon, ir ačiū tam darbininkai 
įasiliko be darbo. Prisiartino 
jadas.

Vokiečių okupacijos metu 
darbininkų padėtis žymiai pa
degėjo. Žiauri vokiečių žan
darų ranka prispaudė Lietu

lodei, kad kitokių draugijų at
stovu, kaip L.D.L.D., A.L.D.P., 
L.M.P.S. ir tam panašių, ne
buvo.

Buvo garsinama, kad kon
ferencija prasidės kai 9:30 ry
te, o prasidėjo apie pusė po 
11 vai. Peržiurėjus manda
tus ( ant kurių daugumos ne
buvo nė pirmininkų, nė raš
tininkų parašų, dėl ko vėliaus 
kilo ginčų ir buvo nutarta, kad 
mandatai butų “oficialiniai”), 
šiaip taip susirado 22 dele
gatai, kurič, neva, atstovavo 14 
draugijų (pbreitoj 'konferenci
joj 24 delegatai atstovavo 17 
draugijų — reiškia smunka. 
-T. B.).

Susirinkimą atidarė Jukelis. 
Atidaręs susirinkimą pasakė 
spyčių. Ragino susirinkusius 
delegatus nutarti, kad konfe
renciją kitą kartą prasidėtų 
kai 10 vai. ryto, nes dabar, gir
di, reikia laukti 3 vai. iki ati
darymo konferencijos. Jis taip
gi ragino, kad reikia ką nors 
pavyti, kad apsidraudus nuo 
bedarbės. Jukelis sako, dabar 
geri laikai, žmonės dirba ir 
pinigų turi, taigi yra gera pro-* 
ga pasinaudoti šiuowlaikotar
pi u.

Pasakęs spyčiuką, Jukelis 
pristatė kalbėti Mizarą. Pasta
rais kalbėjo, apie tai, kaip 
pasigavus į savo tinklą dau
giau draugijų, nes dabar, kad 
ir siunčiama draugijoms laiš
kai, tai draugijų raštininkai 
juos neskaitą Susirinkimuose 
ir ignoruoją mus (bolševikė- 
lius). Todėl, Mizaro nuomo
ne, reikią išrinkti komitetą, 
kuris eitų į draugijų susirin-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje"e

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 
pranešima iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Pinigus gavo:
14936—M. Mikutienė
14943—D. Skuiderienė 
14945—1. Jurevičienė 
14952—O. Šidlauskienė 
14968—G/Janonis 
14972—A. Jankauskas 
14979—M. Duoba 
14999—M. Delinikaičiutė 
15000—J. Navickaitė 
15006—0. Valienė 
15010—F. Urbonavičienė 
15011—U. Ga'lkienė 
15014—0. Gintilaite 
15019—P. Venslauskas 
15020—1. Bakuris 
15031—O. Kazlauskienė 
15040—P. Kniukšta 
15041—I. Bagdonas 
15051—K. Kundrotaitė 
15058—A. Zemeckas 
15063—A. Zlabis 
15064—O. Juškienė 
15065—J. Baleckiene 
15080—J. Jusčius 
15081—J. Mickevičius 
15084—V. Repeckaitė 
15085—M. Riemaitienė 
15087—A. žiurevičius 
15088—B. Paplauskienė 
15089—P. Paplauskas 
15090—V. Vedrunąs 
15091—J. Dargis 
15093—1. Teleika 
15098—M. Kazragaitė 
15104—K. Lužpenas 
15107—B. Majorienė

15108—Vltuvienė 
15109—J. Balakaitė 
15110—F. čelitka 
15119—M. Katauskienė 
15123—O. Lįesaitė 
15125-—O. Prakurotienė 
15126—T. Kielienė 
15129—T. Binkiene 
15132—A. Stancckienė 
15135—O. Jankauskytė 

J.5136—L. černeckiutė
15138—M. Stepsis
15142—M. Jankievičienė f 
15144—E. Jantauskienė 
15146—J. Žilionis 
15149—S. Andriuškienė 
15150—O. Rimkienė 
15151—M. Vi'lerienė z - 
15156—O. Marthikienė • 
15157—E. Grigelionienė 
15158—M. Tumaitis 
15161—M. Jocienė 
15162—J. šurkai 
15164—O. Navickaitė 
15165—L. Vertelkienė 
15167—P. Bogušas 
15171—J. Jonaitienė 
15173—B. Maigienė 
15174—J. A. Gabris 
!Į178—y. Pluskienė 
15Y81—E. Burkevičiukė 
15182—A. Ropė 
15183—V. Zilniskis 
15184—J. A. Baltušis 
15185—K. Vestartas 
15186—V. Viežienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

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

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

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

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

-r n j j T ■ ---------- - - - - - - —

Rezidencijos tel. Van B u re n 0294
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriiką, Vyrišką, 
Veikų ir visų chroniškų ilgą.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos: 10—11 jyto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndeuendence Blvd. Chlcag*

Tel. Austin 787

DR. MARY A 
D0WIATT—SASS

5208 W. Harrisoa St.

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

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Arą.
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedild^nlaia nuo 11 
iki 1 vai. po pietų. v

a
Canal 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Kaupas 18 ir Halsted St

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYSICIAN AND SURGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų

Jei. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd l’lace 
Phone Boulevard 1313 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vata™

Tlephonaa Yarcu 5082

DU. M. STUPN1CK1
8107 So. Morgan 

CHICAGO, 111.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 

Ir nuo 5 iki 8 vakare. 
Hedilionu ofisu yrą 

uždarytu

Telephone Yards 5834

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

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

f““ '"7 >
Telephone Yards 1532 t

DR. J. KULIS
Lletevia Gydytojas ir Chirurgu 

Ofiso vaL: 9 iki 12 pietą, 
6 iki 9 vakare 

3259 So. Halsted St., Chlcagc
V--------------------------------------------------- ---J

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IK SURGEON 

3464 S'o. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 3 ir 6 iki 8 v. y. 

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So..Halsted St., Chicago, UI. 
kampu 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Dr. Anele Kaushillas D. G 
CHIROPRACTOR

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

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

12 a. m.

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118
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Kas norit padaryti pinigus j trum
pą laiką, pilkite lotą su ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal- 
sted St., arti Universal State Banko. 
Dabar randos neša j mėnesi $35.00. 
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00. 
Kaina tiktai $7000.00.

reikėjo
dabar

PAJIEŠKAU 
NAKTINIO 
VIRĖJO.

Atsišaukti:
1841 So. Halsted St.

Eismori- 
Juškevi- 
A. Jau-

ir rašyti.
R. R. DONNELLEY

& SONS CO., 
2119 Calumet Avė.

1.x.'.„j;..- ■ „ ■

GERIAUSIS PIRKIMAS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė pi

giai. Gerai išdirbtas biznis per 10 me
tu. Atsišaukit greitai pas savininką, 
3523 S. Halsted Street, Chicago, Illi
nois. Tel. Blvd. 1001.

Užvakar, sausio 7 d., K. 
linio prakalbose, J. Elias 

Town of Lake,

Vytauto Beno metinis susirinkimas 
įvyks seredoje-, ęausio 10, 8 vai. vak», 
p. Bagdono svet.į 1750 So. Union A v. 
Visi nariai malonėsite laiku susirink
ti, nes yra daiuę svarbai dalyką ap
svarstyti; taipgi atsiveskit nauju na
rių. — Valdyba.

f b 
fe-T!

PARDAVIMUI gražus mūrinis na
mas su štoru ir kambariais gyveni
mui, elektros šviesa, augštas skiepas- 
ir garažas dviem automobiliams. Sa
vininkas pats duoda morgičiu.

PAUL LEASES.
3616 So. Halsted St.

Nepriklaiisoniybės šventės Paminė
jimas. — Kviečiame Chicagos ir apie- 
linkės organizacijų valdybas ir dar- 
buotojus-jas į susirinkimą trečiad'e- 
nį, sausio 17 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parap. svet. (Bridgeporte), 
bendram pasitarimui apie paminėji
mą Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės vasario 16 d. L. L. P. Chicagos 
apskričio vardu.

J. A. Mickeliunas, Pirm.

PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- 
liuno biznio, pusininke yra moteris; 
biznis išdirbtas per ilgus metus. Pi
gi randa, yra lysas. Nepraleiskit ge
ros progos.

361 Kensington Avė.

PARDAVIMUI TRIUBA, al
io, sidabrine. Kainavo $135.00. 
Parduosiu už $60.00.

10216 Indiana Avė., 
Roseland, III.

Kensington. — Lietuvių Bendroves 
įvyks šerininkų metinis susirinkimas 
trečiadienį, saus’o 10 d., 7:30 vai. va
kare, F. Shedvell svetainėj, 341 Ken
sington Avė. Nariai kviečiami visi at
silankyti, nes bus išduotas metinis ra
portas apie stovį bendrovės ir daug 
kitų svarbių dalykų aptarta.

— Direkcija.

Chicagos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas bus a/ntradienį, sausio 9 
d., Mildos svet., 3140 S. Halsted gat., 
7 v. vakare. Visos draugi :os prisiųs- 
kit savo atstovus; bus rinkimas nau
jos' valdybos 1923 metams.

— Valdyba.

PARDAVIMUI SALIUNAS, biznio 
vieta išdirbta, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu prieinama kaina. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės:
3308 So. Wallace St.

moterišku 
“Draugai, 
konferncijos 

visiems

Indihna Harbor, Ind. — Lietuvių 
Švietimo Draugija iš Chicagos rengia 
prakalbas su paveikslais antradienį, 
saus. 9 d,, 7:30 v. v. Catharine Hali 
svetainėj. 138 Theodor St. įžanga vel
tui. Kolektų nebus. Kviečia gerb. pu
bliką nepamiršt ateiti.

— Komitetas.

REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 
kožnas gali užsidirbti didelius pinigus 
pardavinėdamas gerai žinomus daik
tus ant lengvų'IšmokesČių einant per 
namus. Alga ir komisas. Ateikit tuoj 
adresu 115 South Dearbom Street. 
Room 523.

JIEŠKAU apsivediimii merginos 
arba našlės be vaikų nuo 24 iki 39 
metų amžiaus. Esu pasiturįs vaiki
nas 35 metų amžiaus. Kuri mergina 
teisingai mano apsivesti prašau atsi
liepti per laišką. Jonas Vosylius, 1400 
S. Union Avė., Chicago, III.

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

Busiu dėkingas. Stanys

PARSIDUODA VALGYKLA 
lietuvių apgyventoj kolionijoj 
už pusę kainos. Bus parduota 
greitai. Atsišaukit į Naujienas 
No. 190.

REIKALAUJAMA PRITY- 
i'tisių vyrų automobiliams ardy
ti. Ateik tuojaus.
AETNA AUTO PARTS CO., 

2101 So. State St.

Lietuvos ir Amerikos Pramonės 
Bendrovės Chicagos ii’ apylinkių šeri- 
ninkai kviečiam'' svarbiau susir’nki- 
man Sausio 10, 8 vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos narapiioš svetainėj, 18 gat. 
ir Union Avė.. Chicago. III.

Kviečio S’. Jucevičius.
B. Nanartonis.

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas ir buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės S'trumilo Salėj, Utarninke, Sau
sio 9 d., 158 E. 107th St., Roseland, 
III. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lė
šų padengimui — 15c. Draugai, atei
kite visi į prakalbas.

i

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir saldainių 

krautuvė, su rakandais; kambarys už
pakalyj. Gražioj apielinkėj, visokių 
tautų apgyventa. Biznis senas ir ge
ras. Lysas 3 metams. Randa pigi. Tu
riu parduoti i trumpą la’ką ir pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos.

4352 S. Mozart St.

DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

grosemę ant mažo narreo, loto, ar au
tomobilio. Biznis išdirbtas per ilgus 
metus ir randas geriausioj vietoj prie 
Halsted. ^Atsišaukit pas

S.\ L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street,

* Chicago, Ali.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas,'šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setas, aslinė lempa, grojiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

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

Komitetas.

Darbininkų, prie trokų ir

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuve. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipiiko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiuly- 
ma. 3113 So. Halsted St.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
bučernė; gera vieta patyrusiam žmo
gui; apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų, ilgas lysas. Galiu mainyti ant na
mo; priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6010 So. Kedzie Avė.

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių moterų skudurams skir
styti.

AMERICAN JUNK SIIOP, 
413 So. Racine Avė.

Yrikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Recital Hali, 410 S. Michigan Avė., 
tarp Congress ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietoje: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birutė.”

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
arba be namo. Turiu du bizniu, to
dėl ir su maža suma pinigų gali kiek
vienas pirkt. Savininkas duoda nvor- 
gičių, arba mainysiu ant namo, loto, 
ar kitokio daikto.

4502 So. Honore St.

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

2611 W. 44th St.
Tel. Lafayette 5864.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGICIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nnpirkt. Bučemes, 
grosemes, automobilius, lotus mainau 
ant namų Dar aš skolinu pinigus ant 
antrų nvorgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas pataraavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., -sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

Pardavimui mūrinis namas kaip 
naujas ant 2-jų lubų. luotas pločio 
28V2 pėdų, gera šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynės. Pirmame au
kšte krautuvė ir šeši kambariai. 
Antrame aukšte 3 pagyv. po 4 dide
lius kambarius. Parduosiu su mažu į- 
mokėjimu tik $4,000.00. Kitus lengvais 
išmokėjimais. Savininką galit matyti 
visados. Aš pats apimu krautuvę ir 
kambarius.

ANTANAS JABLONSKIS, 
3236 So. Morgan St., 

Chicago, III.

B

; prie naujų 
klausimas, kur

Kai kurie

r ' 
f

Bridgeporto'Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr~ ne- 
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”? Šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

bolše- kontesto. Bet gal tai yra tik 
paprasti paskalai. Pagyvcnsi- 

dažnai me —• pamatysime. Gal drg. 
Prieita Į A. K. Menas ir vėl jiems kailį

— Osip Groznyj.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba našlės be vaikų, bet ne gy
vanašlės, nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
ne žemesnės kaip 5 pėdų; turi būti 
farmerka, gerai apšipažinusi su far- 
m-ų dalykais; turi būti nevartojančia 
munšainės ir ne davatka. Geist na, 
kad turėtų nors kiek pinigo. Esu ne
vedęs 41 metų amžiaus, 5 pėdų 10 
colių augščio, pypkorius, munšainės 
nevartoju: turiu savo farmą. Kuri su
tiktų atsiliepkit ir savo paveikslą pri- 
siųskit, o aš pareikalavus gražinsiu. 
— S. J., P. O. Box 112, Garden, 
Michigan.

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m-., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

Panašiai 
pasielgti seniau. Nuo 
Mildos teatras pradeda 
ramia vieta.

JIEŠKAU Motiejaus Kriaučialio, 
paeinančio iš kaimo Paliepio, pašt. 
Kapčiamieščio, apskr. Seinų. Girdė
jau, gyvena Philadelphijoj, Pa. ir yra 
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas 
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra
neškite. — '
Kliaučiai;s, 2025 — 2nd Avė., De- 
troit, Mich.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.

Liet. Rytmetinės žvaigždes Pas. ir 
Pa«il. Kliubas rengia trečią metinį 
maskinį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėjimu 
drabužių 75c.

‘‘smarkus” delegatas 
klausimą prakalbų 
reikalu ir sako, kad 
sąryšis

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketvirtadienį, saus. 11 d., Melda
žio svetainėj. Visi nariai yra kviečia
mi būtinai atsilankyti, yra būtino 
reiko. — Sekretorius.

Jukelis suriko: “nėra, 
sykį nėra”,— ir tokiu 
dalis programo užsi-

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją antradienio vakarą, sausio 
9 d., Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 v. v. Visi dai
nininkai privalote būti ant repetici
jų; taippat ir nauji dainininkai gali 
prisidėti prie Choro.

— Valdyba.

PAJIEŠKAU brolio Jurgio ir se
sers Agnieškos žemaičių. Agnieška 
po pirmu vyru vadinos Skirienė, po 
antru nežinau, abudu gyveno Chica
go į. Malonėkit atsišaukti adre&u: 
ONA MOTSKAITIKĖ, IVOšKIENĖ, 

506 W. 3rd St., 
Spring Valley, III.

-— i. .............. ... i------------- ————■—

Roseland. — Draugijų Sąrvšio De
legatu palaikančių Aušros knygyną 
metinis susirinkimas įvyks Sausio 9 
d , 7:30 vai. vakare. Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
delegatai ir delegatės senieii ir nau
jai išrinkti malonėkite atsilankyti į 
minėtą susirinkimą' paskirtu laiku, 
nes turime daue; svarbių reikalų ap
svarstyti, taipgi bus renkama nauja 
valdyba.

J. Tamašauskas, Seki’.

Lietuviu Rateliuose.
Seka nuo 5-to pusi.)

s ir aiškintų reikalingu- 
draugijų sąryšio”. Vėliau 
laušimas buvo nutartas 

vykdinti. Vienas delegatas rei
kalavo 
rii

kad tie agitatoriai, ku- 
eis Į draugijų susirinkimus, 

“butų gerai Įgalioti”, nes, gir-, 
laiko atgal vienas agi- 
norėjęs įeiti į drau- 

susirinkimą Brighton
Parke, bet “gavęs per nosį”. 
Dabar draugijos gali laukti 
savo susirinkimus atsilankanl

tai

Pereitos konferncijos išrink
tasis komitetas teisinosi, kad 
jis “padalęs klaidą”. Jis išsiun
tinėjęs pakvietimus 
joms pažymėdamas, 
konferencija įvyks 5 d. š. mėn., 
vieton 7 d. Todėl, girdi, dangų-

neatsilankė konferencijom 
ka Įeina i išduoti 
įkalbų rengimo ko

mitetui, jo nesirado. Nebuvo 
nė konstitucijos projekto pri- 
rengimo komiteto. Tiesa, apie 
1 vai. po piet atsirado prakal
bų rengimo vienas delegatas. 
Jis Į>ranešė, kad prakalbos pa
vyk usic® gerai agitatyvišku

nekaip; padavė skaitlines kiek 
įplaukų ir išlaidų buvo ir pa
sakė, kad pinigų, anot to po
sakio, “nė liko, nė reik”. Skait
linė buvo 17 dol. Sekretorius 
suskaitliavęs atsistoja ir pasa
ko, kad dar taurejęs likti apie 
1 dol. pinigų. Tada delegatas, 
atsistojęs galvoja, kaip čia ga
lėtų būti, kad neišeina geraį. 
Jis sako, “gerai, atsiteisim”. 
Praslinkus apie valandai laiko, 
tas pats delegatas atsistojęs ir 
pasako, kad Įplaukų buvę ne 17 
dol., bet 16 ir vėl išeina: “nei 
liko, nė reik”. Toks raporto 
išdavimas šukele daug juoko 
pačių bolševikų tarpe.

Kadangi, kaip minėjau, kai 
kurios komisijos neatsilankė,

nejus 
mų, kilo 
pinigų.

sumany- 
gauti 

deleg. siųle 
draugijoms 
į “draugijų 
sako, jei

metines mokesties 
sąryšį”. Bet kiti 
mes uždėsime po dolerį mokes
ties, tai nė viena draugija prie 
mus nesidės. Reikia, girdi, 
gražumu draugijas prikalbinti, 
o paskui jau apie mokestį kal
bėti. Po ginčų prieita prie to, 
kad reikia tą klausimą atiduo
ti išrišti konstitucijos projekto 
komisijai.

rengimo
turi sureng

ti prakalbas, kad užkirtus ke- 
iocialistams, kurįe rengia 
aibas Liet. Socialdemo

kratų Partijos atstovui, kuris 
i

VINCENTAI AŠMANTAS.

Persiskyrė su šiuo pa
sauliu sausio 7 d., 1923 m., 
9 vai. vakarą po sunkios li
gos, sulaukęs 56 metų am
žiaus. Amerikoj išgyveno 
20 metų. Paliko Lietuvoje 
moterį ir dvi dukteris. Jo 
kūnas randas namuose po 
num. 1744 So. Union Avė? 
Laidotuvės bus trečiadienį, 
sausio 10 d.; išlydėjimas iš 
namų 10 vai. rytą į Lietu- 

Tautiškas Kapines, 
au gimines ir pažysta- 
dalyvauti laidotuvėse.mu

B. Mikalauskas.

prisipylęs kišenius pinigų par- 
važiuosiąs Lietuvon ir su tais 
pinigai • “karsiąs komunistus”. 
[Lietuvos 
niekuomet 
užsiims 1 
Tai (labas pačių 
kurie

BRIDGEPORTAS.
Musų golfas.

Man teko įsikalbėti su lietu
vių golfo čampionn drg. A. K. 
Menu. Lietuvių golfo čampio- 
nu jis patapo pereitą vasarą iš
kurnėdamas tame sporte čam- 
pionatą. Jis, pasak jo paties 
žodžiais, ant žut-but, neišlei
siąs iš savo rankų čampiona- 
to, kurį jis dabar turi. Nežiū
rint to, musų inteligentai gal
voja, kaip tą “karimą” atėmus 
iš jo, to “paprasto -žmogelio”, 
Kai kurie inteligentai jį taip va 
dina. Pastarųjų nuomone, 
čempiono vardas geriau pritin
ka inteligentui 
tam asmeniui.

Girdėtis, kad 
reika-lty žada įvykti 

lu. Tą visą darbą nutarta pa- ninku kontestas. Kai kurie kai-1 
likti komitetui išspręsti. ba, kad musų daktarai ir kiti

Daug kalbėta ir nutarta pri- inteligentai dėsią pastangų, 
sivilioti Cicero ir* Roselando Į kad neprileidus . A. Meno prie 
Draugijų Sąryšius prie 
vikiškojo.

Kilo klausimas, kaip 
šaukti konferencijas, 
prie to, kad konferencija butų I išpils, 
šaukiama kas 3 mėn, nes, pa
sak kai kurių delegatų, jeigu Mildos Teatras,
konferencija butų laikoma kas Mildos teatras pradėjo kam- 
mėnesį, tai ji pavirstų į mi- PanUQ> l<a(l apsivalius nuo ne- 
lingą. Todėl, kad išven- geistinų triukšmadarių, kurie
gus tokio pavojaus, ir nutarta I pastaruoju laiku pradėjo ten 
paretinti konferencijas. , kTėsti visokių šposų. Dabar

Vienas delegatas , reikalauja beveik kasdieną yra areštuo- 
svarstyti klausimą, kad Lietu- ialni ir vejami laukan triukš- 
vos krikščionys išmetė “darbi-1 niadariai. Panašiai reikėjo 
ninku” ^atstovus iš Seimo. Gi 
kitas atsistoja ir sako: “Neži
nai kodėl juos išmetė iš Sei
mo? Juos išmetė todėl, kad jie 
atstovauja ‘darbininkų’ reika
lus”. Tuo tos diskusijos ir už
sibaigė.

Pasirodė, kad “draugijų są
ryšis” *turi skolos pasidaręs, 
bot nėr iš ko jos atiduoti. To
dėl, kad “likvidavus” skolą, 
liko nutarta užtraukti paskolą, 
anot Jukelio, kad ir iš banko. 

Kad kaip nors šią konferen
ciją padarius garsesne, kai ku
rie bolševikėliai siūlo jos nu
tarimus pasiųsti visiems laik
raščiams. Šiuo klausimu ima 

moteris ir plonu 
boseliu sako: 

kam tokios mažos 
nutarimus siun- 

tifiėti visiems laikraščiams”. 
Ima balsą vyras ir storu bal
su jos adresu sako: “Matai, 
lįkė kaip sakalas,x nutūpė kaip 
vabalas”. Jis bandė Įrodyti, 
kad reikia ir “Draugui” ir vi
siems laikraščiams nutarimai 
siųsti. Galų gale nutarta, kad 
nutarimai butų patalpini “Vii-Į 
nyj”, “d-jų sąryšio organe. I

Kad padaryti šiokią tokią 
atmintį apie konferencijos įvy
kimą; nutarta, kad delegatai 
paaukautų politiškiems kali
niams. Kai kurie delegatai sa
ko, kad, girdi, taip aukaudami 
mes surenkam labai mažai au
kų ir dėlto išeinanti labai di-| 
dėlė sarmata.. 
kad nereikia 
surinkta; 
tai tada 
surinko 
užsibaigė

Socialdemokratai 
neužsiėmė ir ne- 

komunistų korimu, 
komunistų, 

jau šimtus socialdemo- 
spudė kalėjimuose, su- 
ištrėmė Sibiran ir į ki- 

k raštus. — T. B.].
šaudė, 
tus 
Kiti delegatai ir gi ima balsą 
tame klausime, bet pataria, 
kad panašiai prakalbos nelabai 
gerai butų rengti. Jie pataria, 
kad butų kalbama “draugijų 
sąryšio” reikalais, o, girdi, pa
čioje prakalboje butų tai ga
lima paliesti; bet, esą, viešai 
negalima skelbti kitokia tema, 
kaip tik “d-jų sąryšio

“Sandara” ir “žiežirba.”
Vietos sandariečiai pradėjo 

bruzdėjimą, kad organizavus 
moterų sandariečių kuopą. Sa
koma, kad tai jiems pasisek
sią. Na, o ką draugai brid- 
geportiečiai mano apie pradėji
mą organizuoti “žiežirbos” 
kuopą! Ar ne laikas butų apie 
tai pagalvoti?

'Lodei jie siūlė, 
skelbti, ar daug 

kai daugiau surinks, 
sykiu parodys, kiek 
aukų. Konferencija 

kai 2 vai. po pietų.
• Norėčiau dar tartį žodį kitą 
apie tą “draugijų sąryšį”, kaip 
jis išrodo arčiau prisižiūrėjus. 
Tas sąryšis, tai yra niekas dau
giau, kaip bebaigiančių sunikti 
bolsevikėlių įrankis, su kuriuo 
jie bando prisigriebti prie 
sveiko visuomenės kūno, kad 
ir jį užkrėtus td savo susna 
ir kad galėjus dar ilgiau pasi-

Iš šios konferencijos buvo 
matyti, kad pas )uos viešpa
tauja didžiausia netvarka: ko
misijos neatsilanko, raportų 
neišduoda, delegatai taip pat 
nesilanko į susirinkimus, kon
ferencija šaukiama kai 9:30, o 
prasideda 11:30, kiti delegatai 
ateina net po 12 vai.

\ nelegalų ūpas nupuolęs, ro
dės, kad jie ateina susirinki- 
inan kenoi nors varomi. Pas 
juos susirinkime nėra tvarkos. 
Žodžiu tariant, palaidi barščiai. 
O betgi nutarimus daro dar ir 
į draugijų susirinkimus savo 
ilgą nosį)* mano kišti. Ar jiems 
tas pavyks, ar ne, pamatysime.

—T. B.

PASIŪLYMAS atlyginimo $200 
už įrodymą, pagal kurį galima 
butų suareštuoti ir nuteisti S. G. 
Mahrats’ą ir John Žitkų. Tilpu- 
sis Naujienose apskelbimas spa
lio ir lapkričio menesiuose, 1921 
metais, šiuomi yra atšaukiamas 
ir panaikinamas.

Advokatai:
V. W. RUTKAUSKAS

G. J. DREISKE.

PAJIEŠKAU nedidelio štore- 
lio saldainiams pardavinėti su 3 
ar 4 kambariais gyventi. Kas tu
ri atsišaukite laišku šituo adre
su: Juozas šeškauskas 1915 So. 
Union Avė.

IŠDUODAMA randon kamba
rys merginai, ar našlei be vai
kų prie mažos šeimynos; elek
tros šviesa, švarus kambarys. 
Kreiptis po 6 v. v. 1 lubos iš už
pakalio. 3426 Emerald Avė.

MOTERŲ Durkšlinio preso 
operatorių, kurios turi prityri
mo. Valandos npo 7 ryto iki 5 
po pietų, šeštadieniais iki pietų.

WĄSHBURN CO., 
6126 S. La Salio St.

REIKALAUJAMA mergina 
prie apskrito namų darbo. Be 
skalbimo. Geras mokesnis.

Kreiptis: Mrs. Lawrence, 2258 
W. Walton St., Telephone Hiim- 
boldt 6152.

RE1KALAUJAMA merginų 
prie lengvo dirbtuvės ‘darbo; 
taipgi operatorių pajiega varo
miems įspaudžiamiems spaus- 
tams (embossing press).

S. D. CII1LDS & CO

REIKALAUJAMA vyrų prie 
nuolatinio darbo vidui, 45c va
landai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

PARDUODAMA SALIUNAS 
su visais barais, 3 ruimai gyve
nimui, randa $30 mėnesiui. Tu
riu du bizniu ir vieną turiu par
duoti. Kreiptis:
. 516 W. Roosevelt Rd.

i

PARDUODAMA NAMAS. 
Savininkas nori greitu laiku 
parduoti ir parduos pigiai, nes 
eina į biznį.

Kreiptis:
2146 W. 23rd PI.

p fcl

B.
ife

Bie- 
sve- 

Itainėj, Town of Lake, buvo 
renkamos aukos Lietuvos So
cialdemokratams. Aukų rinkė
jais buvo Vilis, J. Degutis, J. 
Pocius ir Pačkauskas.

Aukavo po $2: J. Dudėnas ir 
J. Duchovičius; po $1 auka
vo: J. Adomaitis/F. 
tas, J. Brazauskis, J. 
čius, J. Mikučauskis, 
gintas, B. Judeiko, J. J. Saulis, 
F. Žymontas, A. Brazulis, P. 
Puteikis, A. Šerpetis, J. Mer
kelis, A. IS'udeikis, A. ILasis, P. 
Viskontas, V. .Andrisauskas, 
A. Baltutis, A. Tulaikienė, A. 
Jucikas.

Stambių aukų surinkta $24; 
smulkių aukų — $12.70. Viso 
aukų surinkta $36.70. Įžangos 
surinkta $17.25. Viso įplaukų 
$53.95. Visiems aukavusiems 
tariame ačiū. t

Čia reikia pastebėti, 
stambiausią auką suteikė po
nas J. Elias: jis davė prakal
boms salę už dyką. Ačiu tam 
visos įplaukos pasilieka ir eina 
Lietuvos Socialdemokratams. 
Ponui J. Elias tariame širdin
gą ačiu.

Visi pinigai perduoti drg. 
A. Žymontui, LSS. sekretoriui.

— Rengėjai.

MERGINŲ. PRITYRIMAS 
NĖRA BŪTINAS.
16 metų amžiaus *ir senesnių 

prie darbo knygų rišykloj; šva
rus, lengvas darbas popieras 
dėstyti ant stalų, be jokių pavo
jingų mašinų, malonus kamba
riai su dienos šviesa, kafeteri- 
ja ir kliubiniai kambariai.

ATSINEŠKITE PALIUDY
MĄ APIE METUS.

Reikia mokėti angliškai 
bėti

PARDUODAMA namas Bright- 
on Parke 3 aukštų, naujas mūrinis, 3 
pagyvenimai 5-6-6 kambariai. Randa 
$1,128 per metus. Kaina $10.000, įmo- 
kėt $4000. Geros išlygos greitam par
davimui. Atsišaukit 3122 S. Halsted 
St., pirmos lubos. . k .

Parduodu medinį namelį ant Bridge- 
porto, 2 pagvvenimai po 4 kamba
rius. Kaina $2,500, įmokėt $500. 3122 
S. Halsted St., pirmos lubos.

Kas turit namą ir norit farmos, 
gausite farmą pigiai su gyvuliais ir 
mašinomis.

Atsišaukit:
FARM AGENCY, 

3122 So. Halsted St.

r
i;:i fc

kai-

ASMENŲ JIESltOJlMAIkad

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

APVEDIMAI.

CO.,
136 & I. C. Tracks, 

Biverdate, III.

B

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti

PARDUODAMA SALIUNAS; 
biznis išdirbtas per daugelį 
tų; laisnis jau išpirktas 
tams.

Kreiptis:
1940 S. Halsted St.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.
ACME STEEiL GOODS

TURI BŪT parduotas Minkš
tų Gėrimų Salonas su namu ir 
garažu 2 karam, lotas 50 per 124 
pėdas. Parduodama dėl 'kito biz
nio. Kaina $10,000; pusė įmokė
ti. 3362 N. Narragansett Avė. 
Tel. Kildare 0181.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim1, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ai-’ 
gų- , , 'Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

190 N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka, vedėjas.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.)__ <______ ___  

kimus ir aiškintų reikalingu
mą “draugijų sąryšio”. Vėliau 
šis klausimas buvo nutartas 
vykdinti. Vienas delegatas rei
kalavo, kad tie agitatoriai, ku
rie eis į draugijų susirinkimus, 
“butų gerai įgalioti”, nes, gir
di, kiek laiko atgal vienas agi
tatorius norėjęs įeiti į drau
gijos susirinkimą Brighton 
Parke, bet “gavęs per nosį”. 
Dabar draugijos gali laukti 
savo susirinkimus atsilankant

[Lietuvos 
niekuomet

Pereitos konferncijos išrink
tasis komitetas teisinosi, kad 
jis ‘^padaręs klaidą”. Jis išsiun
tinėjęs pakvietimus draugi-
joms pąžnnėdanias, kad ši 
konferencija įvyks 5 d. š. men., 
vieton 7 d. Todėl, girdi, daugu
ma delegatų tapo .prigauta ir 
neatsilankė konferencijom

Atėjus kaleinai išduoti ra
portas prakalbų rengimo ko
mitetui, jo nesirado. Nebuvo 
nė konstitucijos projekto pri- 
rengimo komiteto. Tiesa, apie 
1 vai. po piet atsirado prakal
bų rengimo vienas delegatas. 
Jis pranešė, kad prakalbos pa- 

agitatyvišku 
finansiškai

vykusias gerai
žvilgsniu, bet
nekaip; padavė skaitlines kiek 
įplaukų ir išlaidu buvo ir pa- 

anot to po-sake, kad pinigų, 
šakio, “ne liko, nė reik”. Skait
linė buvo 17 dol. Sekretorius 
suskaitliavęs atsistoja ir pasa
ko, kad dar taurejęs likti apie 
1 dol. pinigų. Tada delegatas, 
atsistojęs galvoja, kaip čia ga
lėtų būti, kad neišeina geraį. 
Jis sako, “gerai, atsiteisim”. 
Praslinkus apie valandai laiko, 
tas pats delegatas atsistojęs ir 
pasako, kad įplaukų buvę ne 17 
dol., bet 16 ir vėl išeina: “nė 
liko, ne reik”. Toks raporto 
išdavimas sukėlė daug juoko 
pačių bolševikų tarpe.

Kadangi, kaip minėjau, kai 
kurios komisijos neatsilankė, 
tai raportai greit užsibaigė. Po 
rajicrtų 
nėra, da 
bildu ta 
baigė.

Priėjus prie naujų sumany
mų, kilo klausimas, kur gauti 
pinigų. Kai kurie 
uždėti i)o 1 dol. 
metinės mokesties 
sąryšį”. Bet kiti
mes uždėsime po dolerį mokes
ties, tai ne viena draugija prie 
mus nesidės. Beikia, girdi, 
gražumu draugijas prikalbinti, 
o paskui jau apie mokestį kal
bėti. Po ginčų prieita prie to, 
kad reikia tą klausimą atiduo
ti išrišti konstitucijos projekto 
komisijai.

Jukelis suriko: “nėra, 
sykį nėra”,— ir tokiu 
dalis programo užsi-

deleg. si ulė 
draugijoms 
į “draugijų 
sako, jei

“^markus” delegatas 
klausinių prakalbų 
reikalu ir sako, kad 

turi sureng-
rengimo
“draugijų sąryšis
ti prakalbas, kad užkirtus ke
lią socialistams, 
prakalbas Liet.
kratų Partijos atstovui, kuris

kurie rengia
Socialdemo-

L

fi

*

prisipylęs kišenius pinigų par
važiuosiąs Lietuvon ir su tais 
pinigai • “karsiąs komunistus”.

Socialdemokratai 
neužsiėmė ir ne-

komunistų korimu.
Tai dabas pačių komunistų, 
kurie jau šimtus socialdemo
kratų spudė kalėjimuose, su
šaudo, ištrėmė Sibiran ir į ki
tus kraštus. — T. B.]. 
Kiti delegatai ir gi ima balsą 
tame klausime, bet pataria, 
kad panašiai prakalbos nelabai 
gerai butų rengti. Jie pataria, 
kad butų kalbama “draugijų 
sąryšio” reikalais, o, girdi, pa
čioje prakalboje butų tai ga
lima paliesti; bet, esą, viešai 
negalima skelbti kitokia tema, 
kaip tik “d-jų sąryšio” reika
lu. Tą visą darbą nutarta, pa
likti komitetui išspręsti. /

Daug kalbėta ir nutarta pri
sivilioti Cicero ir Roselando 
Draugijų Sąryšius prie bolše
vikiškojo.

Kilo klausimas, kaip dažnai | 
šaukti konferencijas. Prieita 
prie to, kad konferencija butų 
šaukiama kas 3 men, nes, pa
sak kai kurių delegatų, jeigu 
conferencija hutų laikoma kas 
mėnesį, tai ji pavirstų į mi- 
ingą. Lodei, kad išven

gus tokio pavojaus, ir nutarta 
)aretinti konferencijas.

Vienas delegatas reikalauja 
svarstyti klausimą, kad Lietu
vos krikščionys išmetė “darbi
ninkų” atstovus iš Seimo. Gi 
eitas atsistoja ir sako: “Neži
nai kodėl juos išmetė iš Sei
mo? Juos išmetė todėl, kad jie 
atstovauja ‘darbininkų’ reika
lus”. Tuo tos diskusijos ir už
sibaigė.

Pasirodė, kad “draugijų są
ryšis” -turi skolos pasidaręs, 
l ot nėr iš ko jos atiduoti. To
dėl, kad “likvidavus” skolą, 
liko nutarta užtraukti paskolą, 
anot Jukelio, kad ir iš banko.

Kad kaip nors šią konferen
ciją padarius garsesne, kai ku
rie bolševikėliai siūlo jos nu
tarimus, pasiųsti visiems laik
raščiams. šiuo klausimu ima 
balsą viena moteris ir plonu 
moterišku balseliu sako: 
“Draugai, kam tokios mažos 
konferncijos nutarimus siun- 
tifiėti visiems laikraščiams”. 
Ima balsą vyras ir storu bal
su jos adresu sako: “Matai, 
lėkė kaip sakalas/ nulupę kai]) 
vabalas”. Jis bandė įrodyti, 
kad reikia ir ‘'‘Draugui” ir vi
siems laikraščiams nutarimai 
siųsti. Galų gale nutarta, kad 
nutarimai butų patalpini “Vil
ny! ”, ‘‘d-jų sąryšio organe.

Kad padaryti šiokią tokią 
atmintį apie konferencijos įvy
kimą, nutarta, kad delegatai 
paaukautų politiškiems kali
niams. Kai kurie delegatai sa
ko, kad, girdi, taip aukaudami 
mes surenkam labai mažai au
kų ir dėlto išeinanti labai di
delė sarmata. Todėl jie siūlė, 
kad nereikia skelbti, ar daug 
surinkta; kai daugiau surinks, 
tai tada sykiu parodys, kiek 
surinko aukų. Konferencija 
užsibaigė kai 2 vai. po pietų. I 
• Norėčiau dar tartį žodį kitą 
apie tą “draugijų sąryšį”, kaip 
jis išrodo arčiau prisižiūrėjus. 
Tas sąryšis, tai yra niekas dau
giau, kaip bebaigiančių smukti 
bolsevikėlių įrankis, su kuriuo 
jie bando prisigriebti prie 
sveiko visuomenes kūno, kad 
ir jį užkrėtus ta) savo susna 
ir kad galėjus dįir ilgiau pasi-

Iš šios konferencijos buvo 
matyti, kad pas juos viešpa
tauja didžiausia netvarka: ko
misijos neatsilanko, raportų 
neišduoda, delegatai taip pat 
nesilanko į susi rink i mus, kon» 
ferencija šaukiama kai 9:30, o 
prasideda 11:30, kiti delegatai 
ateina net po 12 vai.

Delegatų ūpas nupuolęs, ro
dos, kad jie ateina susirinki
mai! kenoi nors varomi. Pas 
juos susirinkime nėra tvdrkos. 
Žodžiu tariant, palaidi barščiai. 
O betgi nutarimus daro dar ir 
į draugijų susirinkimus savo 
ilgų nosį mano kišti. Ar jiems

BRIDGEPORTAS.
Musų golfas.

Man teko įsikalbėti su lietu
vių golfo čempionu drg. A. K. 
Menu. Lietuvių golfo čampio- 
nu jis patapo pereitą vasarą iš
kurnėdamas tame sporte čam- 
pionatą. Jis, pasak jo paties 
žodžiais, ant žut-but, neišlei
siąs iš savo rankų čampiona- 
to, kurį jis dabar turi. Nežiū
rint to, musų inteligentai gal
voja, kaip tą “karimą” atėmus 
iš jo, to “paprasto -žmogelio”, 
Kai kurie inteligentai jį taip va 
dina. Pastarųjų nuomone, 
čampiono vardas geriau pritin
ka inteligentui 
tam asmeniui.

Girdėtis, kad 
ty žada įvykti

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

negu .papras-

nctolimoj atei-

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovas ir buvęs 
Lietuvos Steigiamojo Seimo narys 
kalbės S'trumilo Salėj, Utarninke, Sau
sio 9 d., 158 E. 107th St., Roseland, 
III. Pradžia 7 vai. vakare. įžanga lė
šų padengimui — 15c. Draugai, atei
kite visi į prakalbas.

i

“Gyvi nabašninkai” 3 veiksmų ko
mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

PASIŪLYMAS atlyginimo $200 
už įrodymą, pagal kurį galima 
butų suareštuoti ir nuteisti S. G. 
Mahrats’ą ir John Žitlcų. Tilpu- 
sis Naujienose apskelbimas spa
lio ir lapkričio menesiuose, 1921 
metais, šiuomi yra atšaukiamas 
ir panaikinamas.

Advokatai:
V. W. RUTKAUSKAS\

G. J. DREISKE.

_________ VYRŲ_________
REIKIA PARDAVINĖTOJŲ — 

kožnas gali užsidirbti didelius pinigus 
pardavinėdamas gerai žinomus daik
tus ant lengvų iSmokesČių einant per 
namus. Alga ir komisas. Ateikit tuoj 
adresu 115 South Dearbom Street. 
Room 523.

RAKANDAI 7 KAMBARIAMS tu
ri būt parduota tuojaus. Kilimas, 'Šik
šninis ir veliūrinis gyvenamojo kam
bario setas, aslinė lempa, grojiklis 
pianas, fonografas, valgomojo kam
bario setas, miegamojo kambario se
tas. Bus parduota pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

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

Komitetas.

PAJIEŠKAU
NAKTINIO
VIRĖJO.

Atsišaukti:
1841 So. Halsted St.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI gražus mūrinis na

mas su Storu ir kambariais gyveni
mui, elektros šviesa, augštas skiepas 
ir garažas dviem automobiliams. Sa
vininkas pats duoda morgičiu.

PAUL LEASES.
3616 So. Halsted St.

PAJIEŠKAU nedidelio štorc- 
lio saldainiams pardavinėti su 3 
a,r 4 kambariais gyventi. Kas tu
ri atsišaukite laišku šituo adre
su: Juozas šeškauskas 1915 So. 
Union Avė.

REIKALAUJAMA vyrų prie 
nuolatinio darbo vidui, 45c va
landai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

Bridgeporto'Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr" ne
dalioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 

me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

ninkų kontestas. Kai kurie kai-1 turtus”?šv. Jurgio svetainėj. Meldžia- c Ir 1+11 rirmumn to vnlrnra mnlro nn-
ba, kad musų daktarai ir kiti 
inteligentai dėsią pastangų, 
kad neprileidus , A. Meno prie 
kontesto. Itet gal tai yra tik 
paprasti paskalai. Pagyvensi
me - pamatysime. Gal drg. 
A. K. Menas ir vėl jiems kailį 
išpils. — Osip Groznyj.

Liet. Rytmetines žvaigždes PaŠ. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinj 
nvaskinį balių, šeštadienį saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidčjimu 
drabužių 75c.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA randon kamba

rys merginai, ar našlei be vai
kų prie mažos šeimynos; elek
tros šviesa, švarus kambarys. 
Kreiptis po 6 v. v. 1 lubos iš už
pakalio. 3426 Emerald Avė.

PARDAVIMUI

Mildos Teatras.
Mildos teatras pradėjo kam

paniją, kad apsivalius nuo ne
geistinų triukšmadarių, kurie 
pastaruoju laiku pradėjo ten 
krėsti visokių šposų, 
beveik kasdieną yra 
jami ir vejami laukan 
madariai. Panašiai 
pasielgti seniau. Nuo 
Mildos teatras pradeda 
ramia vieta.

Dabar 
arešluo- 
triukš- 
reikėjo 

dabar 
virsti

“Sandara” ir “žiežirba.”
Vietos sandariečiai pradėjo 

bruzdėjimą, kad organizavus 
moterų sandariečių kuopą. Sa
koma, kad tai jiems pasisek
sią. Na, o ką <1 raugai brid- 
geportiečiai mano apie pradėji
mą organizuoti “žiežirbos” 
kuopą! Ar ne laikas butų apie 
tai pagalvoti?

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.

Užvakar, sausio 7 d., K. Bie- 
sve- 

Lakc, buvo 
Lietuvos So- 
Aukų rinkė-

Eismoii-

tainėj, To^vn of 
renkamos aukos 
cialdemokratams. 
jais buvo Vilis, J. Degutis, J.
Pocius ir Pačkauskas.

Aukavo po $2: J. Dudėnas ir 
J. Duehovičius; po $1 auka
vo: J. Adomaitis, F.
tas, J. Brazauskis, J. Juškevi
čius, J. Mikučauskis, A. Jau- 
gintas, B. Judeiko, J. J. šautis, 
F. Žymontas, A. Brazulis, P. 
Puteikis, A. Šcrpetis, J. Mer
kelis, A. iSudeikis, A. ILasis, P. 
Viskointas, V. .Andrišauskas, 
A. Baltutis, A. Tulaikiene, A. 
Jucikas.

Stambių aukų surinkta $24; 
smulkių aukų — $12.70. Viso 
aukų surinkta $36.70. Įžangos 
surinkta $17.25. Viso įplaukų 
$53.95. Visiems aukavusiems 
tariame ačiū. %

Čia reikia pastebėti, kad 
stambiausią auką suteikė po
nas J. Elias: jis davė prakal
boms salę už dyką. Ačiū tam 
visos įplaukos pasilieka ir eina 
Lietuvos Socialdemokratams. 
Ponui J. Elias tariame širdin
gą ačiū.

Visi pinigai perduoti drg. 
A. žymontui, LSS. sekretoriui.

— Rengėjai.

Pranešimai
Kensington. — Lietuvių Bendroves 

įvyks šėrininkų metinis susirinkimas 
trečiadienį, saus’o 10 d., 7:30 vai. va
kare, F. Shedvell svetainėj, 341 Ken
sington Avė. Nariai kviečiami visi at
silankyti, nes bus išduotas metinis ra
portas apie stovį bendrovės ir daug 
kitų svarbių dalykų aptarta.

— Direkcija.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus ketvirtadienį, saus. 11 d., Melda- 
žio svetainėj. Visi nariai yra kviečia
mi būtinai atsilankyti, yra būtino 
reiko. — Sekretorius.

Nepriklausomybes šventes Paminė
jimas. — Kviečiame Chicagos ir apie- 
linkės organizacijų valdybas ir dar- 
buotojus-jas į susirinkimą trečiad’e- 
nį, sausio 17 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parap. svet. (Bridgeporte), 
bendram pasitarimui apie paminėji
mą Lietuvos Nepriklausomybės šven

tas pavyks, ar ne, pamatysime, tės vasario 16 d. L. L. P. Chicagos 
apskričio vardu.

J. Ą. Mickellunas) Pirm.—T. B.

yrikietus Marlenos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Recital Hali, 410 S. Michigan Avė., 
tarp Congress ii* Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietoje: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birutė.”

Bridgeportas, — Pamokos lietuvių 
kalbos vaikams būna utaminksis ir 
netriyčiomis nuo 4 iki 6 vai. vakare, 
Rayrnond Institute 816 W. 31st St. 
Tėvai, kurie norite kad jūsų vaikai 
nepamirštu savo kalbos, prašomi sių
sti pasimokinti. — Valdyba.

Indihna Harbor, Ind. — Lietuvių 
Švietimo Draugija iš Chicagos rengia 
prakalbas su paveikslais antradienį, 
saus. 9 d„ 7:30 v. v. Catharine Hali 
sveta:nėj. 138 Thcodor St. įžanga vel
tui. Kolektų nebus. Kviečia gerb. pu
bliką nepamiršt ateiti.

— Komitetas.

Roseland. — Draugijų Sąryšio De
legatu palaikančių Aušros knygyną 
metinis susirinknnas įvyks Sausio 9 
d., 7:30 vai, vakare. Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
delegatai ir delcgetės senieii ir nau
jai išrinkti malonėkite atsilankyti j 
minėtą susirinkimą paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
svarstyti, taipgi bus renkama nauja 
valdyba.

J. TamUšauskas, Sekr.

Lietuvos ir Amerikos Pramonės 
Bendrovės Chicagos ir apylinkių šėrl- 
ninkai kviečiam’ svarbiau susir’nki- 
man Sausio 10, 8 vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos pavapi'OŠ svetainėj, 18 gat. 
ir Union Avė.. Chieago. TU.

Kviečio S‘. Jucevičius.
B. Nanartonis.

Chicagos Lietuvių Tarybos metinis 
susirinkimas bus antradienį, sausio 9 
d., Mildos svet., 3140 S. Halsted gat., 
7 v. vakare. Visos draugi :os prisiųs- 
kit savo atstovus; bus rinkimas nau
jos' valdybos 1923 metams.

— Valdyba.

Pirmyn Mišrus Choras laikys dainų 
repeticiją antradienio vakarą, sausio 
9 d., Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 8 v. v. Visi dai
nininkai privalote būti ant repetici
jų; taippat ir nauji dainininkai gali 
prisidėti prie Choro.

— Valdyba.

Vytauto Beno metinis susiritikimas 
įvyks seredoje, sausio 10, 8 vai. vak., 
p. Bagdono svet.f 1750 So. Union Av. 
Visi nariai malonėsite laiku susirink
ti, nes yra daug svarb’u dalyką ap
svarstyti; taipgi atsiveskit nauju na
rių. — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Motiejaus Kriaučialio, 

paeinančio iš kaimo Paliepio, pašt. 
Kapčiamieščio, apskr. Seinų. Girdė
jau, gyvena Philadelphijoj, Pa. ir yra 
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas 
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra
neškite. — Busiu dėkingas. Stanys 
Kliaučiai is, 2025 — 2nd Avė., De- 
troit, Mich.

PAJIEŠKAU brolio Jurgio ir se
sers Agnieškos Žemaičių. Agnieška 
po pirmu vyru vadinos Skiriene, po 
antru nežinau, abudu gyveno Chica- 
goj. Malonėkit-atsišaukti adresu: 
ONA MOTSKAITIKfi, IVOšKIENĖ, 

506 W. 3rd St., 
Spring Valley, 111.

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų nuo 24 iki 39 
metų amžiaus. Esu pasiturįs vaiki
nas 35 metų amžiaus. Kuri mergina 
teisingai mano apsivesti prašau atsi
liepti per laišką. Jonas Vosylius, 1400 
S. Union Avė., Chieago, III.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos, arba našlės be vaikų, bet ne gy
vanašles, nuo 35 iki 45 metų amžiaus, 
ne žemesnės kaip 5 pėdų; turi būti 
farmerka, gerai apsipažinusi su far- 
mų dalykais; turi būti nevartojančia 
munšainės ir ne davatka. GeisVna, 
kad turėtų nors kiek pinigo. Esu ne
vedęs 41 metų amžiaus, 5 pėdų 10 
colių augščio, pypkorius, munšainės 
nevartoju: turiu savo farmą. Kuri su
tiktų atsiliepkit ir savo paveikslą pa
siuskit, o aš pareikalavus gražinsiu. 
— S. J., P. O. Box 112, Garden, 
Michigan.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

MOTERŲ Durkšlinio preso 
operatorių, kurios turi prityri
mo. Valandos nuo 7 ryto iki 5 
po pietų, šeštadieniais iki pietų.

WĄSHBURN CO., 
6126 S. La Šalie St.

REIKALAUJAMA mergina 
prie apskrito namų darbo. Be 
skalbimo. Geras mokesnis.

Kreiptis: Mrs. Lawrence, 2258 
W. Walton St., Telephone Ilum- 
boldt 6152.

REIKALAUJAMA merginų 
prie lengvo dirbtuvės darbo; 
taipgi operatorių pajiega varo
miems įspaudžiamiems spaus- 
tams (embossing press).

S. D. CHILDS & CO., 
136 So. Clark St.

MERG1NŲ. PRITYRIMAS 
NĖRA BŪTINAS.
16 metų amžiaus *ir senesnių 

prie darbo knygų rišykloj; šva
rus, lengvas darbas popieras 
dėstyti ant stalų, be jokių pavo
jingų mašinų, malonus kamba
riai su dienos šviesa, kafeteri- 
ja ir kliubiniai kambariai.

ATSINEŠKITE PALIUDY
MĄ APIE METUS.

Reikia mokėti angliškai 
beti ir rašyti.

R. R. DONNELLEY
\ & SONS CO.,

2119 Calumet Avė.

kal-

REIKALAUJAMA PRITY- 
rusių moterų skudurams skir
styti.

AMERICAN JUNK SIIOP, 
413 So. Racine Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

kinney-roMe co., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

REIKALAUJAMA PR1TY- 
rusių vyrų automobiliams ardy
ti. Ateik tuoj aus.
AETNA AUTO PARTS CO., 

2101 So. State St.

Reikia -
Darbininkų, prie trukų 

mašinistų pagelbininkų.
Darbas daugiausia nuo šmo

tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.
ACME STEEL GOODS

136 & I. C. Tracks, 
R i verdale, III.

ir

CO

PARDAVIMUI saliunas su namu, 
arba be namo. Turiu du bizniu, to
dėl ir su maža suma pinigų gali kiek
vienas pirkt. Savininkas duoda mor- 
gičių, arba mainysiu ant namo, loto, 
ar kitokio daikto.

4502 So. Honore St.

PARDAVIMUI PIGIAI PUSĖ SA- 
liuno biznio, pusininke yra moteris; 
biznis išdirbtas per ilgus metus. Pi
gi randa, yra lysas. Nepraleiskit ge
ros progos.

361 Kensington Avė.

PARSIDUODA VALGYKLA 
lietuvių apgyvento.) kolionijoj 
ąiž |įisę kainos. Bus parduota 
glitai. Atsišaukit į Naujienas 
No. 190.

PARDUODAMA SALIUNAS 
su visais barais, 3 ruimai gyve
nimui, randa $30 mėnesiui. Tu
riu du bizniu ir vieną turiu par
duoti. Kreiptis:
. 516 W. Roosevelt Rd.

DIDELIS BARGENAS! I trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipliko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir saldainių 

krautuvė, su rakandais; kambarys už
pakalyj. Gražioj apielinkėj, visekių 
tautų apgyventa. Biznis senas ir ge
ras. Lysas 3 metams. Randa pigi. Tu
riu parduoti i trumpą laįką ir pigiai. 
Priežastį patirsite ant vietos.

4352 S. Mozart St.
J

PARDAVIMUI TRIUBA, al
to, sidabrinė. Kainavo $135.00. 
Parduosiu už $60.00.

10216 Indiana Avė., 
■įfoscland, III.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
bučernė; gera vieta patyrusiam žmo
gui; apgyventa lietuvių ir kitų tau
tų, ilgas lysas. Galiu mainyti ant na
mo; priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos.

6010 So. Kedzie Avė.

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

2611 W. 44th St.
Tel. Lafayette 5864.

DIDELIS BARGENAS!
Parduos arba mainys bučemę ir 

groseroę ant mažo namo, loto, ar au- 
tomobjjio. Biznis išdirbtas per ilgus 
metrų? ir randas geriausioj vietoj prie 
Halsted. -•Atsišaukit pas

S. L. FABIONAS COMPANY 
809 W. 35th Street,

x Chieago, Alk

GERIAUSIS PIRKIMAS.
Parsiduoda bučernė ir grosernė pi

giai. Gerai išdirbtas biznis per 10 me
tu. Atsišaukit greitai pas savininką., 
3523 S. Halsted Street, Chieago, Illi
nois. Tek Blvd. 1001.

PARDAVIMUI SALIUNAS, biznio 
vieta išdirbta, visokių tautų apgy
venta. Parduosiu prieinama kaina. 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės:
3308 So. Wallace St.

PARDUODAMA SALIUNAS; 
biznis išdirbtas per daugelį 
tų; laisnis jau išpirktas 
tams.

Kreiptis:
1940 S. Halsted St.

me-
me-

TURI BŪT parduotas Minkš
tų Gėrimų Salonas su namu ir 
garažu 2 karam, lotas 50 per 124 
pėdas. Parduodama dėl kito biz
nio. Kaina $10,000; pusė įmokė
ti. 3362 N. Narragansett Avė. 
Tol. Kildare 0181.

PARDUODAMA NAMAS. 
Savininkas nori greitu laiku 
parduoti ir parduos pigiai, nes 
eina į biznį.

Kreiptis:
2146 W. 23rd PI.

Kas norit padaryti pinigus j trum
pą laiką, pilkite lotą su ofisu geriau
sioj vietoj bizniui ant 33rd ir So. Hal- 
sted St., arti Universal State Banko. 
Dabar randos neša j mėnesj $35.00. 
Kaip kontraktas pasibaigs, bus $50.00. 
Kaina tiktai $7000.00.

Pardavimui mūrinis namas kaip 
naujas ant 2-jų lubų. Ix>tas pločio 
28% pėdų, gera šviesa iš abiejų pu
sių; elektra, maudynės. Pirmame au
kšte krautuvė ir šeši kambariai. 
Antrame aukšte 3 pagyv. po 4 dide
lius kambarius. Parduosiu su mažu į- 
mokėjimu tik $4,000.00. Kitus lengvais 
išmokėj ima is. Savininką, jęalit matyti 
visados. Aš pats apimu krautuvę ir 
kambarius.

ANTANAS JABLONSKIS, 
3236 So. Morgan St., 

Chieago, III.

KAS NORIT GREIT IŠMAINYT 
PARDUOT ar PASKOLĄ GAUT 

ANT ANTRO MORGIČIO.
Jeigu turit namą išmokėję, išmainy
siu tamstoms ant didesnio namo arba 
už pinigus galiu nunirkt. Bučemes, 
grosemes, automobilius, lotus mainau 
ant namų Dar aš skolinu pinigus ant. 
antrų nvorgičių 6%; padarau lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais. Pas mane 
greitas, teisingas patarnavimas.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI. arti Halsted St.,

Telephone Boulevard 1550
Ofisas atdaras nuo 9 iki 8 vai. va

karo pirmadieniais, trečiadieniais, 
penktadieniais nuo 9 iki 6 vak., sep- 
tintadieniais nuo 9 iki 1.

PARDUODAMA namas Bright- 
on Parke 3 aukštų, naujas mūrinis, 3 
pagyvenimai 5-6-6 kambariai. Randa 
$1,128 per metus. Kaina $10.000, įmo- 
kėt $4000. Geros išlygos greitam par
davimui. Atsišaukit 3122 S. Halsted 
St., pirmos lubos.

Parduodu medinį namelį ant Bridge- 
porto. 2 pagvvenimai po 4 kamba
rius. Kaina $2,500, įm-okėt $500. 3122 
S. Halsted St., pirmos lubos.

Kas turit namą ir norit farmos, 
gausite farmą pigiai su gyvuliais ir 
mašinomis.

Atsišaukit:
FARM AGENCY, 

3122 So. Halsted St.

MOKYKLOS
VALENTINES DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laiku ar vakare. Mes parody
sim*, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamu nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą ai-* 
gą-

Specialė taksa bus suteikta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbimą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING SCHOOL

N. State St., Kampas Lake St., 
4 lubos, Chieago.

Jos. F. Kasnicka, vedėjas.
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