
*1 he First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neivs r

Pubiished b y the Lithuanian News Publishing Co., Ine.
1739 So. Halsted Street. Chicago, III. 

Teleph >re Roosevelt 8500

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America

VOL. X Kaina 3c

Francija puola
Vokietiją

Prancūzai netoli Esseno

Badas gręsia Pietinei Rusijai

Francija jau prarijo puoli 
ma Vokietijos

38 traukiniai kareivių.

Didelėmis spėkomis briaujasi 
klonį. Tik už 7 mylių nuo

Esseno. Amerikiečiai 
smerkia Versaillės sutartį.

ESSENAS, V ok iet i j oj, sau
sio 9. — Priekiniai Francijos 
armijos kareiviai, daugiausia 
su techniniais įnagiais, jau pa
siekė netolimą miestelį Kett- 
wig, 7 myl. į pietvakarius ‘nuo 
Esseno ir pusė ploto tarp Due- 
sseldorf ir Esseno yra Franci- 
jo kareivių rankose, sako čia 
gautos privatinės žinios.

šoferiai, kurie važinėjo tarp 
tų dviejų miestų sako, kad 
juos franeuzų kareiviai sustab- 

važiuoti kitais ke-dė ir įsakė 
liais.

prie okupacijos.
galima išvengus
Esserrt) geležinke-

Rengiasi
Kad kiek 

susikirtimo, 
lių viršininkai įsakė po vidur
nakčio apvalyti tavorines sto
tis. Tai padaryta dėl laukia
mo atėjimo franeuzų.

Miesto valdžia pranešė did
žiausiam mieste hoteliui, kad 
gal reikės trumpu laiku užimti 
namą dėl franeuzų. Kotelis gi 
pranešė savo svečiams, kad 
galbūt jie turės išsikraustyti 
ateinančią naktį.

Essenas neturi didesnės vie
tos kareiviams. Barakui palei 
aeroplanų stotį vis dar tebėra 
užimti reichsavehro.

Siunčia negrus.

AMSTERDAMAS, sausio
— Telegraaf Berlino korespon
dentas praneša, kad gautomis 
iš Mayence žiniomis, Morok- 
kos kareiviai eina per tą mies- 

* tą ir kad taipjau eina karei
viai ir VViesbadene. Visos gele-

9.

puotoje teritorijoje yra pilnos 
kareivių. Berlino laikraščiai 
tvirtina, kad Esseną franeuzai 
mano užimti ketvirtadienį.
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Italijos delegatai nepaisė tų nu 
rodymų ir nubalsavo Vokieti
ją nukaitinti.
Tuoj aus po Vokietijos nukal- 

tinimo, premieras Poincare 
susižinojo su Italijos premje
ru Mussolini ir Belgijos pre
mjeru Theunis. Jis palaikys 
susižinojimą su jais iki nebus 

Į susitarta kaip pradėti pulti 
Vokietiją. Kada bus duotas į- 

' sakymas pradėti pulti Ruhr, 
Poincare praneš apie tai ir An
glijai. v,

Poincare yra "nusistatęs už
griebti Ruhr ir jis tai padarys, 
nežiūrint kad kitos valstybės 
protestuotų. Jis sutiks tik tada 
kalbėtis su vokiečiais, kada 
Ruhr bus jau franeuzų ranko
se. Tikėdamasis galimo strei
ko Ruhr distrikte, Poincare

BERLINAiS, sausio 9. — Iš | turi sumobilizavęs nedidelę ar- 
Esseno pranešama, kad 38 trau 
kiniai su Francijos kareiviais 
išvažiavo iš Mayence pirmadie
ny. Jie važiuoja į Esseną. Iš

Amerika protestuojanti
Bet jos protestas nėra 

formalinis

WASHINGTON, sausio 9. — 
YVashingtono administracija 
mano, kad Francijos armijos 
užėmimas Vokietijos Ruhr dis- 
trikto butų klaida. Apie tai 
pranešta yra Paryžiui. Bet kad 
Amerika i^čra palinkusi savo 
nuomonę paremti spėka, tai 
nebus padaryta formalinio pro
testo prieš užgriebimą to dist- 
rikto.

Francija nusitarė užgrėbti 
Ruhr, nors gerai žinojo, kad 
Amerika tokiam užgriebimui 
nepritaria ir todėl nemanoma, 
kad kas įstengtų Franci ją su
laikyti nuo to žygio.

mirusiais ir mirštančiais. Mies
tas badavo. Už 10 dienų at
vyko Amerikos maistas ir tuo- 
jaus tapo pradėta maitinti 
7,500 vaikų, o paskui ir suau
gusius, nes visi buvo reikalin
gi pašalpos.

Tokia yat padėtis yra kituo
se pietinės Rusijos miestuose. 
Imkime Chersonių. Prieš karą 

turėjo 96,000 gyventojų, 
Dabar 
gyven- 
Pernai 
giniu-

nešama, kad į ten atvyko sun
kioji artilerija ir sapiorai.

Kelių Francijos pulkų stabai 
atvyko į Duisbergą pirmadieny 
ir šįryt, o šiandie, tikimąsi, 
atvyks ir kareiviai. %
Talkininkai nukaitino Vo

kietiją.
PARYŽIUS, sausio 9. —Kon-

kaltino Vokietiją už neva sava
norį nepristatymą reikiamo 
daugio anglių. Šitame komisi
jos susirinkime didelę sensa
ciją pagimdė Amerikos nario 
komisijoje Roland W. Boyden 
kalba, kurioj jis aštriai pas
merkė Versaillės sutartį.

Boydeno kritika sukėlė tiek 
pat sujudimo, kiek ir nukalti- 
nimas Vokietijos. Jo kalba 
buvo pasakyta slaptame susi
rinkime ir pasak tų, kurie jį 
girdėjo kalbant, jis griežtai pa
smerkė visą Versaillės sutartį 
ir pasiūlė, kad ji butų kaip 
galima greičiausia permainyta 
interesuose ekonominio atsis- 
teiJimo visos Europos. Kadan
gi susirinkimas buvo slaptas, 
tai nė Boyden, nė kiti amerikie 
čia i komisijos nariai 
apie tą kalbą nesako.

Boyden be to pareiškęs, kad 
yra paika tvirtinti, jog Vokie
tija liuosu noru nepristačiusi 
reikiamo daugio anglių, kuo
met uždėtosios gaminiais ant 
Vokietijos kontribucijos yra 
perdaug didelės ir prie dabar
tinių aplinkybių Vokietijai ne- 
panešamos. Betgi komisija 
prie dabartines procedūros 
nieko Įeito negali padaryti, kaip 
nukaitinti Vokietiją.

Anglija pareiškė pateisinimą 
Vokietijai, nurodydama, kad 
Vokietija nepristatė anglių (ne 
dėl nuo jos priklausančių prie-

liniją streiklaužių, jų tarpe an
gliakasių, geležinkeliečių, duo
nkepių ir bučerių, kuriuos ga
lima butų tuojaus pasiųsti už
imti vokiečių darbininkų vie
tas.
Belgija laikysis su Francija.
BRUSSEILIS, sausio 9. — 

Premieras Tretinis formaliniai 
paskelbė atstovų bute, kad 
valdžia yra pasirengusi laikytis 
išvien su Francija užėmime 
Ruhr. Jis tik gailisi, kad prie 
to puolimo ant Vokietijos ne
prisidėjo Anglija.

Užginčija žinioms apie 
puolimą.

LONDONAS, sausio 9. — Iš 
Cologne pranešama, kad pir
mesnės žinios, joig traukinis 
su Francijos kareiviais jau per
važiavo Cologne, esančios ne
pamatuotos. Daugiau kariuo
menės tapo prisiųsta į Dussel- 
dorf, bet Cologne nėra jokių 
žymių, kad franeuzai rengtųsi 
pulti Vokietiją prieš sausio 15 
dieną.

Baisi padėtis Pietinėj 
Rusijoj

(Rašo F. 
metai at- 
vienas iš

nieko

Pradės kampanijų už alų.
CINGINNATI, sausio 9. — 

Didele kampanija už leidimą 
vėl išdirbinėti alų bus pradė
ta jx> konferencijos bravarų 
darbininkų unijos viršininkų 
su Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentu Samucl Gom- 
pers. \

ODESSA, sausio 9 
A. MacKinzie). . 8 
gal Nikolajcv buvo 
turtingiausių Rusijos miestų. 
Tai buvo pietinės Rusijos gru
dų uostas ir caro laivyno sto
vykla. Buvo didelės prieplau
kos, dokai, sandeliai, laivų bū
da vojimo yardai. Ir viskas bu
vo geriausiai įrengta.

Dabar gi Nikolajcv yra vie
na iš baisiausių vietų Rusijoj, 
kokia tik man teko matyti. 
Yardai, kurie seniau budavojo 
didžiausius karinius laivus, da
bar naudojami tik pataisymui 
kelių laivelių. Kiti laivai pūva 
uoste be įgulų ir be perkių. 
Grudų sandeliai irgi tušti. Gat
vės tuščios, tarsi maras butų 
perėjęs. Tik kelios sankrovos 
tėra atdaros, bet ir jose nieko 
nėra.

Nikolajcv yra auka revoliu
cijos ir civilinio karo, 
jus metus čia buvo 
permainos valdžioje, 
jau tris metus valdo 
tai ir musių nebėra,
ventojai turi kovoti su dar
baisesniu priešu — badu.

Kada pereitą gegužės mėn. į 
Nikolajevą atvyko amerikie
čiai, jie rado gatves nuklotas

Per dvie- 
aštuonios

Dabar 
komunis- 

bet gy-
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Iš Angliakasiy bylos
Kaltinamieji Herrino angliaka
siai nedalyvavo streiklaužių 

žudyme.

No. 8

Pranašauja pairimąLau 
sannos konferencijos

jis 
kurių pusė buvo žydai, 
vargiai hera ten 30,000 
tojų. Visi kiti išmirė. 
Chersone ant kiekvieno
šio buvo 400 mirimų. Tas pats 
yra Elizavetrade. Jeigu ne 
amerikiečių pagalba, tai šie
met butų mirę žmonių dar 50 
nuoš. daugiau.

Ne tik miestuose, bet ir ant 
ūkių nieko nėra. Laukuose au
ga tik žolės, kurias gyventojai 
rūpestingai renka ir džiovina 
žiemos kurui. Jei kas yra šel
piama, tai šelpiama vien ame? 
rik iečių. Rusijos gi valdžia 
nieko nedaro sušelpimui tų ne
laimingų žmonių. Vaikų prieg
laudose, mokyklose jau senai 
nebemokama algos, bet vis dar 
dirbama, nes prižiūrėtojai ir 
mokytojai nors pastogę turi.

Kas bus žiemą? Visi sutin
ta, kad padėtis dar labiau pa
blogės. Mirtingumas žymiąi 
padidės. Daugelis žmonių net 
savo indus pardavė, kad nusi
pirkus maisto. Ūkininkai iš
pardavė savo padargus. Ačiu 
amerikiečių pastangoms, epi
demijos tapo sulaikytos, bet 
badas šią žiemą labai daug au
kų pasiims ir mirtis čia turės 
didelę pjutę.

Odessa buvo vįenas gražiau
sių Rusijos miestų. Taipjau jis 
vedė didelę prekybą. Dabar 
gi viskas apsistojo, o miestas 
pavirto į griuvėsius. Visi lai
vai išnyko ir visame uoste 
man teko matyti tik vieną 
žėiglinę valtį. Odessos komu
nistai deda didelių pastangų, 
kad atsteigus prekybą ir pra
monę, bet jiems tas nevyksta.

Kada pavasarį atvyko ame
rikiečiai, jie rado miestą mirš
tantį badu. Dabar padėtis yra 
kiek pagerėjusi, bet visgi dar 
toli yra nuo bent kiek paken
čiamos.

MARION, Ilk, sausio 9. — 
Desėtkai liudytojų — vyrų ir 
moterų, Herrino gyventojų, — 
šiandie liudijo, kad visi penki 
kaltinamieji Herrino angliaka
siai netik neužmušė nė vieno 
streiklaužio, bet ir visai strei
klaužių skerdynėse nedalyva
vo. Kelr liudytojai liudijo, 
kad tuo lųiku, kada ant kapi
nių tapo nušauti 6. streiklau
žiai, vienas kaltinamųjų, Joe 
Carnaighi, buvo namie ir tik 
vėliau nuvyko su kitu žmo
gum pažiūrėti kas ten atsitiko.

Tikimąsi, kad angliakasių 
byla greitai užsibaigs. Kaltina
moji pusė nebešauks daugelio 
liudytojų, kuriuos ji buvo ma
niusi šaukti. Daugelis liudyto
jų liudijo, kad jie malė ve
dant streiklaužius, bet tarp ve
dančiųjų nebuvo kaltinamųjų. 
Valstija gi buvo pastačiusi ke
lis.liudytojus, kurie matę kal
tinamuosius minioj. Tečiau.s 
jos liudininkai buvo labai sil
pni. Didžiuma jų visai kalti
namųjų nepažino pirmiau ir 
tik paskiau kaltinamieji buvo 
jiems parodyti.

Desėtkai liudytojų liudijo 
apie netikusį mušeikų elgimą
si, kas ir iššaukė skerdynes. 
Jie liudijo, kad mušeikos ne
tik stabdė keleivius ant viešo 
kelio, bet ir visai jį uždarė, už
draudė farmeriams naudotis 
savo pačių žeme, plėšė žmones 
ir pagalios tiek įsidrąsino, kad 
pradėjo net žudyti žmones.

PARYŽIUS, sausio 9. Ge
rai patyrusiuose rateliuose kal
bama, kad Lausannos artimų
jų rytų taikos konferencija 
veikiausia užsidarys už dešim
ties dienų neaprubežiuotam
laikui.

Niekurie sako, kad po pai
ri mo konferencijos seks karas 
tarp Anglijos ir Turkijos, bet 
kiti mano, kad Anglija eva
kuos Konstantinopolį.

Tikisi susitaikimo.
LAUSANNE, sausio 9. — 

Yra priežasties manyti, kad 
kada-nors šį mėnesį bus pada
ryta taika su Turkija. Tas op
timizmas paeina nuo kelių de
legatų konferencijoje.

Jie sako neoficiali n iai, kad 
.jau padarytas yra susitaikinias 
veik visais svarbesniaisiais 
klausimais. Bet oficialiniai jie 
sako, kad derybos yra užsikir
tosios komisijose ir to nesusi- 
taikimo negalima nugalėti. 
Delei tokio prieštaravimo tvir
tinimuose, negalima atspėti 
tikrosios padėties ir kai]) iš- 
tikrųjų derybos stovi.

Motery kampanija už 
teisiy lygybę

Bet Francijos, ^Belgijos ir

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 j pra
kalbas.

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. įžanga dykai. Draugai, ateikite į prakalbas.

PROFESORIAUS MIKITOS 
PRIETIKIAI

Tuščios 
svajonės

Turkai mobilizuoja didesnę 
armiją

KIąu&sū. Profesorių ! skaičiau 'Laisvėje1 
taJ Įmonės

šaukia prie ginklo ir atgautųjų 
teritorijų gyventojus.

Metodistai už Klaną
CHICAGO. -— Chicagos me

todistų khnigų konferencija 
vakar pasmerkė kovą su Ku 
Klux Klanu ir bandymą įsta
tymais suardyti lą juodašim
čių organizaciją. Kunigai tvir
tina, kad tokių įstatymų pra- 
vedinias butų “klesinč įstatym- 
davyste” ir atėmimas iš tų 
juodašimčių piliečių teisių.

Tie patįs kunigai taipjau pa
smerkė Boscoe C. Ar^ickle 
sugrįžimą į krutaniuosius pa
veikslus. Jie reikalauja, kad 
policijos viršininkas uždraustų 
rodyti to aktoriaus paveikslus. 
Tai kunigams nėra atėmimas

WASHINGTON, sausio 8. - 
Nacionalistine moterų partija 
pradėjo plačią kampaniją už 
lygias teises moterjnis. Ta 
kampanija veikiai busianti 
praplėsta 11 valstijose, kur 
moterįs rengiasi įnešti į legis- 
laturas lygių teisių bilius.

Sustreikavo.

SOUTH B*END, Ind., sausio 
8.— Po paskelbimo algų nuka- 
pojimo 10c. į valandą, 250 
darbininkų Studebakcr auto
mobilių kompanijos sustrei
kavo šiandie.

SORAS
Šiandie — giedra ir šalčiau.
Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 

4:37 v. Mėnuo teka 12:24 v. 
nakties.
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KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 9.— šiandie paskelbta, kad 
Angoros valdžia išleido įsaky
mus, pašaukiančius prie gink
lo 1900, 1901 ir 1902 m. kle- 
sų atsarginius Smyrnos, Bru- 
sos ir Trakų distriktuose. Ver
bavimas rekrutų yra labai pla
tus ir rekrutai jau renkasi į 
savo pulkus. Tas draftas duos 
Turkijai dar 40,000 
kareivių.

Turkai rengiasi 
graikai ar kuri kita
dytų Turkiją pulti, paįrus Lau
sannos konferencijai. Graikams 
nebus leista pulti ir rytinės

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

ar 50,000

gintis, jei 
šalis ban-

'nei
vo darydama mūšių paliaubų.

! JUS MOrtie.
Leninas

tad vieuovncvtt Ji kr auste
tad

čiovl butu bo !?
PINIGŲ KURSAS

Vakar, sausio 9 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- g’&is

Anglijos 1 sv. sterlingų .........  $4.65
Austrijos 100 kronų ............... H c 
Belgijos 100 frankų ............... $6.22
Danijos 100 frankų ........... $20.30
Finų 100 markių ................... $2.55
Francijos 100 frankų ........... $6.72
Italijos 100 lirų......................  $4.90
Lietuvos 100 Litų ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.80
Olandų 100 guldenų ........... $39.65
Šveicarų 100 markių ........... $18.95
Švedijos 100 kronų .... ......  $26.86
Vokietijos 100 markių lc

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

Kada dabar jau yra įvestį Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovių vertę, kada jis bus 
išmainytas j 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
gai išmokami yra tik litais.

Siųskit per Naujienas pinigus Lietuvon. To 
prašo Lietuvos žmones ir taip pataria Lietuvos / 
bankai.
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Vokieti]
Prancūzu netoli Esseno 

Badas gręsia Pietinei Rusijai

Francija jau pradėjo puoli
mą Vokietijos

Didelėmis spėkomis briaujasi į 
klonį. Tik už 7 mylių nuo 

Esseno. Amerikiečiai 
smerkia Versaillės sutartį.

ESSENAS, Vokietijoj, sau
sio 9. — Priekiniai Francijos 
armijos kareiviai, daugiausia 
su techniniais įnagiais, jau pa
siekė netolimą miestelį Kett- 
wig, 7 myl. į pietvakarius nuo 
Esseno ir pusė ploto tarp Due- 
sseklorf ir Esseno yra Franci- 
jo kareivių rankose, sako čia 
gautos privatines žinios.

Šoferiai, kurie važinėjo tarp 
tų dviejų miestų sako, kad 
juos franeuzų kareiviai sustab
dė ir įsakė važiuoti kitais ke
liais.

Rengiasi prie okupacijos.
Kad kiek galima išvengus 

susikirtimo, Esseno geležinke
lių viršininkai įsakė po vidur
nakčio apvalyti tavorines sto
tis. Tai padaryta dėl laukia
mo atėjimo franeuzų.

Miesto valdžia pranešė did
žiausiam mieste koteliui, kad 
gal reikės trumpu laiku užimti 
namą dėl franeuzų. Hotelis gi 
pranešė savo svečiams, kad 
galbūt jie turės išsikraustyti 
ateinančią naktį. Jkj

Essenas neturi didesnės vie
tos kareiviams. Barakąi palei 
aeroplanų stotį vis dar tebėra 
užimti reichsiwehro.

Siunčia negrus.
AMSTERDAMAS, sausio 9. 

— Telegraaf Berlino korespon
dentas praneša, kad gautomis 
iš Mayence žiniomis, Morok- 
kos kareiviai eina per tą mies
tą ir kad taipjau eina karei
viai ir VViesbadene. Visos gele
žinkelių stotįs Francijos oku
puotoje teritorijoje yra pilnos 
kareivių. Berlino laikraščiai 
tvirtina, kad Esseną franeuzai 
mano užimti ketvirtadienį.

38 traukiniai kareivių.
BERLINAJS, sausio 9. — Iš 

Esseno pranešama, kad 38 trau 
kiniai su Francijos kareiviais 
išvažiavo iš Mayence pirmadie
ny. Jie važiuoja į Esseną. Iš 
Neuss, netoli ĮJuesseldorf, pra
nešama, kad į ten atvyko sun
kioji artilerija ir sapiorai.

Kelių Francijos pulkų štabai 
atvyko į Duisbcrgą pirmadieny 
ir šįryt, o šiandie, tikimąsi, 
atvyks ir kareiviai. >
Talkininkai nukaitino Vo

kietiją.
PARYŽIUS, sausio 9. —Kon

tribucijos komisija šiandie nu
kaitino Vokietiją už neva sava
norį nepristatymą reikiamo 
daugio anglių, šitame komisi
jos susirinkime didelę sensa
ciją pagimdė Amerikos nario 
komisijoje Roland W. Boyden 
kalba, kurioj jis aštriai pas
merkė Versaillės sutartį.

Boydeno kritika sukėlė tiek 
pat sujudimo, kiek ir nukalti
nimas Vokietijos. Jo kalba 
buvo pasakyta slaptame susi
rinkime ir pasak tų, kurie jį 
girdėjo kalbant, jis griežtai pa
smerkė visą Versaillės sutartį 
ir pasiūlė, kad ji butų kaip 
galima greičiausia permainyta 
interesuose ekonominio' atsis- 
teigimo visos Europos. Kadan
gi susirinkimas buvo slaptas, 
tai nė Boyden, nė kiti amerikie 
čiai komisijos nariai nieko 
apie tą kalbą nesako.

Boyden be to pareiškęs, kad 
yra paika tvirtinti, jog Vokie
tija liuosu noru nepristačiusi 
reikiamo daugio anglių, kuo
met uždėtosios gaminiais ant 
Vokietijos 'kontribucijos yra 
perdaug didelės ir prie dabar
tinių aplinkybių Vokietijai ne- 
panešamos. Betgi komisija 
prie dabartinės procedūros 
nieko kito negali padaryti, kaip 
nukaitinti Vokietiją.

Anglija pareiškė pateisinimą 
Vokietijai, nurodydama, kad 
Vokietija nepristatė anglių (ne 
dėl nuo jos priklausančių prie
žasčių.

Bet Francijos, Belgijos ir

Seredo je, Sausio 10 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Mildos Salejį, 3142 South Hal- 
ste<| Street. Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga lėšų 
padengimui — 15c. Draugai, ateikite visi i pra
kalbas. -

- .j

Petnyčio j, Sausio 12 d.
t *

Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Brighton Parke, K. Gramonto 
Salėj, 4535 S. Rockwell St. Pradžia 7 vai. vaka
re. Įžanga dykai. Draugai, ateikite į prakalbas.

Italijos delegatai nepaisė tų nu 
rodymų ir nubalsavo Vokieti
ją nukaitinti.
Tuojaus po Vokietijos nukal- 

tinimo, premjeras Poincare 
susižinojo su Italijos premje
ru Mussolini ir Belgijos pre
mjeru Theunis. Jis palaikys 
susižinojimą su jais iki nebus 
susitarta kaip pradėti pulti 
Vokietiją. Kada bus duotas į- 
sa'kymas pradėti pulti Ruhr, 
Poincare praneš apie tai ir An
glijai.

Poincare yra nusistatęs už
griebti Ruhr ir jis tai padarys, 
nežiūrint kad kitos valstybės 
protestuotų. Jis sutiks tik tada 
kalbėtis su vokiečiais, kada 
Ruhr bus jau franeuzų ranko
se. Tikėdamasis galimo strei
ko* Ruhr distrikte, Poincare 
turi sumobilizavęs nedidelę ar
miją streiklaužių, jų tarpe an
gliakasių, geležinkeliečių, duo
nkepių ir hučerių, kuriuos ga
lima butų tuojaus pasiųsti už
imti vokiečių darbininkų vie
tas.
Belgija laikysis su Francija.
BRUSSELJS, sausio 9. — 

Premieras Tretinis formaliniai 
mkelbe atstovų bute, kad 
valdžia yra pasirengusi laikytis 
išvien su Francija užėmime 
3uhr. Jis tik gailisi, kad prie 
;o puolimo ant Vokietijos ne
prisidėjo Anglija. ’ >

Užginčija žinioms apie 
puolimą.

LONDONAS, sausio 9. — Iš 
Cologne pranešama, kad pir
mesnės žinios, joig traukinis 
su Francijos kareiviais jau per
važiavo Cologne, esančios ne
pamatuotos. Daugiau kariuo
menės tapo prisiųsta į Dussel- 
dorf, bet Cologne nėra jokių 
žymių, kad franeuzai rengtųsi 
pulti Vokietiją prieš sausio 15 
dieną.

Amerika protestuojanti
Bet jos protestas nėra 

formalinis

Pradės kampaniją už alų.
C1NC1NNATI, sausio 9. — 

Didelė kampanija už leidimą 
vėl išdirbinėti alų bus pradė
ta ix) konferencijos bravarų 
darbininkų unijos viršininkų 
su Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentu Samuel Gom- 
pers. t, ..

WASIirNGTON, sausio 9. — 
Washingtono administracija 
mano, kad Francijos armijos 
užėmimas Vokietijos Ruhr dis- 
trikto butų Iflaida. Apie tai 
pranešta yra Paryžiui. Bet kad 
Amerika nėra palinkusi savo 
nuomonę paremti spėka, tai 
nebus padaryta formalinio pro
testo prieš užgriebimą to dist- 
rikto.

Francija nusitarė užgiįiebti 
Ruhr, nors gerajk"žinojo, kad 
Amerika tokiam’ užgriebimui 
nepritaria ir todėl nemanoma, 
kad kas įstengtų Franciją su
laikyti nuo to žygio.

Baisi padėtis Pietinėj 
Rusijoj

ODESSA, sausio 9 (Rašo F. 
A. MacKinzic). —< 8 metai at
gal Nikolajev buvo vienas iš 
turtingiausių Rusijos miestų. 
Tai buvo pietinės Rusijos gru
dų uostas ir caro laivyno sto
vykla. Buvo didelės prieplau
kos, dokai, sandeliai, laivų bū
da voj i mo yardai. Ir viskas bu
vo geriausiai įrengta.

Dabar gi Nikolajev yra vie
na iš baisiausių vietų Rusijoj, 
kokia tik man teko matyti. 
Yardai, kurie seniau budavojo 
didžiausius karinius laivus, da
bar naudojami tik pataisymui 
kelių laivelių. Kiti laivai pūva 
uoste be įgulų, ir be perkių. 
Grudų sandeliai ingi tušti. Gat
ves tuščios, tarsi maras butų 
perėjęs. Tik kelios sankrovos 
tėra atdaros, bet ir jose nieko 
nėra.

Nikolajev yra auka revoliu
cijos ir civilinio karo. Per dvie- 
jus melus čia buvo astuonios 
permainos valdžioje. Dabar 
jau tris metus valdo komunis
tai ir mūšių nebėra, bet gy
ventojai turi kovoti su dar 
baisesniu priešu -— badu.

Kada pereitą gegužės mėn. į 
Nikolajevą atvyko amerikie
čiai, jie rado gatves nuklotas

'profesoriaus mikitos
PRIETIKIAI 

Tuščios 
svajones 
____ u.

(įausti Profeso-mu! aš skaičiau 'Laisve je’

mirusiais ir mirštančiais. Mies
tas badavo. Už 10 dienų at
vyko Amerikos maistas ir tuo
jaus tapo pradėta maitinti 
7,500 vaikų, o paskui ir suau
gusius, nes visi buvo reikalin
gi pašelpos.

Tokia yat padėtis yra kituo
se pietinės Rusijos miestuose. 
Imkime Chersonių. Prieš karą 
jis turėjo 96,000 gyventojų, 
kurių pusė buvo žydai. Dabar 
vargiai bėra ten 30,000 gyven
tojų. Visi kiti išmirė. Pernai 
Chersone ant kiekvieno gimu
sio buvo 400 miyinių. Tas pats 
yra Elizavetrade. Jeigu ne 
amerikiečių pagelba, tai šie
met butų mirę žmonių dar 50 
nuoš. daugiau.

Ne tik miestuose, bet ir ant 
ūkių nieko nėra. Laukuose au
ga tik žolės, kurias gyventojai 
rūpestingai renka ir džiovina 
žiemos kurui. Jei kas yra šel
piama, tai šelpiama vien ame
rikiečių. Rusijos gi valdžia 
nieko nedaro sušelpianti tų ne
laimingų žmonių. Vaikų prieg
laudose, mokyklose jau senai 
nebemokama algos, bet vis dar 
dirbama, nes prižiūrėtojai ir 
mokytojai nors pastogę turi.

Kas bus žiemą? Visi sutin
ka, kad padėtis dar labiau pa
blogės. Mirtingumas žymiai 
padidės. Daugelis žmonių net 
savo indus pardavė, kad nusi
pirkus maisto. Ūkininkai iš
pardavė savo padargus. Ačiū 
amerikiečių pastangoms, epi
demijos tapo sulaikytos, bet 
badas šią žiemą labai daug au
kų pasiims ir mirtis čia turės 
didelę p jutę.

Odessa buvo vienas gražiau
sių Rusijos miestų, Taipjau jis 
vedė didelę prekybą. Dabar 
gi viskas apsistojo, o miestas 
pavirto' į griuvėsius. Visi lai
vai išnyko ir visame uoste 
man teko matyti tik vieną 
žėiglinę valtį. Odessos komu
nistai deda didelių pastangų, 
kad a įsteigus prekybą ir pra
monę, bet jiems tas nevyksta.

Kada pavasarį atvyko ame
rikiečiai, jie rado miestą mirš
tantį badu. Dabar padėtis yra 
kiek pagerėjusi, bet visgi dar 
toli yra nuo bent kiek paken
čiamos.

Turkai mobilizuoja didesnę 
armiją 

,, . ...............t
šaukia prie ginklo ir atgautųjų 

teritorijų gyventojus.

KONSTANTINOPOLIS, sau
sio 9.— šiandie paskelbta, kad 
Augo ros valdžia išleido įsaky
mus, pašaukiančius prie gink
lo 1900, 1<M>1 ir 1902 m. klc- 
sų atsarginius Smyrnos, Bru- 
sos ir Trakų distriktuose. Ver
bavimas rekrutų yra labai pla
tus ir rekrutai jau renkasi į 
savo pulkus. Tas draftas duos 
Turkijai dar 40,000 ar 50,000 
kareivių.

Turkai rengiasi gintis, jei 
graikai ar kuri kita šalis ban
dytų Turkiją pulti, paįrus Lau- 
sannos konferencijai. Graikams 
nebus leista pulti ir rytinės 
Trakijos, kurią Turkija atga
vo darydama mūšių paliaubą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 9 <]., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.65
Austrijos 100 kronų ............... H c
Belgijos 100 frankų ............... $6.22
Danijos 100 frankų ........... $20.30
Finų 100 markių ................... $2.55
Francijos 100 frankų ........... $6.72
Italijos 100 lirų ....................... $4.90
Lietuvos 100 Litų ........   $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.80
Olandų 100 guldenų ........... $39.65
Šveicarų 100 markių ........... $18.95
Švedijos 100 kronų .... ,.....  $26.86
Vokietijos 100 markių lc

Iš Angliakasiy bylos
Kaltinamieji Herrino angliaka
siai nedalyvavo streiklaužių 

žudyme.

MARION, Ilk, sausio 9. — 
Desėtkai liudytojų — vyrų ir 
moterų, Herrino gyventojų, — 
šiandie liudijo, kad visi penki 
kaltinamieji Herrino angliaka
siai netik neužmušė nė vieno 
streiklaužio, bet ir visai strei
klaužių skerdynėse nedalyva
vo. Keli liudytojai liudijo, 
kad tuo ląiku, kada ant kapi
nių tapo nušauti 6. streiklau
žiai, vienas kaltinamųjų, Joe 
Carnaighi, buvo namie ir tik 
vėliau nuvyko su kilu žmo
gum pažiūrėti kas ten atsitiko.

Tikimąsi, kad angliakasių 
byla greitai užsibaigs. Kaltina
moji pusė nebešauks daugelio 
liudytojų, kuriuos ji buvo ma
niusi šaukti. Daugelis liudyto
jų liudijo, kad jie matė ve
dant streiklaužius, bet tarp ve
dančiųjų nebuvo kaltinamųjų. 
Valstija gi buvo pastačiusi ke
lis liudytojus, kurie matę kal
tinamuosius minioj. 'rėčiaus 
jos liudininkai buvo labai sil
pni. Didžiuma jų visai kalti
namųjų nepažino pirmiau ir 
tik paskiau kaltinamieji buvo 
jiems parodyti.

Desėtkaį liudytojų liudijo 
apie netikusį mušeikų elgimą
si, kas ir iššaukė skerdynes. 
Jie liudijo, kad mušeikos ne
tik stabdė keleivius ant viešo 
kelio, bet ir visai jį uždarė, už
draudė fermeriams naudotis 
savo pačių žeme, plėšė žmones 
ir pagalios tiek įsidrąsino, kad 
pradėjo net žudyti žmones.

Metodistai už Klaną
CHICAGO. -— Chicagos me

todistų kunigų konferencija 
Vakar pasmerkė kovą su Ku 
Klux Klanu ir bandymą įsta
tymais suardyti tą juodašim
čių organizaciją. Kunigai tvir
tina, kad tokiu įstatymų pra- 
vedimas butų *klesino įstatym- 
davystė” ir atėmimas iš tų 
juodašimčių piliečių teisių.

Tie patįs kunigai taipjau pa
smerkė Roscoe C. Arbuckle 
sugrįžimą į krutaniuosius pa
veikslus. Jie reikalauja, kad 
policijos viršininkas uždraustų 
rodyti to aktoriaus paveikslus. 
Tai kunigams nėra atėmimas 
piliečio teisių.

11 "" —'■■■■

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

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

Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųstas iš Amerikos do
leris turės 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
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, m.

Pranašauja [lairinią Lau- 
saunos konferencijos

PARYŽIUS, sausio 9. Ge
rai patyrusiuose rateliuose kal
bama, kad Lausannos artimų
jų rytų taikos konferencija 
veikiausia užsidarys už dešim
ties dienų neapru bežinota m 
laikui.

Niekurie sako, kad po pai
ri mo konferencijos seks karas 
tarp Anglijos ir Turkijos, bet 
kiti mano, kad Anglija eva
kuos Konstantinopolį.

Tikisi susitaikinto.
LAUSANNE, sausio 9. — 

Yra priežasties manyti, kad 
kada-nors šį mėnesį bus pada
ryta taika su Turkija. Tas op
timizmas paeina nuo kelių de
legatų k o n f ere ne i j oje.

Jie sako neoficialumu, kad 
jau padarytas yra susitaikintas 
veik visais svarbesniaisiais 
klausimais. Bet oficialiniai jie 
sako, kad derybos yra užsikir- 
(usios komisijose ir to nesusi- 
taikimo negalima nugalėti. 
Dėlei tokio prieštaravimo tvir
tinimuose, negalima atspėti 
tikrosios padėties ir kaip iš
tik rų jų derybos stovi.

Motery kampanija už 
teisiy lygybę

1 1 *

WASHINGTON, sausio 8.- 
Nacionalistinė moterų partija 
pradėjo plačią kampaniją už 
lygias teises motcrjms. Ta 
kampanija vaikiai busianti 
praplėsta 41 valstijose, kur 
moterjs rengiasi įnešti į legis- 
laturas lygių teisių kilius.

Sustreikavo.

SOUTH BENĮ), Imi., sausio 
8.— Po paskelbimo algų nuka
posimo 10c. į valandą, 250 
darbininkų Studebakcr auto
mobilių kompanijos sustrei
kavo šiandie.

Saulė teka 7:18 v., leidžiasi 
4:37 v. Mėnuo teka 12:24 v. 
nakties.
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Kas Dedas Lietuvoj
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GRJŽTA SENOV6N.

Kurtavėnai (Šiaulių apskr.) Latvijoj
Iki šiol šiame miestelyje vei

kė agentūra vedama- valsčiaus 
valdybos raštininko, bet pas
taruoju laiku Valsčiaus Tary
ba uždraudė .savo raštininkui 
jų vesti ir atsiradus kito as
mens, galinčio tai atlikti, nuo 
lapkričio 1 d. liko likviduota 
ir perkelta į Bubius, 6 kini, 
nuo šio miestelio.

Ir prieš 1911 m. kuomet 
Kurtavėnuose dar nebuvo įs
teigta pašto telegrafo agentū
ros, kelesdešimtį metų gauda
vo korespondencijų iš Bubių, 
ja į Kurtavčnus parnešdavo 
vienas senukas (tekdavo jam 
mokėt nuo laiško po 8 kap. 
nuo atvirlaiškio ir pašto pak
vietimo po 5 kap.).

Matyt ir vėl kurtavėniečiai 
grįžta senovėn.

LATVIJOS STUDENTAI 
NENURIMSTA.

net prie sukilimo prieš lenkų 
partizatms.

Lapkričio 14 d. m. keli lenkų 
partizanai atėjo į kaimų Pa
piškius ir pareikalavo nuo ūki
ninkų pastočių. Ūkininkai 
griežtai atsisakė sakydam, kad 
ir taip labai dažnai juos vari
nėja, kitų kart net po kelias 
dienas, į visokias vakaruškas 
ir taip savų ypatiškais reika
lais.

lenkų par- 
(kaip' 27 d. 
Giedraičių 
“paneles”

II. Jurgeloms
ADVOKATAS

Trečiadienis, Sausis 10, 1923

KAUNAS
Del lenkų teroro neutralėje 

zonoje.

P. E. Galvanauskas, 
nių Reikalų Ministeris, gruo-

jungos Pirmininkui, p. Da. Ga
ma, tokio turinio telegramų:

“•Lapkričio 23 d. lenkų bū
rys, susidedąs iš 120 pėstinin
kų ir 30 raitųjų, įsiveržė Di
džiasalio kaiman, netoli Eže
rėlių, užmušė viėnų merginų, 
išsivedė 14 jaunų vyrų ir api
piešė kaimų. Vardskiemy jie 
srtnkiai sužeidė du žmogų ir 
taip pat apiplėšė kaimų.

Gruodžio 3 d. lenkai įsiveržė 
į Kučiūnų kaimų (Suvalkų 
ty), kuris yra neitralėje 
noje Lietuvių pusėje, ir 
užmušė 9,asmenis, sunkiai 
žeidė ir apipiešė kaiiAų.

Jie vėl užėmę Varviškių ir 
Bugčdos kaimus ir vis dar nė
ra pasitraukę iš Reketijos, Ka- 
menkos ir Vilkaviznos. 
šau atkreipti Tarybos 
į šiuos sistematingus

sri- 
zo- 
ten 
su-

Pra- 
domesį 
Lenkų

Kauno

sustatė 89 pro-

Ryga. —- Studentų riaušės 
Rygoj taip Įsigalėjo, kad ne
randa kaip jas likviduoti. Uni
versiteto rektorius prof. Šel- 
berg’as išleido atsišaukimų Į 
studentus, kviesdamas juos 
nurimti ir imtis vėl darbo. Jis 
sako, kad ramią. mokslo šven
tovę tos riaušės galinčios pa
versti tautine ir politine ko
vos vieta. Moksleivija turinti 
būti kantri, ir duoti pavyzdį 
plačiausioms minioms.

LATVIJOJ 38,000 VAL- .
DIN INKŲ.

Viso Latvių valdžios tarnau
tojų skaičius: 38,437 asmenų, 
kurių 13,532 Rygoj, o 24,905 
provincijoje.

Tik 13 nuoš. visų valdininkų 
tarnauja nuolatinėse valdymo 
įstaigose, 4 nuoš. tarnauja lai
kinose įstaigose, 62 nuoš. val
stybės įmonėse, daugiausia 
susisiekimo srity. 24,523 visų 
latvių valdininkų paskirti eta
tiniai, 3,156 tarnauja laisvai 
susitarus arba eina virš etati
nes pareigas.

I šį skaičių n (įtrauk t i minis- 
teriai ir vice-ministeriai (21), 
pasiuntiniai (8), apmokamie
ji užsienių atstovybių tarnau
tojai (83), savivaldybių mo
kyklų mokytojai, gaunamieji 
pusę algos iš valstybės (4,713) 
ir Letos komerciniai valdinin
kai, kurie gauna,- vietoj algų, 
procentus.

VILNIUS
Vileišienė kalėjime.

Uiž šaligatvio ties Aušros 
Vartų mergaičių (Aušros Var
tų g-vė 13) nesu taisymų ben
drabučio vedėja ponia Emilija 
Vileišienė yra nubausta 25,000 
markių piniginės pabaudos ar
ba 25 dienomis kalėjimo. Del 
tos priežasties p. Vileišienė da
bar ir pasodinta kalėjimai!. P. 
Vileišienė prašo pranešti, kad 
jeigu kas norėtų jų išvaduoti, 
sumokėdamas už jų pabaudų, 
tai jai maloniau butų kad tie 
pinigai butų paaukoti bendra
bučio auklėtinėms maistui pa
gerinti arba kitiems reikalams 
patenkinti. [‘‘Rytų Lietuva.”]

Liet. Mokslo Dr-jos susirinki 
mas.

I.) Iš jų 37 už 
už girtuoklių- ( 

14 už gyventojų neuž-j 
1 už nepildymų 

už, 
pa- 
ne- 
ke- Pl*isfei,na

Kalėdų ketinama sušauk-

Žodis po žodžiui, Papiš- 
uk i n ink ai nugi ūkia vo
partizanus ir taip su

kati partizanas Gargals-
lenkų 
mušė, 
kis tur būt nebeišgis. Moterys 
pildomos lenkams karštų van
denį į akis — vis šaukė: ‘Non, 
iš musų krašto, atėjimai, plė- 
šifkai, vagys, buntovčilcai, para
zitai, von į Varšuva (<k> War- 
szawy)!

Ant nelaimės, subėgo dai
giau partizanų, sumušė smar
kiai ūkininkus ir moteris; 9 
ūkininkus suareštavę išvežė 
Vilniun į Lukiškius (kalėjimų) 
kaipo didžiausius lenkų val
džios priešus. Lapkričo 19 d. 
š. m. Giedraičių vietinė mili
cija suareštavo Kazimierų Kir- 
deikį iš Pustiltos kaimo, kai
po ramių gyventojų erzintojų, 
oganizatorį lenkų partizanų. 
Tai tas pats Kirdeikis, kuris 
išvežė kunigų Slapšinską iš 
Giedraičių, kuris visuomet kel
davo Giiedraičių bažnyčioje 
riaušes, kuris išmetė Giedrai
čių m. iš mokyklos (lenkų 
okupacijos laike) ir mokyto
jus. Važinėjo po kaimus, agi
tuodamas už Varšuvos seimų 
ir prtrašinėijcf be paklausimo 
vietinių žmonių prie “polščios 
ir t. t...

Vietiniai žmonės senai jau 
Kirdeikį perspėjo už jo j uo
lus darbus (pas mus Kirdeikį 
vadino žmones “buntovčiku”). 
Lenkų partizanai nutarė “at
keršyti” už Kirdeikio galva, 
Tklio galva. Gruodžio 1 d. 
' Modraičių klebono bernas ve
žė malkas iš Jodiškio miško į 
Giedraičius; lenkų partizanai 
ulaikė bernų, 
ė su

o arklį nusivę- 
savim sakydami: “to za 
Kirdejkisą, glowa ko- 

(tai už Kirdeikio galvų, 
galva). Nieko stebėtino, 

(dvari-

Švietimo Komisija 
Miesto Savivaldybės nuo sau
sio 1 d. 1923 m', keičia savo 
sudėtį. Kauno Miesto Tarybos 
į tų komisijų išrinkta — 1 lie
tuvis, 1 žydas, 1 lenkas, 1 vo- 
kietys ir 1 rusas. Pirmiau se
nais įstatymais einant toj ko
misijoj dominavo lietuviškas 
elementas.

Pabaudos. Kauno miesto 
milicija ant įvairių asmenų pa
staruoju laiku 
tokolus (nuo 
iki gruodžio 10 
nešvarumų, 16 
vinių,
maldavimų, 
sveikatos d-to įsakymo, 3 
pardavinėjimą degtinės be 
tento, 7 už neteisėtumų, 
valymų šaligatvių, 5 — už 
Įima triukšmo gatvėj, 1 už
limų kainų maisto produk
tams, 1 už vadžiojimų šunies 
be gagančio.

Sustatytieji protokolai pa
siųsti į atatinkamas įstaigas, 
kad nusižengėlius pabaustų.

Ministerių Kabinetas 1922 
m. gruodžio 11 d. Ministerių 
Kabinetas svarstė ir priėmė 
šiuos dalykus:

1) 1923 m. Respublikos biu
džeto projektų, kuriame numa
tyta 183,825,085 lit. išlaidų ir 
1,9,208,087 lit. pajamų.

2) karinės prievolės įstaty
mo . dapildymo projektų, ku
riuo einant Žemės Ūkio ir Val
stybės Turtų Ministerijos. ma
tininkai ir gidrotechnikai nuo 
karinės prievolės atlikimo at- 
leidėiami, kol jie eina mati
ninko ar gidrotechniko parei
gas;

Po
t i Lietuvių Mokslo Draugijos 

1 visuotinas suvažiavimas. Ne
nuilstamai šioje draugijoje 
darbuojasi d-ras Jonas Basa
navičius. Del lenkų atimto bu- 

j iv pi loivuKi dabar Mokslo 
! Draugijai su rinkiniais ir kny
gynais tilpti aukštam buste.

ua”! 
rklio 
;ad lenkų partizanai 
liukų tarnai), neatskiria žmo
gaus galvos nuo arklio, nes 
ir.o senų laikų lenkų dvarinin
kai pripratę mainyt bydla gy
vulį ant žmogaus. Apie tai 
uno žčdnas musų lietuvis. Ke- 
etas kaimų padavė prašymų 
Vilniun — lenkų valdžiai, kad 
luogrcčiausiai lenkų partiza
nus atsiimtų, nes kitaip nega
lima žmonoms gyventi. Plėši
mai, vogimai, muštinės, gir
tuoklystė ir neapsakytas dr
iekioj imas ramių gyventojų 
nesiliauja. Arba toks atsitiki
mas. Šiomis dienomis iš kai
mo Pildkalniai, trys ūkininkai 
buvo išvaryti vežti lietuvių 
kareiviams malkų. 'Lenkų par-

t)

Lietuvos šaulių Sąjungos 
;ymo pakeitimo projektų ir 

nutarė nuo 1923 m. bir- 
> 1 dienos visoje Lietuvoje 
j Europos centro laikų.

dienomis Vilniaus 
daijbininkai mėgi- 

sau uždarbį. Reika- 
ailgos pakelti. Kol

šiomis 
spaustuvių 
no pakelti 
Jauta 75%
kas savininkai nesutiko. Grę- 
sia streikas.

Lenkų spauda vėl susirūpi
no Vilniaus vyskupijos reika
lais. Dabar manoma priskirti 
žymių Vilniaus vyskupijos da
lį prie dviejų Novogrudko ir 
Seinų vyskupijų. Taip pat pra
nešama, kad Lenkijos vyriau
sybė susirupinusi Vilniaus 
ragano paskyrimu.

Neutralė Juosta

su f

Žmonių vargai neutralėj zonoj

tizanhi pastojo kelių ir nusi
varė žmones į savo štabų. Kan
kino žmones 3-4 dienas, ko
lei paleido ir tai tik vietiniai 
žmonės privertė partizanus pik
tuoju paleisti.

Paskutiniu laiku 
tizanai vėl ruošiasi 
rugsėjo apiplėšė 
miestelį, nes savo
lenkų partizanai aptaisė Gied
raičiuose išplėšta niedega ir ap- 
maustė auksiniais žiedais.

“Panytės” vaikščioja, kaip 
Varšuvoje, tiktai jų nelaimė, 
kad gerai lenkiškai kalbėti ne
moka. Kitas prekes pragėrė. 
Dabar, visuomet tarp lenkų 
partizanų ir vietinių -gyventojų

išeina įvairus nesusipratimai, 
muštynės, tai susišaudymai 
tarp savęs, vjsoki areštai ir t.t...

Partizanų komendantas ir 
viršininkas nieko negali su sa
vo partizanais padaryti —ne
klauso ir gana. Tarp savųjų 
(lenkų partizanų) irgi nėra 
vienybes. Kaipgi: šalta, badas, 
didžiausia neapykanta iš vieti
nių žmonių. Iš visa ko mato
si, kad Vilniaus ir Varšuvos 
lenkų valdžiai, reikės norams, 
nenoromis atsisakyti ir atsiimti 
iš neutralūs zonos 
pięčninkus”.

Na, dar bisikį 
neprašyti atėjo,
nevaromi ir išeiti. [“L. Žin.”

krašto “bez-

palauksime, 
gal susipras

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

pleiskanų mirtinąjį priešų.
Suvilginkite Rufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos' 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rufiles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoso, arba prisiųe- 
kito 7<5c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

DIODĄ TEISIŲ PATARIMAS

Bell Lines Reach Everywhere

f

Kad 
jums

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
8323 So. Halsted Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakar*, išskyrus utamink* ir 
ketverg*. Nedeliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

Telephone Your Mother 
On Her Birthday >

Pašaukimas motinos prie telefo
no iš tolumos josios gimimo die
ną gali reikšti jai daugiau negu 
rūpestingiausia dovana, kurią ga
lėtum jai pasipsti. Motinai malo
nu išgirsti linksmus balsus savo 
sunp ir dukterų ir žinoti, kad jie 
yra sveiki ir jos neužmiršę.

Turėti jus josios gimimo dienoj 
bus didžiausiu džiaugsmu jūsų 
motinai, bet jei ap^stovos ir tolis 
neleidžia ją aplankyti, tai pašauk 
ją per telefoną ir tegul ji išgirsta 
jūsų balsą

BELL TELEPHONE (f{
COMPANY

Spscialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams ,

•a nofi GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR I uyy KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik Šią savaitę, 
ir Sieferto Kanaraites Operos Giesmininkės. F 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly, 
giedos. Paprastos vertes $15.00. ši

$6.95
AndreasburgoTikros 

Populeriausi auksiniais 
.. Visi pilnai garantuojami, kad 

......... . ......... Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbūs, 
arba bus atmainytos per 3 mėnesius. Paprastai E A
pardavinėjamos po $15.00, dabar

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

Pardavės Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark S'trcet., Chicago, III.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos! 4 iki 6 po piet, ir r>ua 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Nartus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mdrga- 
čiavR ant lengvų išlygų,

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

PeterAJilIer
2128 W. 22nd St. 
Tel. Canal 5838*

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

Patarimai suteikiami dovanai. Vie 
nintėlis lietuvis akių daktaras (Opto 
metrist) ant Rridgeporto.

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

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

7

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas rtdurmieatyj. 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie SI.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po piet*

Namų Tel.: Hyde Park 3396
-i--:.------------- - ------- —-------- ----------------------------

|| V. W. RUTKAUSKAS I 
Advokatas

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

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

—--J?

Tel. Haymarket 8669
JOSEPB W. GRIGAL | 

Lietuvis Advokatas
Kambaria 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės
Ofiso val»: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 ikit

9 vakare.
jr

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 We»f Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2561 

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

PINIGAI
Iš

M.4®0Cv?

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

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
§cim. rateliams

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”
............ . ........................... . ............. ............. . ........................... .... .......................................... . ................... . ............................................................ ..

LOCKY
TRIKE

Geriausi
Cigaretai

Savo Giminėms ir Pažysta
miems Lietuvoje

Vienintelį laisvos ir progresyvės min
ties dienraštį

“Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

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

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
diena naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodj.

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

Už 36 Litus ųietams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą j namus.

(iš Giedraičių apylinkės).
Lenkų partizanų šeiminin ’ 

kavimas j 
privertė vietinius gyventojus,

iruzanų seniūnui- j 
neutralėje zonoje |

□n

KAUNAS
Laisvės Alėja 60 Nr

Telefonas

Yarjds 
3135

Herman P. H a ase
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308
Chicago, III.

-.......... . ' t

M. Burokiene, Nursę 
5141 So. Halsted St., Chicago. 
—...... ............. /

ADOLPH E.
. STASULANI

ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybes.

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104 

Cfaaniber of Commerce Bldg. 
133 W. Washington Street 
Telef. FrankHn 1176—4945 

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

West Pullmano

Lietuvon
DR. A. MONTVID 

UetsvU Gydytojas ir Chirvrsas 
25 Ė. Wa»bington St.

Valandos: nuo *0 iki 12 ryta 
Telephone Central 3362 

1824 VVabanaia Ava.
Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tr.l. Keozla 771b

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

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tol.: Lafayette 0268

$50 360 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČĮAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams 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. 14 St.

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.

, u;
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NAUJIENOS, Chicago, UI.
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Kas Dedas Lietuvoj
net prie sukilimo prieš lenkų 
partizatms.

GRĮŽTA SENOVfiN.

Kurtavėnai (Šiaulių apskr.)

Iki šiol šiame miestelyje vei
kė agentūra vedama- valsčiaus 
valdybos raštininko, bet 

tanioj u laiku Valsčiaus Tary
ba uždraudė savo raštininkui 
ją vesti ir atsiradus kito as
mens, galinčio tai atlikti, nuo 
lapkričio 1 d. liko likviduota 
ir perkelta į Bubius, 6 klm. 
nuo šio miestelio.

Ir prieš 1911 m. kuomet 
Kurtavėnuose dar nebuvo įs
teigta pašto telegrafo agentū
ros, kelesdešimtį metų gauda
vo korespondenciją iš -Bubių, 
ją į Kurtuvėnus parnešdavo 
vienas senukas (tekdavo jam 
mokėt nuo laiško po 8 kap. 
nuo atvirlaiškio ir pašto pak
vietimo po 5 kap.).

Matyt ir vėl kurtavėniečiai 
grįžta senovėn.

LATVIJOS STUDENTAI 
NENURIMSTA.

Studentų riaušesRyga.

Rygoj taip įsigalėjo, kad ne
randa kaip jas likviduoti. Uni
versiteto rektorius prof. Šel- 
berg’as išleido atsišaukimą į 
studentus, kviesdamas juos 
nurimti ir imtis vėl darbo. Jis 
sako, kad ramią mokslo šven
tovę tos riaušės galinčios pa
versti tautine ir politine ko
vos vieta. Moksleivija turinti 
būti kantri, ir duoti pavyzdį 
plačiausioms minioms.

LATVIJOJ 38,000 VAL
DININKŲ.

KAUNAS
Del lenkų teroro neutralėje 

zonoje.

P. E. Galvanauskas, 
nių Reikalų Ministeriš,

Užsie-
gruo-

jungos Pirmininkui, p. Da. Ga
ma, tokio turinio telegramą:

“•Lapkričio 23 d. lenkų bū
rys, susidedąs iš 120 pėstinin
kų ir 30 raitųjų, įsiveržė Di
džiasalio kaiman, netoli Eže
rėlių, užmušė viėną merginą, 
išsivedė 14 jaunų vyrų ir api
plėšė kaimą. Vardskiemy jie 
srtnkiai sužeidė du žmogų ir

Gruodžio 3 d. lenkai įsiveržė

Viso Latvių valdžios tarnau
tojų skaičius: 38,437 asmenų, 
kurių 13,532 Rygoj, o 24,905 
provincijoje.

Tik 13 nuoš. visų valdininkų 
tarnauja nuolatinėse valdymo 
įstaigose, 4 nuoš. tarnauja lai
kinose įstaigose, 62 nuoš. val
stybes įmonėse, daugiausia 
susisiekimo srity. 24,523 visų 
latvių valdininkų paskirti eta
tiniai, 3,156 tarnauja laisvai 
susitarus arba eina virš etati
nes pareigas.

Į šį skaičių" n (įtrauk H minis- 
tcriai ir vice-ministeriai (21), 
pasiuntiniai (8), apmokamie
ji užsienių atstovybių tarnau
tojai (83), savivaldybių mo
kyklų mokytojai, gaunamieji 
pusę algos iš valstybės (4,713) 
ir Letos komerciniai valdinin
kai, kurie gauna,- vietoj algų, 
procentus.

partizanai atėjo į kaimą Pa
piškius ir pareikalavo nuo ūki
ninkų pastočių. Ūkininkai 
griežtai atsisakė sakydam, kad 
ir taip labai dažnai juos vari
nėja, kitą kart net po kelias 
dienas, į visokias vakaruškas 
ir taip savų ypatiškais reika-

Žodis po žodžiui, PtvpiA- 
kenų ūkininkai nuginklavo 

lenkų partizanus ir taip su
mušė, kad partizanas GargaIš

kiš tur būt nebeišgis. Moterys 
pildamos lenkams karštų van
denį į akis — vis šaukė: ‘Sron, 
iš musų krašto, atėjimai, plė
šikai, vagys, buntovčikai, para
zitai, von į Varšava (dq War- 
szawy)!

Ant nelaimės, subėgo dau
giau partizanų, sumušė smar
kiai ūkininkus ir moteris; 9 
ūkininkus suareštavę išvežė 
Vilniun į Lukiškius (kalėjimą) 
kaipo didžiausius lenkų val
džios priešus. Lapkričo 19 d. 
š. m. Giedraičių vietine mili
cija suareštavo Kazimierą Kir
deikį iš Pustiltos kaimo, kai
po ramių gyventojų erzintoją, 
oganizatorį lenkų partizanų. 
Tai tas pats Kirdei'kis, kuris 
išvežė kunigą Slapšinską iš 
Giedraičių, kuris visuomet kel
davo Giedraičių bažnyčioje 
riaušes, kuris išmetė Giedrai
čių m. iš mokyklos (lenkų 
okupacijos laike) ir mokyto
jus. Važinėjo po kaimus, agi
tuodamas už Varšuvos seimų 
ir prirašinėjef be paklausimo 
vietinių žmonių prie “polščios”

tizanhi pastojo kelią ir nusi
varė žmones į savo štabą. Kan
kino žmones 3—4 dienas, ko
lei paleido ir tai tik vietiniai 
žmonės priverto partizanus pik
tuoju paleisti.

Paskutiniu laiku lenkų par
tizanai vėl ruošiasi (kaip- 27 d. 
rugsėjo apiplėšė Giedraičių 
miestelį, nes savo “paneles” 
lenkų partizanai aptaisė Gied- 
raič.iuose išplč-fttn incdegn ir sip- 
mauste auksiniais žiedais.

“Panytės” vaikščioja, krtip 
Varšuvoje, tiktai jų nelaimė, 
kad gerai lenkiškai kalbėti ne
moka. Kitas prekes pragėrė. 
Dabar, visuomet tarp lenkų 
partizanų ir vietinių -gyventojų

išeina įvairus nesusipratimai, 
muštynės, tai susišaudymai 
tarp savęs, vjsoki areštai ir t.t...

Partizanų komendantas ir 
viršininkas nieko negali su sa
vo partizanais padaryti —ne
klauso ir gana. Tarp savųjų 
(lenkų partizanų) irgi nėra 
vienybes. Kaipgi: šalta, badas, 
didžiausia neapykanta iš vieti
nių Žmonių. Iš visa ko mato
si, 'kad Vilniaus ir Varšuvos 
lenkų valdžiai, rcik<įį~ noronis, 
nenoromis atsisakyti ir atsiimti 
iš neutralūs zonos 
piečninkus”.

Na, dar biskį 
neprašyti atėjo,
nevaromi ir išeiti. [“L. Žiu.”]

Trečiadienis, Sausis 10, 1923
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

IDVODA TEISIŲ PATAJUMVS

krašto “beez-

palauksime, 
gal susipras

Telephone Your Mother 
On Her Birthday

Pašaukimas motinos prie telefo
no iš tolumos josios gimimo die
ną gali reikšti jai daugiau negu 
rūpestingiausia dovana,'kurią ga
lėtum jai pasiusti. Motinai malo
nu išgirsti linksmus balsus savo 
suny ir dukterų ir žinoti, kad jie 
yra sveiki ir jos neužmiršo.

Turėti jus josios gimimo dienoj 
bus didžiausiu džiaugsmu jusu 
motinai, bet jei apjfetovos ir tolis 
neleidžia ją aplankyti, tai pašauk 
ją per telefoną ir tegul ji išgirsta 
jusu balsą l

zo- 
ten 
su

VILNIUS
Vileišienė kalėjime.

ty)„ kuris yra neitralėje 
noje (Lietuvių pusėje, ir 
užmušė 9.asmenis, sunkiai 
žeidė ir apiplėšė kaiiAą.

Jie vėl užėmę Varviškių ir 
Bugėdos kaimus ir vis dar nė
ra pasitraukę iš Reketijos, Ka- 
menkos ir Vilkaviznos. 
ša u atkreipti Tarybos 
į šiuos sistematingus

U:ž šaligatvio ties Aušros

• Pra-

Lenkų

Švietimo Komisija
Miesto Savivaldybės nuo sau
sio 1 d. 1923 m. keičia savo 
sudėtį. Kauno Miesto Tarybos 
į tą komisiją išrinkta — 1 lie
tuvis, 1 žydas, 1 lenkas, 1 vo- 
kietys ir 1 rusas. Pirmiau se
nais įstatymais einant toj ko
misijoj dominavo lietuviškas 
elementas.

Pabaudos. Kauno mjesto 
milicija ant įvairių asmenų pa
staruoju laiku sustatė 89 pro- 
tokolus (nuo lapkričio 10 d. 
iki gruodžio 10 d.) Iš jų 37 už 
nešvarumą, 16 už girtuoklių-j 
vinių, 14 už gyventojų neuž-į 
maldavimą, 1 už nepildymą 
sveikatos d-to įsakymo, 3 
pardavinėjimą degtinės be 
tento, 7 už neteisėtumą, 
valymą šaligatvių, 5 — už 
Įima triukšmo gatvėj, 1 už 
limą kainų maisto pro< 
tams, 1 už vadžiojimą šunies 
be gagančio.

Sustatytieji protokolai pa
siųsti į atatinkamas įstaigas, 
kad nusižengėlius pabaustų.

Ministeriy Kabinetas 1922 
m. gruodžio 11 d. Ministerių 
Kabinetas svarstė ir priėmė 
šiuos dalykus:

1) 1923 m. Respublikos biu
džeto projektą, kuriame numa
tyta 183,825,085 lit. išlaidų ir 
1,9,208,087 lit. pajamų.

2) karinės prievolės įstaty
mo dapildynio projektų, ku
riuo einant Žemės Ūkio ir Val-

Kauno

li
ne-

liniukai ir gidroteclmikai nuo 
karinės prievodės atlikimo at- 
leidėiami, 1^)1 jie eina mati
ninko ar gidrotechniko parei-

3) Lietuvos šaulių Sąjungos 
s įstatymo pakeitimo projektą ir

4) nutarė nuo 1923 m. bir
želio 1 dienos visoje Lietuvoje 
įvesti Europos centro laiką.

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurio juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau gertus draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rufllcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiokoso, arba prisiųs- 
kito 75c. tiesiai į labaratoriją.

P. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

BrookSyn, N. Y.
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K. GUGIS
ADVOKATAS
Mimto ofliai

127 N. Dearbom St., Rooaa 1111-11
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyveninio vieta: 
8328 So. Hahted* Si.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaąninką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 ] 
ryto.

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

Peter A. ilk

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 W. 22nd St., kerti Leavitt St 
Telephone Canal 25S2 

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

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

tų g-vė 13) nesutaisymą ben
drabučio vedėja ponia Emilija 
Vileišienė yra nubausta 25,000 
markių piniginės pabaudos ar
ba 25 dienomis kalėjimo. Del 
tos priežasties p. Vileišienė da
bar ir pasodinta kalėjimam P. 
Vileišienė prašo pranešti, kad 
jeigu kas norėtų ją išvaduoti, 
sumokėdamas už ją pabaudą, 
tai jai maloniau butų kad tie 
pinigai būti] paaukoti bendra
bučio auklėtinėms maistui pa
gerinti arba kitiems reikalams 
patenkinti. [“Rytų Lietuva.”]

Mokslo Dr-jos susirinki 
mas.

Kalėdų ketinama sušauk-Po
t i Lietuvių Mokslo Draugijos 

1 visuotinas .suvažiavimas. Ne»- 
nuilstamai šioje draugijoje 
darbuojasi d-ras Jonas Basa
navičius. Del lenkų atimto bu
to prisieina dabar Mokslo 
Draugijai su rinkiniais ir kny
gynais tilpti aukštam buste.

Vietiniai žmonės senai jau 
Kirdeikį perspėjo už jo juo
kis darbus (pas mus Kirdeikį 
vadino žmonės “bbhtovčiku”). 
lyrikų partizanai nutarė “at
keršyti” už Kirdeikio galvą, 
’rklio galva. Gruodžio 1 d. 
?iodraičių klebono bernas ve

žė malkas iš Jodiškio miško į 
Giedraičius; lenkų partizanai 
r.laikė berną, o arklį nusivę- 
e sir'savim sakydami: “to za 
•lowę Kirdejkisą, gtovva ko
dą”! (tai už Kirdeikio galvą, 
rklio galva). Nieko stebėtino, 

cad lenkų partizanai (dvari- 
linkų tarnai), neatskiria žmo
gaus galvos nuo arklio, nes 
nuo senų laikų lenkų dvarinin
kai pripratę inainyt bydla gy
vulį ant žmogaus. ‘Apie tai 
žino žčdnas musų lietuvis. Kę
stas kaimų padavė prašymą 
Vilniun—■ lenkų valdžiai, kad 
kuogrečiausiai lenkų partiza
nus atsiimtų, nes kitaip nega
lima žmonėms gyventi. Plėši
mai, vogimai, muštinės, gir-, 
aioklystė ir neapsakytas per
sekiojimas ramių gyventojų 
nesiliauja. Arba toks atsitiki
mas. Šiomis dienomis iš kai
mo Pilekalniai, trys ūkininkai 
buvo išvaryti vežti lietuvių 
kareiviams malkų. 'Lenkų ipar-

Bell Lines Reach Everywhere

ILLINOIS BELL TELEPHONE $
COMPANY '1

2128 W. 22nd St.
Tel. Ganai 5838‘

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

Patarimai suteikiami dovanai. Vie 
nintūlis lietuvis akių daktaras (Opto 
metrist) ant Bvidgeporto.

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

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

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAK1S

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmieetyj. 

ASSOCIATION BLDQ.
19 So. La Šalie SL 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą

Namą Tel.: Hyde Park 3396

f" V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 6St 
Tel.: Central 6390

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

- ■ -r- ■■--------------------

Tel. Haymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL I

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank BJdg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės • 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 6 Ir nuo 7 (ki 

9 vakare.

dienomis Vilniaus 
darbininkai mčgi- 

sau uždarbį. Reika- 
ailgos pakelti. Kol

uiCKy
STRIKE
\CIGARETTE/

Šiomis 
spaustuvių 
no pakelti 
Jauta 75%
kas savininkai nesutiko. Grę- 
sia streikas. 

------------- v ■■

Lenkų spauda vėl susirūpi
no Vilniaus vyskupijos reika
lais. Dabar manoma priskirti 
žymią Vilniaus vyskupijos da
lį prie dviejų Novogrudko ir 
Seinų vyskupijų. Taip pat pra
nešama, kati Lenkijos vyriau
sybė susirūpinusi Vilniaus suf
ragano paskyrimu.

Geriausi 
Cig'aretai

Dieną 36c-87c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai)

Lj A J ESTI/*
FI-tmeatrė-V

Neutralė Juosta
Žmonių vargai neutralėj zonoj

(iš Giędraičių apylinkės).
I^enkų partizanų šeiminiu- S J 

kavimas neutralėje zonoje H < 
privertė vietinius gyventojus, '

Monroe ęat. arti State 
Beperstogmis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

45 ir 22c (ir taksai). 
Seinų rateliams 

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigą vertę.”

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams ,

4 AAA GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IR 
i yyy kalbančių papūgų

Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę.
ir Sieferto Kanaraitės Operos Giesmininkes. 2 . a ... 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinės raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbūs, 
arba bus atmainytos per 3 menesius. l^prastai KA
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYEH’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Ezportuotojni. Didmonąmis ir smulkmenomis.

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

^■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiM

a

6.95
Tikros Andreasburgo 

Populeriausi auksiniais

Telefonas

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

te ........................-UI..........................      ■■ I .ll/

Yarjds 
3135

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta

miems Lietuvoje
Vienintelį laisvos ir progresyvės min

ties dienraštį

“Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

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

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

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

Už 36 Litus ipetams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

“LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stų į namus.

Lietuvos Žinią Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

PINIGAI
Iš

West Pullmano

Lietuvon
\Vest Pullmaniečiams ir 
kitiems pietų Chicagos 
gyventojams patogiausia 
įstaiga pasiuntimui pini
gų Lietuvon yra jKartano 
aptieka, 523 W. 120-th 

St., West Pullman, III. 

Pinigai nueina Lietuvon 

greitai su pilna gvaran- 
tija. Iš West Pullmano 

siųskite pinigus Lietu
von per Naujienų Skyrių 
Kartano aptiekoje, 523 
W. 120-th St., West Pul
lman, III. j

S. W. B ANĖS
ADVOKATAS

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

We*f Monroe Street, Chicaga 
Phone Central 2561

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

>"■'' .....................................
Herman P. Haasc

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. Washington St., 
Phone Main 1308 

Chicago, III.

ADOLPH E.
■ STASULANI

ADVOKATAS
Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street.

(Eagle Music Co.) 
Telef. Boulevard 6737

DR. A. MONTVID 
(Jetsvls Gydytojas Ir Chirurgas 

25 E. Wa»bington St.
Valandos: nuo <0 ild 12 ryte 

Telephone Central 3362 
1824 VVabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Kežidencijos tel. Kedzle 7716

Dr. M. T. Strikol’is '
- ’ Lietuvis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

......... .................. - .

150 $60 $70 '
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIA1
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo j. 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 gamifurai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.50, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais ir 
septintadieniais.
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Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializtn
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir Socialdemokrato 

Augusto Bebelio).

Vertė K. Baronas.

(Tęsinys)

AUGUSTO BEBELIO ATSA
KYMAS KUNIGUI 

HOHOFFUI.

(rerbianias Tamista!
9 nu m. Jus išspausdinote 

vo atvirą laišką, kuriame, kai
po bažnyčios tarnautojas, Jus

sa-

jos kritikai brošiūroje “Parla
mentinis veikimas Vokietijos 
reichstago ir tt.” Jūsų gyni
mas yra reikalingas atsakymo 
ir atsakymo ypač nuo manęs, 
kaipo tos brošiūros autoriaus. 
Kad tai neatsitiko ankščiau, 
kalta yra mimo ilga liga, kuri 
kliudė man rašyti; ir jeigu ma
no atsakymas bus kiek ilgo
kas, tai iš to Jus galite spręsti, 
kad aš skaitau Jūsų prieštara
vimus ganėtinai svarbiais ir 
reikšmingais, kad juos išnag
rinėjus ilgame straipsnyje.

Jus jaučiatės save 
niai paliestas ir įžeistas 
kuriomis mano brošiūros 
tomis. O tuo tarpu, jei Jus 
kartą būtumėt perskaitę 
brošiūrą, Jus patys nebūtu
mėt radę joje jokio pamato 
asmeniniam įsižeidimui. Dva
siškių aš nepaliačiau. Aš nie
kados neabejojau, kad tarp 
‘ bažnyčios taniau tojų yra tū
las skaičius žmonių, kurie at
sineša į savo pašaukimą su 
nuoširdžiu ir teisingu įsitiki
nimu.” Aš tuo labiau nebūčiau 
galėjęs to užginčyti, kad man 
yra išdalies žinomos tos pri
rengiamosios įstaigos, kuriose, 
taip sakbnt, užraugiama — 
auklėjamos yra “tarnavimui 
bažnyčios” jaunos ir nesuga
dintos sielos. Aš eisiu dar to
liau. Aš sutinku, kad yra tūk
stančiai žmonių, stovinčių ant 
augštesnio laipsnio, kurie sie
la ir kimu yra atsidavę bažny
čiai ir jos mokininmams. Aš 
daleidžiu, kad yra tūkstančiai, 
desėtkai tūkstančių, kad būvio 
dagi milionai, kurie kaina vi
sokio pasiaukojimo stengiasi ir 
stengėsi pagalba bažnyčios iš-, 

įganyti savo vėlę. Bet ar tai 
kuo-nors prieštarauja mano 
išdėstytai nuomonei? Stačiai 
nieko, absoliučiai nieko. Tokis 
put pasiaukojimas, f 
savęs kankinimas ir visko atsi- ’ 
žadėjimas, tokis pat fanatiš
kas tikėjimas, kuriuos pas mi- 
lionus žmonių surišama su 
krikščionybe, — visos tos ypa
tybės apsireiškė vienokiai ir 
pas imliomis sekėjų judeizmo, 
buddizino, mokinių Konfuci
jaus ir Mahometo. Visi tie mi
lionai su nei kiek nemažesne 
teise, kaip ir Jus, gali nurody
ti į sėkmingumą savo religijos, 
į pasiaukojimą savų tikinčių
jų-

Jei kas-^nors panorėtų pagel
ia statistikos įrodyti kokioj 
ytin religijoj milionai žmonių 
karščiausia tikėjo, uoliai lai
kėsi religijos ir kariavo už ją, 
kurioj religijoj buvo didžiau
sias savęs atsižadėjimas, di
džiausias savęs kankinimas ir 
didžiausias pasiaukojimas, tai 
neliktų jokios abejonės, kad 
Buddos religija viskame per
viršijo katalikybę ir krikščio
nybę abelnai." ?

Taigi, Jūsų pačių vertinimu 
religijos, buddizmas ?hrėtų 
skaitytis teisingiausia ir tik
riausia religija. Ir aš. iš savo 
pusės nepadarysiu dideles nuo
dėmės, jeigu pridursiu, kad ne
žiūrint viso to, buddizmas ta
me pačiame laipsnyje kaip ir 
krikščionybė, tik varžė ir trem
pė žmonijos siekimą prie lais
vės ir savistovybės. Bet, Jūsų 
bažnyčios mokinimais, Jus tu
rite skaityti buddizmą klai
dingu, nedoru ir heretišku mo
kinimu. O tuo tarpu lengva 
įrodyti, kad aštrios doros pras-

asmeni- 
nie- 
vie- 
dar

ir kiekviena 
yra kuryba 
žemesniame 
žmogus ne
aiškaus su-

mėje, buddizmas yra netik ly
gus krikščionybei, bet dagi tie 
patįs doriniai reikalavimai, o 
taipgi daugelis apeigų ir dog
mų yra krikščionybės paimti 
iš vėlesnių laikų buddizmo, ku
ris gimė už 400 metų prieš 
krikščionybę.

Dabar mes prieiname prie 
šio klausimo svarbiausio punk
to. Kas gi yra krikščionybė? 
Atsakymas: kaip 
kita religija, ji 
žmogaus. Savo 
vystymos laipsny 
turėjo veik jokio
pratimo apie gamtą ir jos ap
sireiškimus, kurių vieni jam 
buvo naudingi, o kiti žalingi. 
Jis neturėjo jokio supratimo, 
apie savo, kaipo žmogaus, sto
vį ir viską nesupraptamą, kas 
dėjosi apie jį, jis priskaityda- 
vo įvairioms vjršgam'tiškolms 
esybėms. Jo nuomone, tos esy
bės tverdavo neišaiškinamus 

apsireiškimus sulig savo kap
rizo ir noro. Ir štai, kad įgyti 
jų malonę ir palenkti jas savo 
naudai, žmogus stengdavosi 
veikti į jas prašymais, maldo
mis, ceremonijomis ir ^auko
jimais. Sulig tautų išsivysti
mo gi — kas priklauso pir
miausia nuo materialistinių jų 
gyvenimo aplinkybių, o paskui 
nuo aplinkybių našumo žemės 
ir klimato, — nesuprantamos 
gamtos jiegos, kaipo viršgam- 
tinės esybės, yra apteikiamos 
skirtingomis ypatybėmis ir ly
timis. Į

Sulig to susidaro ir budai 
garbinimo tų esybių, kurie 
greitai darosi sudėtinesni ir la
biau išsiplatina. O kadangi 
nuo tikro ir sąžiningo išpildy
mo religinių įsakų ir priklau
sė žmogaus pasisekimas ar ne
pasisekimas pas augščHausiias 
esybes, tai išpildymas tų įsa
kų turėjo būti perduotas ži-1 
nion tų žmonių, kurie 
aukojo ėjimui išimtinai 
ginių ^pareigų.

Savaime suprantama, 
tokiais žmonėmis galėjo

savo reikšmes ir į savo reika
lingumą, dvasiškija tuo pačiu 
įgydavo galimybę priešintis vi
sokiam besiplėtimui šviesos, 
visokiam tolimesniam vysti- 
muisi žmonijos. Kartu su ne
pažinimu gamtas ir jos apsi
reiškimų, į žmonių protą taip
jau veikė priespauda iš pusės 
savųjų valdonų, arba svetimų 
tautų ir jų valdonų. Į pastarą
ją ne kartą buvo žiūrima kai
po į neužtarnautą nubaudimą 
už papildytas nuodėmes ir dar 
labiau pakurstydavo žmones 

prie religinių uolumų. Tankiai 
tokiuose atsitikimuose, kada 
žmones jausdavosi negalį sa
vo pačių jiegomis išsigelbėti 
nuo priespaudos ir prispaudė
jo, juose gimdavo viltis į ne
žemišką gelbėtoją, mesiją, ku
ris už nuolankų tarnavimą 
augščiausei esybei, turi ateiti 
ir išgelbėti tautą. Ta ir pana
šios idėjos didesniu ar mažes
niu aiškumu randamos beveik 
pas visas 
ypatingu 
topiniam 
Azijos ir

Markso filozofines sistemas 
Jus turėtumėt išbraukti iš san
delio savo mokslinių pažini
mų. Bet aš biskį inokinaus 
kultūros istorijos ir gamtos 
mokslų ir randu, kad sugeban
čioms mąstyti ir kiek pažįs
tančiom gamtos mokslų tyri
mus ir atradimus smegenim 
yra gana sunku įtikėti į krik
ščionybę, kaipo į gerinusį ir to
bulinusį mokinimą. Faktai, ku
riuos gamtos mokslai nustatė 
apie paėjimą ir senumą že
mės, apie paėjimą ir išsivys
imą žmogaus, atima iš krik
ščionybės dirvą, ant kurios ji 
stovi ir veda ją prie puolimo.X

Apart ' to Jums 1 urėtų būti 
tiek pat, kiek ir man, gerai 
žinoma, kad istorija atsiradi
mo ir išsivystimo krikščiony
bės nelabai jau taip liudija 
apie dieviškąjį paėjimą to 
mokinimo. Nesuskaitomi bar
niai, nesutikimai ir ginčai, o 
taipjau vieni kitų persekioji
mai ipi^aktikavos gana nepa
doriu budu jau pas pirmosios 
krikščionis. lir visose šiose 
“geradarybėse” uoliausiais bu
vo tie, kurie kaipo “mokyto
jai ir bažnyčios 
turėjo duoti 
tam pavyzdį.

tarnautojai” 
visai priešingą

tokis pat tapdavo i

senovės tautas. Su 
atkaklumu, ačiū is- 
vystyniuisi Mažosios 
Afrikos pakraščių 
idėja užsilaikė judė-

Ijybėje, iš kurios paskui išsi
vystė krikščionybė. Krikščio
nybė atsirado anaiptol ne kai
po paruošta, visai aiški religi
ja, kaip kad mus paprastai mo
kina. Ji vystėsi tik laipsniškai, 
žingsnis už žingsnio, kol iš re
liginės budavonės, pagalios, 

Į pavirto į užbaigą religinį mok
slą, kurio pritaikomumas pri
spaudimui žmonių tapo vieš
pataujančių kiesų greitai sup
rastas. Ji, t. y. krikščionybė, 
tiek pat mažai paeina nuo 
“dieviškojo įkvėpimo,” kaip ir 
visos kitos žinomos religinės 
sistemos
mas, mahometonizmas. 
mokslų įkūrėjai tokiu pat 
griežtumu pabrėždavo, kad jie

Padaryk Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitų 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.? \

Apsimoka padaryti einamų pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
Juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

The Stock Yards Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

TUKSIANČIAI TURI INK-! MRS'ikSF1“■ 
STįJ KLIŪTI IR VISAI

NEŽINO TO
Norintieji apsidraUsti pri
valo vartoti Swamp-Rootą.

Sprendžiant iš pranešimų aptieki- 
ninkų, kurie tolydžio turi reikalų su 
žmonėmis, nėra tokio preparato, ku
riam pavyktų pergalėti šitos klintys. 
Lengva ir gydanti Dro Kilmero 
Svvamp-Rooto veikmė tuojau patiria
ma. Jis pasiekia augšČiausį laipsnį 
sayo stebėtino veikimo klot:mi.

Kvočiamasis gydytojas prie vienos 
žymiųjų apdraudos kompanijų kalbė
damas apie tą dalyką, davė nuostabų 
pareiškimą, kad priežastis dėl kurios 
tiekis aplikantų apsidraudimui atme
tama yra tame, kad inkstų liga pas 
Amerikos žmones yra paprasta ir di
delė daugybė tų, kurių aplikacijos at
metama, net nežino, kad jie turi ligą 
Dro Kilmero Swamp-Root pardavinė
jama visose aptiekose, dviejų dydžių 
bankose, vidutinio ir didelio.

Bet, jei norėtum ištirti šitą didįjį 
preperatą, pasiųsk 10 centų Drui Kiįr 
mer & Co., Binghamton, N. Y., o gau
si pavyzdinę bankelę. Rašydamas pa
minėk šitą laikraštį'.
DR. VAlf U8H. O. D

Lietuvi* *

8101 So. Halsted StM kam»aa 81 ®at 
Telefonas Yarda 1119

Baigtu!
Akušeri

jos kolegė 
Iii ilga 
praktika* 
usl Pen* 
silvanijoj 
hospital*- 

<e. Pasek
mingai pa* 

tarnauja 
oria gina 
iymo. Du» 
ia rodą 
žokloia 
iroae ir 
otriuose
(aluose 
erinis 
merginoms.

V

ra.MHgvins akių įtempimu 
esti, 'rieiastimi , galvos skaudėjimo 
svaigulio akių aptemdino, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atilsint 
ireivas skis nuima kataraktą, atitaį 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
si tikim uos* rzaminavimas daroma
su elektra nurodančia mažiausia
klaidas. Speciali atyda Atkreipiama * 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

pasi- 
reli-

judčjybė, buddiz-
Tų

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
1HĮ—  ——T M— u— — i - - --- - -

ir

DETROIT, MICHIGAN

•4

sa-
86,

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

West 1394 Kami. 6678
WM. J. STOLL CO„ 

J. Balchiunaa pagelbininkaa 
(arba asistentai) 

GRABORIUS
1029 — 25th St„ 9509 Cantad 

Detroit, Mich.

Dtt. F. MATULAITIS, 
8709 Jos. Cafflpan Af. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526

n akt j. 
Arėjui, 
mergelė, 
pavargęs, 
į karstą, 
mamytei, 
šventorius, 
bėja. 
dies daina, 
ty. Aš. 
mano, 
sas. Tankos. Rubajatai.

knygutės tuojau.

KNYGYNAS 
Chicago, III.

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

Žaltvykslė. Tu — 
Mergaitė. Gre- 

Piovėjo daina. Liau- 
žvaigždžių nak- 

Padangėse. Toj 
O tavo. Pasaulis vi-

ėmės Liepsna
Nauja darbininkų eilių knyga iš Lietuvos 

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

TURINYS:
Dangaus svečias.Ar tai 

rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kovos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiem. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Drakšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

Reikalaukite šios

Palakiai Nuo
Sausio Imos

ii*
H-

me 
h

^HjR.liERZMAII^
II RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomaa per 11 
metų kaipo patyręs gydyto jas. chi
rurgas ir akušeris.

Gydo antrais Ir chroniškas Ilgas, 
tyrų, moterų ir raiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorljai 1625 W. 
I8th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 8 ral. vakarais.

f ' Oionomis: Canal 
j <1110 arba 857

) Makt. • Orerel 959 
f Boulevard 4186
So. Halsted St.

Talefona)

<313
valu 9—10

kad 
būti 

tik išmintingiausieji ir daugiau 
žinantieji; o todėl pilnai sup

rantama, kad jie greitai pa- 
ir valdančiaisiais. Taip 

atsirado dvasiškių (žinių) kle
ga, kuri remiama kiekvienos 
tautos viešpataujančių kiesų— 
kaip tas apsireiškė visur — 
greitu laiku spėjo žymiai pra
plėsti savo galią. Be to steng
damosi įkvėpti ir sustiprinti

ir pasakakiškas krikščioniško
sios religijos įkūrėjas. Ir kaip 
žinoma, tie šimtai milionų se- 
kęjų, kuriuos įsigyjo sau mo
kinimui Buddos, Konfucijaus 
ir Mahometo, yra tiek pat kar
štai įsitikinę tame, r kad tą 
mokslų įkūrėjai yra dieviški 
pasiuntiniai, kaip kad krikš
čionys yra įtikėję j Jėzų Kris
lų.

Aš neužsiėmiau, kaip kad 
Jus sakote apie save, tyrimais 
filozofinių sistemų nuo Sok
rato iki Šopenhauerio, Feuer- 
bacho, Lassalio ir Markso įs- 
kaitytinai. Bet dėl pastarųjų 
dviejų aš turiu pastebėti, kad 
jiems niekad ir į galvą nebu
vo atėję tverti fi'lozofines sis
temas. Tokiu budu Lassalio ir

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTArt
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 So. Halsted St., Chicago, III.
_ ______________ _____ ________ y

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 laboji 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos, 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vailr4 ligą

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Dreiel 2880

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

UNITED AMERICAN LINES 
JOJNT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias 

visas dalis 
Lietuvos 

Laivai išplaukia kas 
vaite nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle
jos pasažieriams naudotis, 
laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroll” ir “Thuryngya” 
taipgi specialės kajutos. 

Nauji laivai trimi šriu- 
bais . “Reaolute”, “Relian-' 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

bus mokama nuo visų taupmenų padėtų 
sausio 15 d. ar piriniaus. Atsineškite su sa
vim savo knygutę ir pasinaudokite šita pro
ga. Bankas atdaras šiandien vakare nuo 6 
iki 8, kad jums patarnavus.

Ir neužmirškite pradėti savo Kalėdinio Tau
pymo Kliubo sąskaitų. Tik penkiosdešimts 
mažų savaitinių jmokejimų sudarys gražių 

didelę sumą panaudojimui dovanoms, ar ko
kiam kitam tikslui, kurio galėtumėt pano
rėti. Pradėkite ją šj vakarą.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 West 35th Street,
TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

MUZIKA 
Sarpaliaus Orkestrą 
DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

Pinigai
\ »y

1S

Brighton Park

LIETUVĄ 
per 

NAUJIENAS
4138 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 7674.

Pinigai
• V
1S

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

Tel. Boulevard 0451.

Dr. M. M. Markei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaualai.

x M. Yuška
3228 W. 38th St., Chicago. III.

f » I

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Aksierkit
3113 S.Hahtedst
Tel. Blvd. 8188

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek- 

|minga! patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename at- 

4 sitik’rr.M
$ y pati?,ką trižiu- 
grojimą.

patarimus
• - f J tori rn s ir mergi 

noras veltui.

teikiu

Duoda
mo

y

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Tel. Piillinan 5432

A.SHUSH9 
AKUŠERKfl

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

Chicago, III.

* Telefonas! Boulevard 7848

D

DR. C. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ava^ 
arti 47-tos gatvls

NHivmiisiiiivm

DR. S. BIEŽ1S 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Oflaaa 2201 W. 22nd St„ kamąaa B 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 8114 W. 42*4 81

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

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

OptMBatrM 
T«L 80 U lavari 44CT 

a.
Kampa* 4? tai gar
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NAUJIENOS, Chicago, III. M

Augustas Bebelis

Krikščionybė ir Socializmas
(Susirašinėjimas tarp kunigo Hohoffo ir 

Augusto Bebelio).
Socialdemokrato

Vertė K. Baronas.

(Tęsinys)

AUGUSTO BEBEILIO ATSA
KYMAS KUNIGUI 

HOHOFFUI.

sa-

vie-

Gerbiamus Tamista!
9 num. Jus išspausdinote 

vo atvirą laišką, kuriame, kai
po bažnyčios tarnautojas, Jus 
priešinatės bažnyčios ir reliki- 
jos kritikai brošiūroje “Parla
mentinis veikimas Vokietijos 
reichstago ir tt.” Jūsų gyni
mas yra reikalingas atsakymo 
ir atsakymo ypač nuo manęs, 
kaipo tos brošiūros autoriaus. 
Kad tai neatsitiko ankščiau, 
kalta yra mano ilga liga, kuri 
kliudė man rašyti; ir jeigu ma
no atsakymas bus kiek ilgo
kas, tai iš to Jus galite spręsti, 
kad aš skaitau Jūsų prieštara
vimus ganėtinai svarbiais ir 
reikšmingais, kad juos išnag
rinėjus ilgame straipsnyje.

Jus jaučiatės save asmeni
niai paliestas ir įžeistas nie- 
kuriomis mano brošiūros
tomis. O tuo tarpu, jei Jus dar 
kartą būtumėt perskaitę tą 
brošiūrą, Jus patys nebūtu
mėt radę' joje jokio pamato 
asmeniniam įsižeidimui. Dva
siškių aš nepaliačiau. Aš nie
kados neabejojau, kad tarp 
‘ bažnyčios tarnautojų yra tū
las skaičius žmonių, kurie at
sineša į savo pašaukimą su 
nuoširdžiu ir- teisingu įsitiki
nimu.” Aš tuo labiau nebūčiau 
galėjęs to užginčyti, kad man 
yra išdalies žinomos tos pri
rengiamosios įstaigos, kuriose, 
taip sakhnt, užraugiama — 
auklėjamos yra “tarnavimui 
bažnyčios” jaunos ir nesuga
dintos sielos. Aš eisiu dar to
liau. Aš sutinku, kad yra tūk
stančiai žmonių, stovinčių ant 
augštesnio laipsnio, kurie sie
la ir kimu yra atsidavę bažny
čiai ir jos mokininmams. Aš 
daleidžiu, kad yra tūkstančiai, 
desėtkai tūkstančių, kad buvo 
dagi milionai, kurie kaina vl- 

• šokio pasiaukojimo stengiasi ir 
stengėsi pagalba bažnyčios iš-, 
ganyti savo vėlę. Bet ar tai 
kuo-nors prieštarauja mano 
išdėstytai nuomonei? Stačiai 
nieko, absoliučiai nieko. Tokis 
pat pasiaukojimas, tokis pat 
savęs kankinimas ir visko atsi
žadėjimas, tokis pat fanatiš
kas tikėjimas, kuriuos pas mi- 
lionus žmonių surišama su 
krikščionybe, — visos tos ypa
tybės apsireiškė vienokiai ir 
pas milionus sekėjų judeizmo, 
buddizmo, mokinių Konfuci
jaus ir Mahometo. Visi tie mi
lionai su nei kiek nemažesne 
teise, kaip ir Jus, gali nurody- ‘ 
ti į sėkmingumą savo religijos, 
į pasiaukojimą savų tikinčių
jų. < r i

Jei kas-nors panorėtų pagel- 
ba statistikos įrodyti kokioj 
ytin religijoj milionaj žmonių 
karščiausia tikėjo, uoliai lai
kėsi religijos ir kariavo už ją, 
kurioj religijoj buvo didžiau
sias savęs atsižadėjimas, di
džiausias savęs kanranimas ir 
didžiausias pasiaukojimas, tai 
neliktų jokios abejonės, kad

viršijo katalikybę ir krikščio
nybę abelnai.' ?

Taigi, Jūsų pačių vertinimu 
religijos, buddizmas turėtų

niausią religija. Ir aš iš savo 
pusės nepadarysiu didelės nuo
dėmės, jeigu pridursiu, kad ne
žiūrint viso to, buddizmas ta
me pačiame laipsnyje kaip ir 
krikščionybe, tik varžė ir trem
pė žmonijos siekimą prie lais
vės ir savistovybės. Bet, Jūsų 
bažnyčios mokinimais, Jus tu
rite skaityti buddizmą klai
dingu, nedoru ir heretišku mo
kinimu. O tuo tarpu lengva 
įrodyti, kad aštrios doros pras-

ir kiekviena 
yra kūryba 
žemesniame 
žmogus ne
aiškaus su-

mėje, buddizmas yra netik ly
gus krikščionybei, bet dagi tie 
patįs doriniai reikalavimai, o 
taipgi daugelis apeigų ir dog
mų yra krikščionybės paimti 
iš vėlesnių laikų buddizmo, ku
ris gimė už 400 metų prieš 
krikščionybę.

Dabar mes prieiname prie 
šio klausimo svarbiausio punk
to. Kas gi yra krikščionybė? 
Atsakymas: kaip 
kita religija, ji 
žmogaus. Savo 
vystymos laipsny 
turėjo veik jokio
pratimo apie gamtą ir jos ap
sireiškimus, kurių vieni jam. 
buvo naudingi, o kiti žalingi. 
Jis neturėjo jokio supratimo, 
apie savo, kaipo žmogaus, sto
vį ir viską nesuprantamą, kas 
dėjosi apie jį, jis priskaityda- 
vo įvairioms vjršgam’tiškotms 
esybėms. Jo nuomone, tos esy
bės tverdavo neišaiškinamus 

apsireiškimus sulig savo kap
rizo ir noro. Ir štai, kad įgyti 
jų malonę ir palenkti jas savo 
naudai, žmogus stengdavosi 
veikti į jas prašymais, maldo-Į 
mis, ceremonijomis ir auko
jimais. Sulig tautų išsivysti- 
mo gi — kas priklauso pir
miausia nuo materialistinių jų 
gj’vcnimo aplinkybių, o paskui 
nuo aplinkybių našumo žemės 
ir klimato, — nesuprantamos 
gamtos jiegos, kaipo viršgam- 
tinės esybės, yra apteikiamos 
skirtingomis ypatybėmis 
timis.

Sulig to susidaro ir 
garbinimo tų esybių, 
greitai darosi sudėtinesni 
Linu išsiplatina. O kadangi 
nuo tikro ir sąžiningo išpildy
mo religinių įsakų ir priklau
sė žmogaus pasisekimas ar ne
pasisekimas pas aiigščdausiias 
esybes, tai išpildymas tų įsa
kų turėjo būti ijierduotas ži
nion tų ^žmonių, kurie 
aukojo ėjimui išimtinai 
ginių pareigų.

Savaime suprantama, 
tokiais žmonėmis galėjo 
tik išmintingiausieji ir daugiau 
žinantieji; o todėl pilnai sup
rantama, kad jie greitai pa
tapdavo ir valdančiaisiais. Taip 
atsirado dvasiškių (žinių) kle- 
sa, kuri remiama kiekvienos 
tautos viešpataujančių klesų— 
kaip tas apsireiškė visur — 
greitu laiku spėjo žymiai pra
plėsti savo galią. Be to steng
damosi įkvėpti ir sustiprinti 
liaudyje tikėjimą į svarbumą

savo reikšmės ir į savo reika
lingumą, dvasiškija tuo pačiu 
įgydavo galimybę priešintis vi
sokiam besiplėtimui šviesos, 
visokiam tolimesniam vysti- 
muisi žmonijos. Kartu su ne
pažinimu gamtos ir jos apsi
reiškimų, į žmonių protą taip
jau veikė priespauda iš pusės 
savųjų valdonų, arba svetimų 
tautų ir jų valdonų. Į pastarą
ją ne kartą buvo žiūrima kai
po į neužtarnautą nubaudimą 
už papildytas nuodėmes ir dar 
labiau pakurstydavo žmones 

prie religinių uolumų. Tankiai 
tokiuose atsitikimuose, kada 
žmonės jausdavosi negalį sa
vo pačių jiegomis išsigelbėti 
nuo priespaudos ir prispaudė
jo, juose gimdavo viltis į ne
žemišką gelbėtoją, mesiją, ku
ris už nuolankų tarnavimą 
augščiausei esybei, turi ateiti 
ir išgelbėti tautą. Ta ir pana
šios idėjos didesniu ar mažes
niu aiškumu randamos beveik | 
pas visas 
ypatingu 
tariniam 
Azijos ir

Markso filozofines sistemas 
Jus turėtumėt išbraukti iš san
delio savo mokslinių pažini
mų. Bet aš biskį mokinaus 
kultūros istorijos ir gamtos 
mokslų ir randu, kad sugeban
čioms mąstyti ir kiek pažįs
tančiom gamtos mokslų tyri
mus ir atradimus smegenim 
yra gana sunku įtikėti į krik
ščionybę, kaipo į geriausį ir to
bulinusį mokinimų. Faktai, ku
riuos gamtos mokslai nustatė 
apie paėjimą ir senumą že
mės, apie paėjimą ir išsivys
imą žmogaus, atima iš krik
ščionybės dirvą, ant kurios ji 
stovi ir veda ją prie puolimo.

Apart ‘ to Jums turėtų būti 
tiek pat, kiek ir man, gerai 
žinoma, kad istorija atsiradi
mo ir išsivysi i mo krikščiony
bės nelabai jau taip liudija 
apie dieviškąjį paėjimą to 
mokinimo. Nesuskaitomi bar
niai, nesutikimai ir ginčai, o 
taipjau vieni kitų persekioji
mai pujaktikavos gana nepa
doriu budu jau pas pirmosios 
krikščionis. lir vispąe šiose 
“geradarybėse” uoliausiais bu
vo tie, kurie kaipo “mokyto
jai ir bažnyčios tarnautojai” 
turėjo duoti visai priešingą 
tam pavyzdį.

(Bus daugiau)

TUKSIANČIAI TURI INK-1 “HSgf” 
STĮI KLIŪTĮ IR VISAI
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senovės tautas. Su 
atkaklumu, ačiū is- 
vystymuisi Mažosios 
Afrikos pakraščių 
idėja užsilaikė judė-

Ijybėje, iš kurios paskui išsi
vystė krikščionybė. Krikščio
nybė atsirado anaiptol ne kai
po paruošta, visai aiški religi
ja, kaip kad mus paprastai mo
kina. Ji vystėsi tik laipsniškah 
žingsnis už žingsnio, kol iš re
liginės budavonės, pagalios, 
pavirto į užbaigą religinį mok
slą, kurio pritaikomumas pri
spaudimui žmonių tapo vieš
pataujančių klesų greitai sup
rastas. Ji, t. y. krikščionybe, 
tiek pat mažai paeina nuo 
“dieviškojo įkvėpimo,” kaip iri 
visos kitos žinomos religinės 
sistemos —> judėjybė, buddiz
mas, mahometonizmas. Tų 

' mokslų įkūrėjai tokiu pat 
griežtumu pabrėždavo, kad jie 
yra dieviški pasiuntiniai, kaip 
ir pasakakiškas krikščioniško
sios religijos įkūrėjas. Ir kaip 
žinoma, tie šimtai milionų se- 
kęjų, kuriuos įsigyjo sau mo
kinimui Buddos, Konfucijaus 
ir Mahometo, yra tiek pat kar
štai įsitikinę tame, kad tų 
mokslų įkūrėjai yra dieviški 
pasiuntiniai, kaip kad krikš
čionys yra įtikėję į Jėzų Kris
tų-

Aš neužsiėmiau, kaip kad 
Jus sakote apie save, tyrimais 
filozoifinių sistemų nuo Sok
rato iki Šopenhauerio, Feuer-* 
bacho, Lassalio ir Markso įs- 
kaitytinai. Bet dėl pastarųjų 
dviejų aš turiu pastebėti, kad 
jiems niekad ir į galvą nebu
vo atėję tverti filozofines sis
temas. Tokiu budu Lassalio ir

PadaryK Einamąją 
Pradžią

Ar žinai, kad visai nėra per anksti pradėti sąskaitą 1923 
m. Kalėdų Taupymo Kliubui?

Ar žinai, kad suvirš du tūkstančiai depozitorių šitame ban
ke pradėjo savo sąskaitas 1922 m. kalėdiniams taupymams prieš 
gruodžio mėnesį 1921 m.? \

Apsimoka padaryti einamu pradžią ir, anot žmonių kalbos, 
juo anksčiau pradėsi, juo daugiau sutaupysi.

Ir, dar geriau, daugiau smagumo turėsi gruodyje, 1923 m., 
kuomet musų Kalėdinis Kliubas yra uždaromas ir tavo taupi- 
nių įrašas bus tau paskelbtas.

Musų Kalėdinis Kliubas yra atviras kiekvienam. Jokio na
rinio mokesnio nėra. Visa, kas reikia, tai ateiti ir savo pirmą 
Kliubinį depozitą padaryti.

PRISIDĖK ŠIANDIEN!

Norintieji apsidraUsti pri
valo vartoti Swamp-Rootą.

Sprendžiant iš pranešimų aptieki- 
ninkų, kurie tolydžio turi reikalų su 
žmonėm’s, nėra tokio preparato, ku
riam pavyktų pergalėti šitos kliūtys. 
Lengva ir gydanti Dro Kilmero 
Svvamp-Rooto veikm-ū tuojau patiria
ma. Jis pasiekia {lugščiausį laipsnį 
savo stebetino veikimo klotuni.

Kvočiamasis gydytojas prie vienos 
žymiųjų apdraudos kompanijų kalbė
damas apie tą dalyką, davė nuostabų 
pareiškimą, kad priežastis dėl kurios 
tiekis aplikantų apsidraudimui atim
tąja yra tame, kad inkstų liga pas 
Amerikos žmones yra paprasta ir di
delė daugybė tų, kurių aplikacijos at
metama, net nežino, kad jie turi ligą 
Dro Kilmero Swamp-Root pardavinė
jama visose aptiekose, dviejų dydžių 
bankose, vidutinio ir didelio.

Bet, jei norėtum* ištirti šitą didįjį 
preperatą, pasiųsk JO centų Drui KiL 
mer & Co., Binghamton, N. Y., o gau
si pavyzdinę bankelę. Rašydamas pa
minėk šitą laikraštį'.

DR. VAITIJSH, O. D.
Lietevi* *

8101 So. Halsted Si*, kampas 81 E«l 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akuieri- 

ob kolegė 
ą; ilga 
praktika- 
ilsi Pen> 
silvanijoj 
hospital^ 

<e Pasek* 
minga! pe» 

tara&uĮįą 
;>ri« gin» 
iymo. Du» 
ia rodą vi
sokiose 
irose ir 
okduose 
caluose 
erims 
merginoms.

II-
H-

ii

Palengvins akią įtempimu *.ud» 
esti, -riežastimi galvos skaudėjimo 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitais< 
ireivas nuima kataraktą, atitai 
so trumparegystę ir toliregystę. Pri 
renka teiginiai akinius. Visuose at
sitikimuos1' i’zanrinavjmas daroma 
su elektra owodančia magiausia 
klaidaa. Speciali atyda atkreipiama ’ 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

The Stock Yanls Savings Bank
4162 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

II RUSIJOS
Gerai lietuviams iinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akuieris.

Gydo aitrais ir chronllkas ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

r • Dienomis: Cana)
J M10 arba 857
j Makt. Drevei 951 
' Boulevard 4186
So. Halsted St.
A. M. ir 8—9 vai. vak.

Tslefona)

8313
valu 9—10

ir ly-

ir

budai 
kurie 
ir la-

kad 
būti

pasi- 
reli-

86,

DETROIT, MICHIGAN

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

DR. F. MATULAITIS, 
8709 J o b. Campan Ar. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—S dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6284, Market 4526

West 1394 Heml. 6678
WM. J. 8TOLL CO„ 

J. Balchiunas pagelbininkaa 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
102* — 25th St„ 9S0» CardMd 

Detroit, Mich.

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

Reikalaukite šios

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

Žemės Liepsna
Nauja darbininkų eilių knyga iš Lietuvos

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

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

knygutes tuojau.

KNYGYNAS 
Chicago, III.

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.

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

Pasekmingai Siunčiame Pinigus 
Parduodame Laivakortes.

Esam Registruoti Notarai Lietuvos 
Atstovybėje.

UNITED AMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
Trumpiausias kelias j 

f visas dalis 
Lietuvos 

laivai išplaukia kas sa
vaitė nuo prieplaukos 
North River, ties 46 gat
ve, per pietus.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lo
vomis yra ant visų šitų lai 
vų. Dideli valgomi kamba
riai, salonai ir visos pro- 
menadinės lubos tik 3 kle- 
sos pasažieriams naudotis. 
Laivai: “Mount Clay”, 
“Hansa”, “Bayem”, Mount 
Carroll” (r “Thuryngya” 
taipgi speciales kajutos. 

Nauji laivai trimi šriu- 
bais . “Reaolute”, “Relian-’ 
ce” ir “Albert Ballin” veža 
1, 2 ir 3 klesos pasažierius 
United American

Lines
154 W. Randolph St., 

Chicago, III.
arba įgaliotieji agenai.

Palokiai Nuo

Sau šio Imos
•- ■ • į

bus mokama nuo visų taupmenų padėtų 
sausio 15 d. ar pirmiaus. Atsineškite su sa
vim savo knygutę ir pasinaudokite šita pro
ga. Bankas atdaras šiandien vakare nuo 6 
iki 8, kad jums patarnavus.

Ir neužmirškite pradėti savo Kalėdinio Tau
pymo Kliubo sąskaitą. Tik penkiosdešimts 
mažų savaitinių į mokėjimų sudarys gražią 
didelę sumą panaudojimui dovanoms, ar ko
kiam kitam tikslui, kurio galėtumėt pano-

X
rėti. Pradėkite ją šį vakarą.

Central Manufacturing' 
District Bank

1112 West35th Street,
TURTAS VIRŠ $7,000,000.00

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 S*. Halsted St., Chicago, III.
—■________________________ V

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos, 

Moterišką, Vyrišką Ir 
Vaiki ligą

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 Drexel 2880

Tel. Boulevard 0451.

Or. M. M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3267 S. Halsted St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos: 9—10; 2—4 ir 6—9

Tel. Lafayette 4228
Phunbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago. III.

Tel. Pullinan

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akeierka
3113 S.Halsted si.
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metą pa
sekmingo prak

tikavimo turiu 
o. Pasek* 
patam au* 

,ju prie gimdymo. 
K iekvięnamjB at* 

<sitikhr<e \ teikis 
'■ ”p-itifthą^trižiu* 

^rijimą. *D®od» 
patarimus mo* 

rterirns ir mergi 
■*i)nms veltui.MUZIKA

Sarpaliaus Orkestrą 
/ DEL VISOKIŲ REIKALŲ 

814 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0352

—■■..............-— ------------------------v

— ar—-

r?—

Pinigai
iš

Brighton Park

LIETUVA 
* 

per 
NAUJIENAS 

4138 Archer Avė.,
Tel. Lafayette 7674.

Pinigai
• y 
1S

Bridgeporto

LIETUVĄ
per

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

5432

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

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

Chicago.

Telefonas! Boulevard 7042

• DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvis Dentistas 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvis

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Riaidencfja 8114 W. 42wfl 8C

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

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

T«L BOU bvaHI UCT 
4«4» a.
Kampa* gaa.
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PubUsbad Daily except Sunday by 
The Lithuaniao Newa Pub. Co., Ine.

Editor P. Grigaitia.________
17S9 South Halsted Street 

Chicago, Iii.
_____ Telephone Roosevelt 8500_____

Subscription Kates: \ 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
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8c- per copy. i

pilnai remia ir vadinamoji 
j darbo federacija. Protin
giems žmonėms visuomet 
buvo aišku, kad ta darbo fe
deracija yra niekas dau
ginus, kaip tik kunigų ir da
vatkų pastumdėlė. Bet “re
voliucingiesiems” Lietuvos 
komunistams buvo atėjusi į 
galvą mintis kviesti darbo 
federacijos atstovus Seime

Entered as Second Class Matterl Iv
March 17th, 1914, at the Post Office I P* ISlCiet pi 16 darbininkų lt 
March^n^’isik 110461 the ** of valstiečių valdžios” sudary- 

iiakiitoit mo! Komunistai su tokiu pa- 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- siūlymu kreipėsi ir prie S0- 
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, ■ J r
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

dvylika milionų.
labiausia

Azijos
mažiausia

kuomet
buvo
Gyventojų suma-

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — paltu:

Metams________—____ $8.00
Pusei metų_______ 4/60
Trims mėnesiams____________ 2.26
Dviem mėnesiam —_________ 1.75
Vienam mėnesiui __ ______ 1.00

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija
Savaitei___
Mėnesiui

Suvien-
paltu

Metams ___________ __ __
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 palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

cialdemokratų, bet šie, žino
ma, tik pasijuokė iš Mask
vos davatkų žioplumo.

Well — tegu sau klerika
lai smarkauja. Priešingosios 
jiems partijos turi už tai

18c I stengtis suorganizuot visuo- 
ytosa VaistijoM n« Chicagoje I menę, kad ji numestų nuo 

®tu: savo sprando tuos juoduo-
sius parazitus.

RUSIJOS GYVENTOJŲ SKAI 
cIAUS SUMAŽĖJIMAS.

| Apžvalga

Karas, badas ir įvairios li
gos kirto, kaip dalgiu, Rusijos 
žmones. Normalinėmis sąly
gomis gyvenant, Rusijos gy- 

I ventoj ų skaičius laikotarpyje 
nuo 1914 iki 1920 m. turėjo

sta- 
pra-

Ko-

at-

tik 
bet

Lietuvos klerikalai 
įsismarkavo.

Lietuvos laikraščiai apra
šo gruodžio 21 d. Seimo po
sėdi, kuriame buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentas. Kau
no “Lietuva” taip pradeda 
tą aprašymą:

“Seimo atstovų vietos 
dešinėje (ūkininkų, krikš
čionių demokratų- ir dar
bo federacijos) pilnos, kai
rėje (valstiečių, liaudinin
kų, socialdemokratų ir k.) 
tuščios.”
Reiškia, kairiosios parti

jos atsisakė dalyvauti prezi
dento rinkimuose; jį rinko 
vieni tik “krikščionys”.

Balsavimas ėjo tris kar
tus. Pirmam balsavime p. Al. 
Stulginskas gavo 18 balsų, 
antram — 15 balsų, trečiam I 
— 36 balsus. Ir jisai tapo 
paskelbtas išrinktu.

Taigi ‘^krikščionių” kan
didatas praėjo j prezidentus, 
negavęs nė pusės Seimo 
stovų balsų (36 iš 78).

Kairiosios partijos ne 
nedalyvavo rinkimuose,
da ir priešinosi jiems, skai
tydamos, kad prezidentas, 
kuris neturi pritarimo Sei
mo daugumoje, negali tinka
mai pildyti savo pareigas.

Balsavimo laiku, kaip ra
šo “Lietuva”, Seimo salėn 
keletą kartų įėjo pp. Vileišis 
ir Natkevičius ir protestavo 
prieš dešiniosios Seimo da
lies elgimąsi. Bet klerikalai 
jų protestų nepaklausė. To 
negana; jie užsimanė da ir 
nubausti vieną tų dviejų 
liaudininkų atstovų. Kauno 
oficioze skaitome:

“Pirmininkas siūlo atst.
Natkevičių dėl jo neleisti
no elgesio pabausti paša
linimu iš Seimo dešimčiai 
posėdžių. Pasiūlymas pri
imamas.”
Klerikalai, vadinasi, išme

tė iš Seimo p. Natkevičių už 
tai, kad jisai drįso kelti sa
vo balsą prieš, juos.

St. Seime buįĮavo papras
tas dalykas klerikalams mė
tyti iš svetainės socialdemo- 
kratij kalbėtojus, o dabar 
jau jie pradėjo taip pat ap
sieiti ir su liaudininkais.

Pastebėtina, kad šitą dik
tatorišką klerikalų politiką

nu. Bet tikrenybėje tas gyven
tojų skaičius ne tik nepadidė
jo, bet dar sumažėjo devyniais 
milionais, — ir tai nepriskai- 
tant paskutinių dviejų metų 
bado aukų, nes vėliausios sta
tistinės žinios paduodama tik 
už 1920 m. O tai reiškia, jog 
Rusijoje dabar yra dviem de
šimtim milionų žmonių ma
žiau, negu turėtų būti.

Tokių žinių patiekė Tautų 
Lygos sveikatos skyrius. Tas 
skyrius rėmėsi M. Micahilovs- 
kio, Rusijos Centralinio
tistikos Biuro direktoriaus, 
nešimu, o taipgi Dr. A. N. 
šiuo iš Žmonių Sveikatos
misariato raportu. Washing- 
tono “Public Health Reports” 
daro tų pranešimų apžvalgą, 
kuri skamba sekamai:

“Dr. Syssino oficialiniame 
pranešime sakoma, jog Ru
sija ir jos federįlotosios res
publikos bei teritorijos . turi 
131,546,000 gyventojų. Admi
nistracijos distriktais 
skirstoma sekamai:

1. Europos Rusijoje:
(a) 42 gvbernijose

.............. 60,164,000
(b) 8 autonominėse 

teritorijose .. 6,322,000
2. Baltgudijoje v 1,634,000
3. Ukrainoje (12 gu

bernijų). .. 26,002,000
4. Kryme .............. 762,000
4. šiauriniame Kauka

ze ir Dono distrikte 
(4 gubern. ii’ 1 teri
torija) .......... 6,857,000

6. Pietų Kaukaze (4 
respublika) ..., 6,482,000

7. Sibire (4 guberni
jos) .................. 9,258,000

8. Kirgizų respubliko
je (4 gub.) .... 5,058,000

9. Turkestano resp. (6
terit.) .............. 7,201,000

10. Tolimųjų Rytų
resp. (4 distrikt.) 1,812,000
“Lyčių skaičiaus nepro

porcingumas, ypač kaimuo
se, labai metasi akysna.

Vyrų moterų 
9,788,000 10,904,000 

51,241,000 59,613,000 
61,029,000 70,517,000

jie

Miest. 
Kaim. 
Viso 
Viso vyrų ir mot. 131,546,000

“M. Michailovski ima fak
tus iš Europos Rusijos, Šiau
rinio Kaukazo, Sibiro iki 
Baikalo ežero srities, Kirgi
zų respublikos ir dviejų Uk
rainos gybernijų. Jis su
randa, kad tose teritorijose 

, gyventojų skaičius 1914 m. 
buvo 102,793,000, o 1920 m.

90,790,000 (kareiviai, kurių 
tada buvę apie 3,000,000, ne
įskaitoma). Įskaitant ka- 
erivius, gyventojų sumažėji
mo skaičius siekia 10%. Jei
gu gyvenimas butų ėjęs to
kia pat vaga, kaip pirm ka
ro, tai Rusijos gyventojų 
skaičius butų turėjęs ne su
mažėti devyniais milionais, 
o padidėti

Europos 
nukentėjo, 
teritorijos 
užgautos,
žėjimą nuošimčiais M. Mi- 
chailovski paduoda tokį: 
Europos Rusija neteko 14%, 
Ukraina — 9%, .Siaurinus 
Kaukazas—5%, Sibiras —
3% ir Kirgizų respublika— 
4%?

“Pravartu pastebėti, kad 
epidemija buvo vyriausi 
priežastis gyventojų suma
žėjimo. O tų pražasčių bu
vę štai kokių: (1) po civi
linio karo emigravo į kitas 
šalis apie 2,000,000 žmonių; 
(2) pasauliniome kare žuvo 
2,500,000 kareivių; (3) tar
pusaviniame kare žuvo apie
l, 000,000; ir (4) epideminės 
ligos nuvarė į kapus apie 3,- 
500,000. Raporte pabrėžia
ma, jog paskutinė skaitline 
yra permaža. Vadinasi, nuo 
epidemijos mirė daugiau ne
gu 3,500,000.

“Paskutiniais metais gimi
mų yr mirimų registracija 
buvo labai nepilnai vedama. 
Vienok, Rusijos Centrali- 
niam Statistikos Biurui pa
sisekė surinkti iš penkioli
kos rodybų gan apytikrių 
žinių. Mirtingumas kiekvie
noje tų vedybų viršijo gi
mimų skaičių.

“Pirm karo gimimų skai
čių Rusijoje buvo nepapras
tai aukštas—1,000 gyvento
jų ispuldavo 45 gimimai. Da
bar tas skaičius sumažėjo 
iki 40%.

“Kai liet mirties priežas
čių, tai Oriolo rėdybos svei
katos departamentas už 1921
m. paduoda tokių žinių: 
Oriolo .mieste (kuris 1913 
m. turėjo 97,200 gyventojų, 
o 1920 m. tik — 63,800) 
1920 m. buvo 1,044 gimimai 
ir 3,559 mirčių, kas reiškia, 
jog vienam tūkstančiui iš
puolė 16.3 gimimų ir 55.8 
mirčių. Gi pirm karo sta
tistinės žinios už 10 metų 
rodo, jog vidutiniškai imant, 
kiekvienam tūkstančiui to 
miesto gyventojų išpuolė 32.7 
gimimų ir 25.4 mirimų. Dau
giau kaip pusė mirčių pa
ėjo nuo limpamų ligų, — ti-

čių, plaučių uždegimui 9.1%, 
džiovai 6.5% ir dėmėtajai 
šiltinei 4.6%. Raporte sa
koma, kad 4.4% mirė badu.

“Raporte kreipiama domės 
į tą faktą, jog tos žinios bu
vo surinktos ?pirm 1920 m. 
rugpjūčio mėn. Gi nuo to 
laiko Rusijoje prasidėjo pa
sibaisėtinas badas, kurio au
kos skaitoma milionais”.

STIPENDIJOS PABALTĖS 
STUDENTAMS.

likantų prašymai bus prie
lankiai priimami, bet jis no
ri kooperuoti tame plane ir 
visais galimais budais vykin
ti jį gyvenimai!. Universite
tas maloniai priimtų stu
dentų iš kiekvienos tų šalių 

į ‘liberal arts ant pure 
Sciences’ skyrių (į technikos, 
komercijos ir profesionali
nius skyrius studentai ne
bus priimami). Universite
tas taipgi pageidauja, kad 
aplikantų prašymai eitų per 
Jūsų rankas su atatinkamo
mis Amerikos Pabaltės 
Draugijos arba tų šalių švie- 
I ėj ų rekomendacijomis.

“Metinės stipendija siekia 
$700 iki $1200. Kaip vienos, 
taip ir kitos stipendijos pa- 

• kanka padengimui išlaidų, 
kurios susidaro mokslo me
tais Princetone, įskaitant 
pragyvenimų. Aš manau, 
jog pats studentas arba 
Amerikos Pabaltės Draugi
ja turėtų padengti kelionės 
išlaidas iš Pabaltės ir atgal. 
O gal butų galima surasti 
kandidatų tarpe šioje šalyje 
gyvenančių Pabaltės respub
likų piliečių.”

Toliau sakoma, kad aplikan- 
tas privalo šiek tiek pažinti 
anglų kalbą, idant sėkmingai 
galėtų studijuoti universitete. 
Pageidaujama taipgi, kad kan
didatai nebūtų senesni 30 me
tų, nevedę ir baigę su pasižy
mėjimu kolegiją arba gimna- 
zijQ.

Kandidatai tuo reikalu 
čiama susirašyti su 
Harold II. Bender, Baltic 
rican Socicty, 15 Park
New York City. Prašymai turi 
būti paduoti iki kovo 1 d.

kvie-

Ame- 
Row,

Prusą listuviy balsai Klai
pėdos klausimu

[LIB] 1922 metų lapkričio 
pradžioje Ambasadorių Tary
ba išklausė visų užinteresuotų 
balsų Klaipėdos klausime, lar-

Tasai klausimas netrukus jau 
bus išrištas. Taigi ateina svar- 
busai* politinis momentas mu
sų tautos gyvenime. Musų tau
ta savo vyriausybės lupomis 

pareiškė"1 savo nusistaty- 
ir reikalavimus.
nesyk į irgi tarė tuo klau-

Išeivija
jau 
mą 
jau
siutu savo nuomonę. Mums
svarbu žinoti, kad ir patys 
Klaipėdos krašto lietuviai nuo
širdžiai nori susijungti su vi
sa Lietuva, žinoma, tik palai
kydami sau plačią autonomi-

Princetono universitetas, 
kuris randasi New Jersey vals
tijoje ir skaitosi vienu geriau
siųjų Amerikos universitetų, 
sekamiems mokslo duetams 
skiria stipendijų Pabaltės res
publikų studentams.

Prof. II. Bender, kuris dau
giausia prisidėjo prie tų sti
pendijų išgavimo, gavo iš Prin
cetono universiteto dekano, 
Andrew F. Westo, laišką, ku
riame tarp kitko rašoma:

“Princetono universitetas 
yra labai suinteresuotas 
Amerikos Babaltes Draugijos 
planu, kurį Jus išdėstėte 
man praeitą savaitę, kas dėl 
sukūrimo apsikeitimo siste
mos tarp Jungtinių Valstijų 
ir Pabaltės respublikų — 
Lietuvos, Latvijos ir Estoni- 
jos — studentų. Universite
tas iškalno negali duoti pa
sižadėjimo, jog atskirų ap-i

Pravartu bus įsiklausyti 
tiems balsams, kaip jie buvo 
paduoti Ambasadorių Tarybai.

Tautos. Taryba savo rašte 
reikalauja sujungti Klaipėdos 
kraštą su Lietuvos valstybe. 
Paskelbimas Klaipėdos krašto 
nepriklausomu — sako Tary
ba — butų pragaištingas. Teri
torija esanti per maža. Gyven
tojų tik apie 140,000. Pats iš 
savęs kraštas nesąs turtingas; 
pramonė tik medžio, ir lai at
vežto iš Lietuvos. Nuo to lai
ko kada Lietuva uždariusi ke
lius į Klaipėdą, Klaipėdos pre
kyba labai sumažėjusi. Belikę 
verstis tik kontrabanda, alko- 
golio ir cigarelų; kraštas einąs 
prie bankruto. Vien savo jogo
mis kraštas negalės pasikelti 
ekonominiai. Pereitais metais 
reikėję įsigabenti daug grudų 

savo neužtekę. Duonos ir 
dabar Klaipėdoje trūkstą. Pri
sibijo ma net sumišimų. Trūks
tą ir malkų kurui. Krašto ad
ministracija, kovojanti už “ne
priklausomybę,” slepianti tik
ruosius faktus, tečiau tikroji 
padėtis neužilgo paaiškėsianti 
visam pasauliui.

įginias su Lietuva 
atgaivintų Klaipėdos

nes Lietuva vieton
greitai 
prekybą, 
kreipus savo eksportą per Ka
raliaučių ir Liepoj,ų, imtų 
kreipti jį per Klaipėdą. Beto 
nauja tvirta Lietuvos valiuta 
išgelbėtų kraštą nuo bankru- 
to, į kurį stumia dabar nuo
lat puolanti markė.

Be ekonominių priežasčių 
esą dar ir kitokių. Lietuva 
esanti didžiausio intelektualio 
progreso perijode. Ji jau įro^ 
džiusi savo vidaus galę plėto- 
ties. Žemdirbystė ir pramonė 
kilančios ir darančios rimtą 
konkurenciją Klaipėdos terito
rijai. Kas matė dabar Lietuvą, 
turės pripažinti tą naują civi
lizacijos veiksnį.

Dažnai vartojamas argumen
tas, kad tikybų skirtumas ga
lės būti rimta klintimi susi
jungimui katalikiškosios Lie
tuvos su protestoniška mažą
ja Ljctuva neturįs pamato. Lie
tuvių tauta esanti nepaprastai 
pakanti, tolerantinga. 75,000 
protestonų, gyvenančių Lietu
voje visuomenės džiaugiasi 
pilniausia laisve ir niekas ne
sikėsina ant jų teisių.

Beto jie nori susijungimo 
dar ir dėl tautinių motyvų. 
Nuo neatmenamų laikų Klai
pėdos teritorija ir iki 7 mylių 
į pietus nuo Nemuno — esanti 
lietuviška. Taikos konferenci
ja padariusi klaidą, kada tik 
pusę to lietuvių krašto atsky
rusi nuo Vokietijos. Ačiū ge
ležinei germanizacijos sistemai 
dalis lietuvių, ypač miestuose, 
tapo suvokietinta. Tasai vokie
tinimas per mokyklas varo
mas dar ir dabar. Vokiečių 
mokytojų dabar skleidžiamas 
obalsis esąs — “per nepriklau
somybę vėl atgal į vienybę su 
Vokietija.” Reikia užkirsti ke
lią tai germanizacijai. Reikia 
nutraukti politinius ryšius su 
Vokietija. Įsteigimas neprik
lausomo krašto tik mestų jį j 
Vokietijos glėbį. “Vokiečių-lie
tuvių Ileimatbundo” generali
nis sekretorius p. Kuhn pat
sai pareiškęs, kad jo organiza
cija “dirbanti dėl Nepriklau
somo krašto, nes tai esąs arti
miausia kelias į vienybę su 
Vokietija, tada kada priski
riamas prie Lietuvos sudarytų 
nepergalimą kliūtį tam troški
mui įvykti.”

Jie atmeta taip pat ir lenkų 
prertensijas. Lenkai neturi nei 
geografinių, ndi etnografinių 
teisių prie to krašto. Prekybos 
santikiai neturi žymios ekono
mines svarbos. Jų visi žygiai 
esą daromi tik tam, kad ap
sunkinti sujungimą Klaipėdos 
su Lietuva. (

Nesą kitokio praktingo Klai
pėdos problemos išrišimo, kaip 
tik prijungimas jos prie Lietu
vos. *

Tautos Tarybos vardu pasi
rašą jos įgaliotas Dr. Gaiga
laitis.

Lietuvių pirklių sąjunga pa
davė skaitlines, parodančias 
Klaipėdos krašto prekybą 1921 
metais. Tais melais viso įvež
ta už $572,334,980 (iš Vokieti
jos už 428,951,370, iš Lietu
vos už 60,408,961, iš kitur už 
82,914,649; tame skaičiuje ir 
iš Lenkijos tik už 180,485). 
Tais pačiais metais išvežta už 
505,391,396 (į Vokietiją už 
283,303,722, į Lietuvą už 74,- 
714,119, į kitus kraštus už 147,- 
373,495; tame skaičiuje ir į 
Lenkiją tik už 172,920). Savo 
rašte Klaipėdos pirkliai aiški
na, kad Klaipėdos kraštas da
bartinėje padėtyje 'turėjęs dau
giau prekiauti su Vokietija, 
ncgu .su Lietuva; su Vokietija 
jisai surištas visais seniausiais 
santykiais ir keliais ir taip pat 
ta pačia valiuta;’ gi nuo Lietu
vos griežtai atskiria stipriai 
saugojama siena. Per tą sieną 
ėję. daug slaptos prekybos kon
trabandos keliu, kas skaitlinė
se nesą pažymėta. Tečiau jei
gu Klaipėdos kraštas susijung
tų su Lietuva, tada ir preky
boje Lietuva be abejo užimtų 
pirmąją vietą, nustumdama 
Vokietiją į tolimesnę vielą. 
Tranzito skaitlinės parodo, kad 
per Klaipėdos kraštą iš Lietu- 
Vos buvo pervežta 843,476 ■/£ 
doppelcentnerių prekių, gi į 
Lietuvą buvo pervežta 100,521 
dc. Tos skaitlinės rodo, kad 
Klaipėda esanti naturalė Lie
tuvos išeitis į jurą.

Lietuva, įvedusi prieš kelias 
savaites savo pinigus, žymiai 
sumažinusi įvežamų prekių

Balys Sruoga

Po šalna.
Baltas veidas, tylios akys
Ir malda—
Kaip alsavimas plaštakes

•Po šalna.

Į tą šaltį, į tą šviesią
Po šalina
Tu godoj ies, tu ilgiesi—
Ne mana!

Kad šalis ta tolimoji
Ištirptų,
Ir svajonės, kur vilioja— 
Atpirktų!

u-f

Kad mana daina palaida 
Sustingtų,
By tik tavo baltą veidą— 
Uždegtų!

------------------- į........

Balys Sruoga

1’01 Be palaiminimo.
Kalį) šventoriuj, kaip bažnyčioj, 
Kur tik maldos, paslaptis,— 
Tai pažvelgia, lyg netyčia, 
Tai vėl nuvagia akis.

Tyliu tyliu, jaučiu kvapą
Krūčių, raumenų jaunų 
Lyg šventoriuj palei kapą 
Tarp taikiųjų akmenų.

Lyg skridimas rudens lapo, 
Lyg alsavimas nakties...
Lyg bažnyčios burtais lapo
Nuo nežinomos giesmės....

Lyg bažnyčioj, lig altoriuj 
Kaž kas gieda nežinioj...
Lyg užburti vieną nori, 
Antrą deginti liepsnoj.

■>' * i

Ar svajonė? Ar regėjimą?
Kaž kas dedąs. Nežinau.
Kvepia raumenų virpėjims 
Tarp bažnyčios ir dangaus.
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skaičių. Klaipėdos prekyba jau 
turinti iš to dideliausių nuos
tolių, ir jai taip ilgiau tęsian
tis, tai reiškia Klaipėdos pre
kybos žlugimą.

Klaipėda savo geografine pa
dėtimi esanti skirta tapti dide
liu miestu. Tečiau ji liksianti 
tik mažu miesčiuku, jeigu Klai
pėdos uostu neatsirenisianti vi
sa Lietuva.

Kai kurios didelės firmos 
medžio išdirbystės reikalauja 
Klaipėdos nepriklausomybės, 
nes mano, kad tada joms pa
teksianti medžio prekyba ir iš- 
dirbyste netik iš Lietuvos, bet 
ir iš Lenkijos. Tečiau jos tai 
darą labiau politiniais tikslais 
susijungimo ateityje su Vo
kietija; juk tikroji Lenkija 
Nemuno nesiekianti; ji tik 
prievarta užgriebusi Nemuno 
dalį. Priskyrimas Klaipėdos 
prie Lietuvos verstų ir Lenki
ją nustatyti gerų sanlikių su 
Lietuva dėl jai reikalingo tran
zito Nemuno upe. Butų tai 
nahdinga ir Rusijai, kurios 
prekybai tada atsidarytų dar 
vienas tranzito kelias.

Po raštu pasirašo Sliklio- 
rius.

Ūkio partija taip pat atme
ta projektą Nepriklausomos 
Valstybės ir reikalauja susi
jungimo su Lietuva — auto
nomijos pagrindu. (Pasirašo 
Simonaitis) Lietuva esanti na- 
turalis hinterlandas (atrama) 
Klaipėdos teritorijos, su kuria 
ji sudaranti ekonominę viene
tą. Klaipėdos krašte esą 244,- 
742 hektarai žemės, savo duo
nos nej>akanka. 192(1 metais 
prireikę įgabenti 50,000 cent
nerių grudų, 1921 — 60,000. 
Siena su Lietuva esanti ilga, 
reikia užlaikyti daug sienos 
sargų. Jiems užlaikyti prirei
kę iškirsti 15,000 festmeterių 
medžių iš valdžios miškų dau
giau negu buvę skirta. Lietu
vos litas atnešęs kraštui daug 
vargo. Jie nebegalį įpirkti sa
vo markėmis Lietuvoje mais
to.

Uoste pilniausia stagnaci
ja, nes jie neturi iš ko jo tai
syti. Dabar Klaipėdą valdą po 
senovei vokiečiai. Gelžkelius 
valdą irgi Vokiečiai. Kraštas

atsigausiąs tik tuomet, kuo
met jis busiąs prijungtas prie 
Lietuvos. Baigia taip: “Reikia 
leisti Klaipėdai patapti tuo, 
kuo skiria būti tą uostą patys 
vokiečių rašytojai ir ekspertai, 
kurie apie Klaipėdą sako, jog 
yra tai\ Lietuvos uostas, kurs 
neš naudą ne tik Lietuvai, bet 
ir visai Rytų Europai.”

Ūkininkų kamera įrodinėja, 
kad nepriklausomybė (gi ištik- 
rųjų priklausomybė nuo vo
kiečių) privestų kraštą prie 
ekonominės pražūties. Gi susi
jungimas su Lietuva pakeltų 
ūkininkų gerbūvį. Jie griežtai 
protestuoja prieš vokiečių siū
lomą plebiscitą.

Mažųjų pirklių sąjunga iš
dėsto savo rašte ekonomines, 
tautines ir politines priežastis, 
kodėl Klaipėdos kraštas turįs 
būti prijungtas prie Lietuvos. 
Pasirašo Brožaitis, Dawils, J. 
Birškus.

Jaunimo kuopų sąjunga iš
kelia aikštėn tautinį sentimen
tą jaunosios kartos, kuri ne
paliausianti kovoti už sujungi
mą Klaipėdos su visa Lietuva. 
Pasirašo Brakas.

Mažažemių sąjunga reika
lauja taip pat sujungimo Klai
pėdos su Lietuva. Nurodo savo 
vargingą padėtį dėl politinio 
nepastovumo ir dėl nuolatinio 
markės puolimo.

PAKRAŠČIUOSE DALYSIĄ 
ŽEMĖS LENKŲ KA

REIVIAMS.

Dienraščio “SvobtMia” žinio
mis, lenkų valdžia ruošiasi da
linti demobiilizuotiems karei
viams “kresnos” po 14—55 
margus žemes, žemė bus dali
nama vien tik lenkams ir pir
menybę turės invalydai.

Gailaširdis.
- .......... j .

Pasažicrius, lipdamas laukan 
iš R-atvekario, skundžiasi kon
duktoriui :

— Ak, tuose gatvekariuose 
tai ištiesų jau nebepakenčiama!

— O kas bloga ? Negavote vie
tos atsisėsti? — susidomėjo 
konduktorius.

— Ne, aš pats gavau kur at
sisėsti, bet mano žmona tai vi
są kelią turėjo stovėti.
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90,790,000 (kareiviai, kurių 
tada buvę apie 3,000,000, ne
įskaitoma). Įskaitant ka- 
erivius, gyventojų sumažėji
mo skaičius siekia 10%. Jei
gu gyvenimas butų ėjęs to
kia pat vaga, kaip pirm ka
ro, tai Rusijos gyventojų 
skaičius butų turėjęs ne su
mažėti devyniais milionais, 
o padidėti dvylika milionų.

Europos Rusija labiausia 
nukentėjo, 
teritorijos 
užgautos.
žėjimą nuošimčiais M. Mi- 
chailovski paduoda tokį: 
Europos Rusija neteko 14%, 
Ukraina — 9%, .Siaurinus 
Kaukazas—5%, Sibiras — 
3% ir Kirgizų respublika— 
.4 •

kuomet Azijos 
buvo mažiausia 
Gyventojų suma-

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metama____ $8.00
Pusei metų.... ................... 4.60
Trims mėnesiams____________ 2.25
Dviem mėnesiam___ _ ....____ 1.75
Vienam mėnesiui__ w...._____ 1.00

Chicagoje per neiiotojua:
Viena kopija 8c

> Savaitei ...............  18c
Mėnesiui .............. — 75c

Suvienytos* Valstijos* n* Chicagoje 
pastų:

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 I
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

cialdemokratų, bet šie, žino
ma, tik pasijuokė iš Mask
vos davatkų žioplumo.

Well — tegu sau klerika
lai smarkauja. Priešingosios 
jiems partijos turi už tai 
stengtis suorganizuot visuo
mene, kad ji numestu nuo 
savo sprando tuos juoduo
sius parazitus.

RUSIJOS GYVENTOJŲ SKAI
ČIAUS SUMAŽĖJIMAS.Lietuvos klerikalai 

įsismarkavo.
Lietūvos laikraščiai apra

šo gruodžio 21 d. Seimo po
sėdį, kuriame buvo išrinktas 
Lietuvos prezidentas. Kau
no “Lietuva” taip pradeda 
tą aprašymą:

“Seimo atstovų vietos 
dešinėje (ūkininkų, krikš
čionių demokratų- ir dar
bo federacijos) pilnos, kai
rėje (valstiečių, liaudinin
kų, socialdemokratų ir k.) 
tuščios.”
Reiškia, kairiosios parti

jos atsisakė dalyvauti prezi
dento rinkimuose; jį rinko 
vieni tik “krikščionys”.

Balsavimas ėjo tris kar
tus. Pirmam balsavime p. Al. 
Stulginskas gavo 18 balsų, 
antram — 15 balsų, trečiam 
— 36 balsus. Ir jisai tapo 
paskelbtas išrinktu.

Taigi ^krikščionių” kan
didatas praėjo į prezidentus, 
negavęs nė pusės Seimo at
stovų balsų (36 iš 78).

Kairiosios partijos ne tik 
nedalyvavo rinkimuose, bet 
da ir priešinosi jiems, skai
tydamos, kad prezidentas, 
kuris neturi pritarimo Sei
mo daugumoje, negali tinka
mai pildyti savo pareigas.

Balsavimo laiku, kaip ra
šo “Lietuva”, Seimo salėn 
keletą kartų įėjo pp. Vileišis 
ir Natkevičius ir protestavo 
prieš dešiniosios Seimo da
lies elgimąsi. Bet klerikalai 
jų protestų nepaklausė. To 
negana; jie užsimanė da ir 
nubausti vieną tų dviejų 
liaudininkų atstovų. Kauno 
oficioze skaitome:

Karas, badas ir įvairios li
gos kirto, kaip dalgiu, Rusijos 
žmones. Normalinėmis sąly
gomis gyvenant, Rusijos gy- 
ventojų skaičius laikotarpyje 
nuo 1914 iki 1920 m. turėjo 
padidėti beveik dvylika milio- 
nų. Bet tikrenybėje tas gyven
tojų skaičius ne tik nepadidė
jo, bet dar sumažėjo devyniais 
milionais, — ir tai nepriskai- 
tant paskutinių dviejų metų 
bado aukų, nes vėliausios sta
tistinės žinios paduodama ti 
už 1920 m. O tai reiškia, Jbg 
Rusijoje dabar yra dvieili de
šimtim milionų žmonių ma
žiau, negu turėtų būti.

Centralinio sta- 
Biuro direktoriaus, pra- 

o taipgi Dr. A. N. Sys- 
Žmonių Sveikatos Ko- 

raportu. Washing-
Public Health Reports”

“Pirmininkas siūlo atst. 
Natkevičių dėl jo neleisti
no elgesio pabausti paša
linimu iš Seimo dešimčiai 
posėdžių. Pasiūlymas pri
imamas?’
Klerikalai, vadinasi, išme

tė iš Seimo p. Natkevičių už 
tai, kad jisai drįso kelti sa
vo balsų prieš-juos.

St. Seime būdavo papras
tas dalykas klerikalams mė
tyti iš svetainės socialdemo- 
kratij kalbėtojus, o dabar 
jau jie pradėjo taip pat ap
sieiti ir su liaudininkais.

Pastebėtina, kad šitą dik
tatorišką klerikalų politiką

Lygos sveikatos skyrius. Tas 
skyrius rėmėsi M. Micahilovs- 
kio, Išsijos 
tistik 
nešiu 
sino /
misąriato 
ton 
daro tų pranešimų apžvalgą, 
ktlri skamba sekamai:

“*Dr. Syssino oficialiniame 
pranešime sakoma, jog Ru
sija ir jos federuotosios res
publikos bei teritorijos . turi 
131,546,000 gyventojų. Admi
nistracijos distriktais 
skirstoma sekamai:

1. Europos Rusijoje:
(a) 42 gybernijose

.............. 60,164,000
(b) 8 autonominėse 

teritorijose .. 6,322,000
2. Baltgudijoje v 1,634,000
3. Ukrainoje (12 gu

bernijų). .. 26,002,000
4. Kryme .............. 762,000
4. šiauriniame Kauka

ze ir Dono distrikte 
(4 gubern. ir 1 teri
torija) .......... 6,857,000

6. Pietų Kaukaze (4
respublika) . 6,482,000

7. Sibire (4 guberni
jos) .............. 9,258,000

8. Kirgizų respuibliko-
• je (4 gub.) .... 5,058,000

9. Turkestano resp. (6
terit.) .............. 7,201,000

10. Tolimųjų Rytų
resp. (4 distrikt.) 1,812,000 
“Lyčių skaičiaus nepro

porcingumas, ypač kaimuo
se, labai metasi akysna.

Vyrų moterų 
9,788,000 10,904,000 

51,241,000 59,613,000 
61,029,000 70,517,000

jie

Miest. 
Kaim. 
Viso 
Viso vyrų ir mot. 131,546,000

“M. Michailovski ima fak- 
-tus iš Eučopos Rusijos, šiau
rinio Kaukazo, Sibiro iki 
Baikalo ežero srities, Kirgi
zų respublikos ir dviejų Uk
rainos gybernijų. Jis su
randa, kad tose teritorijose 

, gyventojų skaičius 1914 m. 
buvo 102,793,000, o 1920 pi.

“Pravartu pastebėti, kad 
epidemija buvo vyriausi 
priežastis gyventojų suma
žėjimo. O tų pražasčių bu
vę štai kokių: (1) po civi
linio karo emigravo į kitas 
šalis apie 2,000,000 žmonių; 
(2) pasauliniome kare žuvo 
2,500,000 kareivių; (3) tar
pusaviniame kare žuvo apie 
1,000,000; ir (4) epidemines 
ligos nuvarė į kapus apie 3,- 
500,000. Raporte pabrėžia
ma, jog paskutinė skaitlinė 
yra permaža. Vadinasi, nuo 
epidemijos mirė daugiau ne
gu 3,500,000.

“Paskutiniais metais gimi
mų ir mirimų registracija 
buvo labai nepilnai vedama. 
Vienok, Rusijos Centrali- 
niam Statistikos Biurui pa
sisekė surinkti iš penkioli
kos rėdybų gan apytikrių 
žinių. Mirtingumas kiekvie
noje tų rėdybų viršijo gi
minių skaičių.

“Pirm karo gimimų skai- 
. /Rusijoje buvo nepapras
tai aukštas-—1,000 gyvento
jų ispuldavo 45 gimimai. Da- 
tar tas skaičius sumažėjo 

d 40%.
“Kai dėl mirties priežas

čių, tai Oriolo vedybos svei
katos departamentas už 1921 
m. paduoda tokių žinių: 
Oriolo mieste (kuris 1913 
m. turėjo 97,200 gyventojų, 
o 1920 m. tik — 63,800) 
1920 m. buvo 1,044 gimimai 
ir 3,559 mirčių, kas reiškia, 
jog vienam tūkstančiui iš
puolė 16.3 gimimų ir 55.8 
mirčių. Gi pirm karo sta
tistinės žinios už 10 metų 
rodo, jog vidutiniškai imant, 
kiekvienam tūkstančiui to 
miesto gyventojų išpuolė 32.7 
gimimų ir 25.4 mirimų. Dau
giau kaip pusė mirčių pa
ėjo nuo limpamų ligų, — ti-

likantų prašymai bus prie
lankiai priimami, bet jis no
ri kooperuoti tame plane ir 
visais galimais budais vykin
ti jį gyvenimam Universite
tas maloniai priimtų stu
dentų iš kiekvienos tų šalių 

į ‘liberal arts ant pure 
Sciences’ skyrių (į technikos, 
komercijos ir profesionali
nius skyrius studentai ne
bus priimami). Universite
tas taipgi pageidauja, kad 
aplikantų prašymai eitų per 
Jūsų rankas su atatinkamo
mis Amerikos Pabaltės 
Draugijos arba tų šalių Švie
tėjų rekomendacijomis.

“Metinės stipendija siekia 
$700 iki $1200. Kaip vienos, 
taip ir kitos stipendijos pa- 

• kanka padengimui išlaidų, 
kurios susidaro mokslo me
tais Princetone, įskaitant 
pragyvenimą. Aš manau, 
jog pats studentas arba 
Amerikos Pabaltės Draugi-

respūb-

aplikan- 
pažinti

išlaidas iš Pabaltos ir atgal. 
O gal butų galima surasti 
kandidatų tarpe šioje šalyje 
gyvenančių Pabaltės 
likų piliečių.”
Toliau sakoma, kad 

tas privalo šiek tiek
anglų kalbų, idant sėkmingai 
galėtų studijuoti universitete. 
Pageidaujama taipgi, kad kan
didatai nObutų senesni 30 me
tų, nevedę ir baigę su pasižy
mėjimu kolegijų arba gimna
zijų.

Kandidatai tuo reikalu 
čiama susirašyti su 
Harold H. Bender, Baltic 
rican Society, 15 Park
New York City. Prašymai turi 
būti paduoti iki kovo 1 d.

kvie-

Ame- 
Row,

PrusŲ listuviy balsai Klai-

[O B] 1922 metų lapkričio 
pradžioje Ambasadorių Tary
ba išklausė visų užinteresuotų 
balsų Klaipėdos klausime, tar-

Tasai klausimas netrukus jau 
bus išrištas. Taigi ateina svar- 
busai’ politinis momentas mu
sų tautos gyvenime. Musų tau
ta savo vyriausybės lupomis 
jau pareiškė’^' savo nusistaty
mą ir reikalavimus. Išeivija 
jau nesyk į irgi tarė tuo klau
simu savo nuomonę. Mums 
svarbu žinoti, kad ir patys 
Klaipėdos krašto lietuviai nuo
širdžiai nori susijungti su vi
sa Lietuva, žinoma, tik palai
kydami sau plačią autonomi-

čių, plaučių uždegimui 9.1%, 
džiovai 6.5% ir dėmėtąją! 
šiltinei 4.6%. Raporte sa4 
koma, kad 4.4% mirė badui

“Raporte kreipiama domės 
j tą faktą, 'jog tos žinios bu
vo surinktos pirm 1920 m. 
rugpiučio mėn. Gi nuo to 
laiko Rusijoje prasidėjo pa
sibaisėtinas badas, kurio au
kos skaitoma milionais”.

STIPENDIJOS PABALTĖS 
STUDENTAMS.

JPravartu bus įsiklausyti 
tiems balsams, kaip jie buvo 
paduoti Ambasadorių Tarybai.

Tautos Taryba savo rašte 
reikalauja sujungti Klaipėdos 
kraštą su Lietuvos valstybe. 
Paskelbimas Klaipėdos krašto 
\iepriklausomu — sako Tary
ba — butų pragaištingas. Teri
torija esanti per maža. Gyven
tojų tik apie 140,000. Pats iš 
savęs kraštas nesąs turtingas; 
pramonė tik medžio, ir tai at
vežto iš Lietuvos. Nuo to lai
ko kada Lietuva uždariusi ke
lius į Klaipėdą, Klaipėdos pre
kyba labai sumažėjusi. Belikę 
verstis tik kontrabanda, alko- 
golio ir cigaretų; kraštas einąs 
prie ha akru to. Vien savo jogo
mis kraštas negalės pasikelti 
ekonominiai. Pereitais metais 
reikėję įsigabenti daug grudų

• savo neužtekę. Duonos ir 
dabar Klaipėdoje trūkstą. Pri- 
sibijoma net sumišimų. Trūks
tą ir malkų kurui. Krašto ad
ministracija, kovojanti už “ne
priklausomybę,” slepianti tik
ruosius faktus, tečiau tikroji 
padėtis neužilgo paaiškėsianti 
visam pasauliui.

Susijungimas su Lietuva 
greitai atgaivintų Klaipėdos 
prekybą, nes Lietuva vieton 
kreipus savo eksportą per Ka-

, imtų
Boto

Princetono universitetas, 
kuris randasi New Jersey vals
tijoje ir skaitosi vienu geriau
siųjų Amerikos universitetų, 
sekamiems mokslo metams 
skiria stipendijų PabaUčįs res
publikų studentams.

Prof. H. Bender, kuris dau
giausia prisidėjo prie tų sti
pendijų išgavimo, gavo iš Prin
cetono universiteto dekano, 
Andrew F. Westo, laišką, ku
riame tarp kitko rašoma:

‘ ‘Pri nce t ono univer si te tas
yra labai suinteresuotas 
Amerikos Babaltės Draugijos 
planu, kurį Jus išdėstete 
man praeitą savaitę, kas dėl 
sukūrimo apsikeitimo siste
mos tarp Jungtinių Valstijų 1 raliaučių ir Liepoj ų, 
ir Pabaltos respublikų — kreipti jį per Klaipėdą. 
Lietuvos, Litvijos ir Estoni- nauja > tvirta Lietuvos Valiuta 
jos — studentų. Universite- išgelbėtų kraštą nuo Bankro
tas iškalno negali duoti pa- to, į kurį stumia dabar nuo- 
sižadejimo, jog atskirų ap-Lal puolanti marke.

Be ekonominių priežasčių 
esą dar ir kitokių. Lietuva 
esanti didžiausio intdcktualio 
progreso perijode. Ji jau įro1- 
džiusi savo vidaus galę plėto- 
ties. Žemdirbystė* ir pramone 
kilančios ir darančios rimtą 
konkurenciją Klaipėdos terito
rijai. Kas matė dabar Lietuvą, 
turės pripažinti tą naują civi
lizacijos veiksnį.

Dažnai vartojamas argumen
tas, kad tikybų skirtumas ga
lės būti rimta kliūtimi susi
jungimui katalikiškosios Lie
tuvos su protestoniška mažą
ja Ljetuva neturįs pamato. Lie
tuvių tauta esanti nepaprastai 
pakanti, tolerantinga. 75,000 
protestonų, gyvenančių Lietu
voje visuomenes džiaugiasi 
pilniausia laisve ir niekas ne
sikėsina ant jų teisių.

Belo jie nori susijungimo 
dar ir dėl tautinių motyvų. 
Nuo neatAienamų laikų Klai
pėdos teritorija ir iki 7 mylių 
į pietus nuo Nemuno — esanti 
lietuviška. Taikos konferenci
ja padariusi klaidą, kada tik 
pusę to lietuvių krašto atsky
rusi nuo Vokietijos. Ačiū ge
ležinei germanizacijos sistemai 
dalis lietuvių, ypač miestuose, 
tapo suvokietinta. Tasai vokie
tinimas per mokyklas varo
mas dar ir dabar. Vokiečių 
mokytojų dabar skleidžiamas 
obalsis esąs — “per nepriklau
somybę vėl atgal į vienybę su 
Vokietija.” Reikia užkirsti ke
lią tai germanizacijai. Reikia 
nutraukti politinius ryšius su 
Vokietija. Įsteigimas neprik
lausomo krašto tik mestų jį į 
Vokietijos glėibį. “Vokiečių-lie
tuvių Heimatbundo” generali
nis sekretorius p. Kuhn pat
sai pareiškęs, kad jo organiza
cija “dirbanti dicl Nepriklau
somo krašto, nesėtai esąs arti- 
miausis kelias į vienybę su 
Vokietija, tajla kada priski
riamas prie Lietuvos sudarytų 
nepergalimą kliūtį tam troški
mui įvykti.”

Jie atmeta taip pat ir lenkų 
pretensijas. Lenkai neturi nei 
geografinių, ndi eitnografinių 
teisių prie to krašto. Prekybos 
santikiai neturi žymios ekono
mines svarbos. Jų visi žygiai 
esą daromi tik tam, kad ap
sunkinti sujungimą Klaipėdos 
su Lietuva.

Nesą kitokio praktingo Klai
pėdos problemos išrišimo, kaip 
tik prijungimas jos prie Lietu
vos. *

Tautos Tarybos vardu pasi
rašę jos įgaliotus Dr. Gaiga
laitis.

Lietuvių pirklių sąjunga pa
davė skaitlines, parodančias 
Klaipėdos krašto prekybą 1921 
metais. Tais metais viso įvež
ta už $572,334,980 (iš Vokieti
jos už 428,951,370, iš Lietu
vos už 60,468,961, iš kitur už 
82,914,649; tame skaičiuje ir 
iš Lenkijos tik už 180,485). 
Tais pačiais metais išvežta už 
505,391,396 (į Vokietiją už 
283,303,722, į Lietuvą už 74,- 
714,119, į kitus kraštus už 147,- 
373,495; tame skaičiuje ir į 
Lenkiją tik už 172,920). Savo 
rašte Klaipėdos pinkliai aiški
na, kad Klaipėdos kraštas da
bartinėje padėtyje "turėjęs dau
giau prekiauti su Vokietija, 
ncgu .su Lietuva; su Vokietija 
jisai surištas visais seniausiais 
sentikiais ir keliais ir taip pat 
tą pačia valiuta;’ gi nuo Lietu
vos griežtai atskirta stipriai 
saugojama siena. Per tą sieną 
ėję dtuig slaptos prekybos kon
trabandos keliu, kas skaitlinė
se nesą pažymėta. Tečiau jei
gu Klaipėdos kraštas susijung
tų su Lietuva, tada ir preky
boje Lietuva be abejo užimtų 
pirmąją vietą, nustumdama 
Vokietiją į tolimesnę vietą. 
Tranzito skaitlines parodo, kad 
per Klaipėdos kraštą iš Lietu
vos buvb pervežta 843,476 
doppelcentnerių prekių, gi į 
Lietuvą buvo pervežta 100,521 
dc. Tos skaitlinės rodo, kad 
Klaipėda esanti naturalė Lie
tu vqs išeitis į jurą.

Lietuva, įvedusi prieš kelias 
savaites savo pinigus, žymiai 
sumažinusi įvežamų prekių

i
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Balys Sruoga

Po šalna
Įkiltas veidas, tylios akys 
Ir malda—
Kaip alsavimas plaštakes 

'Po šalna.

Į tų šaltį, į tų šviesių 
Po šalina
Tu godoj ies, tu ilgiesi— 
Ne mana!

Kad šalis ta tolimoji
Ištirptų,
Ir svajonės, kur vilioja— 
Atpirktų!

x ■

Kad mana daina palaida 
Sustingtų,
B y t ik t avo baltą veidą— 
Uždegtų!

Balys Sruoga

Pe palaiminimo.
— - ' *

Kaip šventoriuj, kaip bažnyčioj, 
Kur tik maldos, paslaptis,— 
Tai pažvelgia, lyg netyčia, 
'lai vėl nuvagia akis.

1 ylių tyliu, jaučiu kvapų 
Krūčių, raumenų jaunų 
Lyg šventoriuj palei kapų 
Tarp taikiųjų akmenų.

Lyg skridimas rudens lapo, 
Lyg alsavimas nakties... 
Lyg bažnyčios burtais tapo 
Nuo nežinomos giesmės....

Lyg bažnyčioj, lig altoriuj 
Kaž kas gieda nežinioj... 
Lyg užburti vienų nori, 
Antrų deginti liepsnoj.

Ar svajonė? Ar regėjimą? 
Kaž kas dedas. Nežinau. 
Kvepia raumenų virpėjims 
Tarp bažnyčios ir dangaus.

skaičių. Klaipėdos prekyba jau 
turinti iš to dideliausių nuos
tolių, ir jai taip ilgiau tęsian
tis, tai reiškia Klaipėdos pre
kybos žlugimą.

Klaipėda savo geografine pa
dėtimi esanti skirta tapti dide
liu miestu. Tečiau ji liksianti 
tik mažu miesčiuku, jeigu Klai
pėdos uostu neatsiremsianti vi
sa Lietuva.

Kai kurios didelės firmos 
medžio išdirbystės reikalauja 
Klaipėdos nepriklausomybės, 
nes mano, kad tada joms pa
teksianti medžio prekyba ir iš- 
dirbystė netik iš Lietuvos, bet 
ir iš Lenkijos. Tečiau 
darą labiau politiniais 
susijungimo ateityje 
kietija; juk tikroji 
Nemuno nesiekianti;
prievarta užgriebusi Nemuno 
dalį. Priskyrimas Klaipėdos 
prie Lietuvos verstų ir Lenki
ją nustatyti gerų santikių su 
Lietuva dėl jai reikalingo tran
zito Nemuno upe. Butų tai 
nahdinga ir Rusijai, kurios 
prekybai tada atsidarytų dar 
vienas tranzito kelias.

Po raštu pasirašo i Stiklio- 
rius.

Ūkio partija taip pat atme
ta projektą Nepriklausomos 
Valstybės ir reikalauja susi
jungimo su Lietuva — auto
nomijos pagrindu. (Pasirašo 
Simonaitis) Lietuva esanti na-

jos tai 
tikslais 
su Vo- 
Lenkija 

ji tik

Klaipėdos teritorijoj su kuria 
ji sudaranti ekonominę viene
tą. Klaipėdos 'krašte esą 244,- 
742 hektarai žemės, savo duo
nos nepakanka. 1920 metais 
prireikę įgabenti 50,000 cent
nerių įgrūdu, 1921 —« 60,000. 
Siena su Lietuva esanti ilga, 
reikia užlaikyti daug sienos 
sargų. Jiems užlaikyti prirei
kę iškirsti 15,000 festmeterių 
medžių iš valdžios miškų dau
giau negu buvę skirta. Lietu
vos litas atnešęs kraštui daug 
vargo. Jie nebegalį įpirkti sa
vo markėmis Lietuvoje mais- 
to. . ■

Uoste pilniausia stagnaci
ja, nes jie neturi iš ko jo tai
syti. Dabar Klaipėdą valdą po 
senovei vokiečiai. Gelžkelius 
valdą irgi Vokiečiai. Kraštas

i*-’.

į

atsigausiųs tik tuomet, kuo
met jis busiąs prijungtas prie 
Lietuvos. Baigia taip: “Reikia 
leisti Klaipėdai patapti tuo, 
kuo skiria būti tų uostą patys 
vokiečių rašytojai ir ekspertai, 
kurie apie Klaipėdą sako, jog 
yra tai\ Lietuvos uostas, kurs 
neš naudų ne tik Lietuvai, bet 
ir visai Rytų Europai.”

Ūkininkų kamera įrodinėja, 
kad nepriklausomybė (gi ištik
imųjų priklausomybė nuo vo
kiečių) privestų kraštų prie 
ekonominės pražūties. Gi susi
jungimas su Lietuva pakeltų 
ūkininkų gerbūvį. Jie griežtai 
protestuoja prieš vokiečių siū
lomų plebiscitų.

Mažųjų pirklių sąjunga iš
dėsto savo rašte ekonomines, 
tautines ir politines priežastis, 
kodėl Klaipėdos kraštas turįs 
būti prijungtas prie Lietuvos. 
Pasirašo Brožaitis, Dawils, J. 
Birškus.

Jaunimo kuopų sąjunga iš
kelia aikštėn tautinį sentimen
tų jaunosios kartos, kuri ne
paliausianti kovoti už sujungi
mų Klaipėdos su visa Lietuva. 
Pasirašo Brakas.

Mažažemių sąjunga reika
lauja taip pat sujungimo Klai
pėdos su Lietuva. Nurodo savo 
vargingų padėtį dėl politinio 
nepastovumo ir dėl nuolatinio 
markės puolimo.

PAKRAŠČIUOSE DALYSIĄ 
ŽEMĖS LENKŲ KA

REIVIAMS.

Dienraščio “Si^da” žinio
mis, lenkų valdžia ruošiasi da
linti demobilizuotiems karei
viams “kresnos” po 14—55 
margus žemės. Žemė bus dali
nama vien tik lenkams ir pir
menybę turės invalydai.

Gailaširdis.

Pasažierius, lipdamas laukan 
iš gatvekario, skdndžiasi kon
duktoriui :

— Ak, tuose gatvekariuose 
tai ištiesų jau nebepakenčiama!

— O kas bloga? Negavote vie
tos atsisėsti? — susidomėjo 
konduktorius.

—- Ne, aš pats gavau kur at
sisėsti, bet mano žmona tai vi
sų kelių turėjo stovėti.
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Labai svarbios prakalbos
Šiandie Mildos salėj kalbės 

drg. Kipras Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ats
tovas. Visi bridgepohtiečiai 

pasinaudokite proga.
KRUTAMI PAVEIKSLAI.
šiandie prasideda rodymas 

kintamų paveikslų Stanford 
Parko salėj, 14-tos gatvės ir 
Union avė. Paveikslai bus ro
domi kas trečiadienį kiekvienų 
savaitę. Apie 7 vai. po pietų 
k ratam i paveikslai bus rodo
mi vaikams ir mergaitėms, 
apie 8:15 vai. vakaro tų pačių 
dienų paveikslai bus rodomi 
suaugusiems. Nėra jokios įžan
gos. Paveikslai rodomi rūpes
čiu parkų kchnisionierių. Pub
lika kviečiama skaitlingai atsi-

SUDEGĖ MERGAITĖ.
Mildred Miller, dešimts 

nėšių senumo mergaitė, sudegė 
mirtinai savo namuose. Ji bu
vo paguldyta mažame lopšely, 
kurs radosi arti pečiaus. Nuo 
pečiaus ugnies lopšelio užsi
degė ir mergaitė mirtinai sude
gė.

mė-

APVOGĖ RESTORANĄ.
Du ginkluoti banditai apvo

gė Thompsono restoranų, 61 
W. Monroe gat Juodu i’evol- 
vtriais priverto valgykloj esan
čius iškelti rankas. Vienas 
banditų išėmė pinigus iš regis- 
terio ir abudu pabėgo.

Šiandie, sausio 10 d., 7 vai. 
vakarų, Mildos salėj, įvyks d. 
Kipro Bielinio prakalbos. Ger
biamas svečias bridgeportie- 
žiams nušvies Lietuvos padėtį, 
jos politikų ir politinių partijų 
siekius. Visi, kurie. tik nori 
žinoti tikrų tiesų apie Lietu
vos respublikų ir politinius 
įvykius joje, privalo atsilan
kyti į prakalbas.

Drg. K. Bielinis pasakė jau 
Visų eilę prakalbų Chicagoj. 
Visi juo labai patenkinti. Net 
ir komunistai, kurie niekuo
met nesiskaito su faktais, pra
deda galvoti kaip dalykai sto
vi Lietuvoj — kai kurie jų 
gana rimtai žiuri į Bielinio 
išvadžiojimus ir pareikštus 
faktus.

šiandie visi — katalikai, be
dieviai, komunistai, bolševikai, 
tautiečiai, sandariečiai socialis- 
.ai ir visi piliečiai ir nepilie- 
čiai eikite išgirsti drg. Bielinio 
prakalbų. Jus visi busite ne tik 
patenkinti, bet ir galėsite šio 
to pasiduok inti. — Vietinis.

Apkalbant naujus sumany
mus. K. Bielinis išreiškė no
rų, kad kuopa sušauktų viešų 
narių mitingų pasitarimui apie 
visuomenės 'švietimo darbų ir 
apie suėjimų Amerikos lietu
viams socialistams į dar arti
mesnius santikius su Lietuvos 
socialdemokratais. Drg. Bielinis 
sakėsi buvęs pasirengęs šiame 
susirinkime tokiam darbui kai 
kuriuos budus išdėstyti, bet 
susirinkimui nesant skatilin- 
gam, jis patarė šaukt tų klau
simų aptarimui nepaprastų su
sirinkimų. Po trumpo apkal
bėjimo nutarta kuopos vardu tų 
sumanymų pasiųsti LSS. VIII 
Rajono raštininkui, kad jis su
šauktų visų Cihcagos LSS. kuo
pų narius.

Apkalbant Socialistų Partijos 
reikalus, kuopos raštininkas 
pranešė, kad partija yra pri
siuntusi pluoštų pranešimų apie 
partjos reorganizavimo darbų. 
Tokius pranešimus Socialistų 
Partija prisiunčia labai daž
nai ir jie yrą svarbus. Kuopos 
raštininkas apgailestavo, kad 
delei nenoro ar negalėjimo 
LSS. Sekretorius lietuvių kal
ba nepraneša LSS. nariams. 
Susirinkimas nutarė raginti 
LSS. Sekretorių teikti sųjun-'
giečiams žinių apie Socialistų Lietuvaitė svetimtaučių kon- 
Partijos veikimų. |

Kuopa nutarė North Sidėj 
surengti drg. K. Bieliniui pra
kalbų ir Lietuvos Sooialdemo- 
kratij Partijai iš iždo paskyrė 
$25.—Reporteris.

mo koncerto pa-lei M. Rakaus
kaitei sausio 14 dienų. Tai ne
labai džiuginanti naujiena. 
Birutiečiams reikėtų turėti 
daugiau noro ir energijos veik
ti. šiame sezone jie turėtų 
surengti kų nors gero.

Lietuvių Politikos ir pašalpos 
kliubas.

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos ir Pašalpos kliube bruzdė
jimas dėl tų nelemtų rinkimij 
nesibaigia. Jo senas pirminin
kas M. M. Yuodis vis dar tebe
galvoja atgauti ‘savo “sostų”. 
Žmogelis Yuodis beagituoda- 
mas taip nusikamavo, kad per 
pastarąsias dienas vos suras
davo savo namus. Per perei
tas šventes taip buvo nuvar
gęs ir nuilsęs, jog nuėjęs dar
ban nebegalėje išlaikyti prie 
savo priekalo. Jis taip buvo 
susinervavęs, jog pareitų penk- 
tadieilį, saušio 5 d., pargriuvo 
darbe bedirbdamas ir tapo nu
gabentas į Post Graduate li
goninę. Ten jis buvo gerai iš- 
vanuotas ir vėliau pargabentas 
namo. Dabar jau jis pradėjo 
sveikti.—Report.

vakarėlį savo nariams. Įsisma
ginę vyčiai pradėjo negerai 
elgtis ir neprideramus šokius 
(shimmy) šokti (turbut ma
nė, kad bažnytiniame beisman- 
te esą). Parko užveizda pri
verstas buvo išeiti ir papra
šyti, kad vyčiai • mandagiaus 
elgtųsi. Bet įcur tau! Vyčiai, 
y t širšės, dar labiau sukilo. 
Atėjo į pa geibų ir policistas. 
Vienus tuoj pasiuntė iš svetai
nes laukan, o kitus norėjo nu
raminti. Tas irgi nieko negel
bėjo... Uždarė šviesas ir vy-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Lietuviu Rateliuose
katalikų
vakaras.

“Mariutės” Koncertas
Jau laikas reng|is koncertam

Taigi, ir vėl pokilis — sausio 
11d. “Marintės,” p-lės Rakau
skaitės koncertas. Chicagiečiai 
jau senai jo laukia. Smagu 

' pastebėti, kad “Mariutės” kon 
certas įvyks' labai puikioj sa
lėj — Recital Hali, Fine Arts 
Buildinge, 110 So. Michigan 
avė. Tai dar pirmu kartu lie
tuvių pramoga tokioj, puošnioj

katalikų ir 
koncertai!, 
kurie 
nieko

nc-
ne-

vieno ak-

BRIDGEPORTAS.

Lietuvių daktarų įstaiga.
Čia eina gandai, kad keli 

musų įžymus lietuviai dakta
rai žada jungtis daiktan ir į- 
steigti didelį moderniškų gydy
tu vę arba daktariškų įstaigų. 
Tokia įstaiga butų aprūpin
ta moderniškiausiais ir di
džiausiais elektriniais apara
tais, kurių verte siektų apie 
$25,000. Įsteigimui tokios gy- 
dytuvės namo bendrai sueiti 
šie lietuviai daktarai: Dr. A. J., 
Karalius, Dr. A. Montvidas ir• 
j >r. S. Naikelis. Geriausių pa- i 
sėkmių musų daktarams.

certo programe.
Sausino d. netikėtai prisiėjo 

dalyvauti svetimtaučių kon
certe, kuri davė The Mason 
Concert Go. Tlioburin M. K. 
bažnyčioj. Nustebau patemijęs 
programe lietuvaitės pavardę. 
Tai p-le Aldona Grušaite. Pro
gramas buvo gana geras ir tu
riningas. Jame ėmė dalyvu- 
mų keletas lenkų ir čekų.

P-lė Aldona Grušaitė griežė 
kornetų kvartete “Meditacija”, 
Richardsono, o taipgi ir solo 
“The lošt rose of summer” 
kornetu. Publika musų lietu
vaitei gausiaf plojo delnais. Ži
noma, ir aš, būdamas lietuvis, 
irgi nesigailėjau savo delnų. 
Geriausio pasisekimo p-lei A. 
Grušaitei ir ant toliau.

—Report.

TOWN OF LAKE.

Išdirbėjai ir Impor
tuotojai Geriausių 

ITALIŠKŲ 
rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ ‘ 
Geriadslrtj 
šauly.

dešim- 
metų

kaino- 
negu 

armo- 
dirb-

pasauly. G: 
rantuoja
mos 
čiai 
ir žemesnė 
mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių J ung. IF 
Valstijos^ ir | j

Italijoj. M 
DYKAI pir- ‘

kūjams urmonikinė mokykla nr pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniui mokės groti 
musų didžiųjų Armonika- iš gaidų už 
•i mėnesiu laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodama dykai.
817 Bhio Island Avė., Chicago, III. 

Ruatta Serenelli Accordeon 
M f g. Company.

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

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

5:80 iki 7:30 vakare, ir
2816 So. Michigan Avė. 

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulųvard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyriikąj 
Vaikų ir visų chroniikų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 

113fHndenendenco Blvd. Chlcag*

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

5208 W. Harrieoi St..

Šviesų ir pajiegų suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Valandos 8—12 kasdieną ir G—8 
vakare išskiriant nedildienlus.

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

463^So. Ashland Av#, 
4^.1 Yards 994

Ofiso vai. i 8 Iki 10 v. ryto, 1 iki I 
ir 7 iki 9 v. nodildieniaia nmi II 
iki 1 vai. po pietų.

Taip, “Mariutės” koncertas 
jau nebetoli. Mes visi jo lau
kiame ir visi ten eisime, — 
visi chicagiečiai lietuviai su
plauks išgirsti “Mariutės” dai
navimo.

“Mariutė“ mums visuomet 
patiekia gražių ir linksminan
čių bei musų sielas žavėjančių 
dainelių. Tatai mes senai žino
me. Bet šiuo kartu bus daug 
naujo — girdėsime musų Mari
jonų dainuojant visai naujas 
dainas, tokias, kokių dar chi
cagiečiai Begirdėjo.

šiuo sykiu “Mariutės” kon
certo programas susidės iš 
kompozicijų Kačenausko, <rruo| 
džio ir P. Sarpa liaus. Iš klasiš
kų bus viena Aria iš operos 
“La Forzza de Destino” per 
Verdi.

'1 eko sužinoti, kad apart 
Marijonos koncerte dalyvaus 
pianistai A. Olis ir J. Byans- 
kas, kurs akomponuos 
“Mariutei”.

Slapti gandai apie du artis
tu, kurie buvo rašyta daly
vaus koncerte, dar nepatirta. 
Žinoma, kad du gabus artis
tai dalyvaus, bet kas jie per 
vieni — nežinoma. Publika 
juos pamatys ant estrados kon 
certe.

Visi laukiame sekmadienio, 
sausio 14 d. Visi susirinksime 
koncerte — pamatysime “Ma
riutę” ir du nežinomu artistu. 
Visi susiėję pasidalinsime įs
pūdžiais. Iki pasimatymo...

— Dailės Mylėtojas.

Karžygiai

MOTERŲ VAKARAS.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 208 moterų kuopa ren
gia vakarų su šokiais. Vakaras 
įvyks šiandie, 8 vai. vakare, 
Auburn Masonic Temple salėj. 
Kviečiama visuomenė atsilan
kyti moterų vakaran.

ir 
vie- 
ne-

su-
At-

KATALIKŲ KONCERTAS.

Pereitų sekmadienio vakarų, 
ausio 7 d., šv. Juq 

jos svetainėj, įvyko 
koncertas — seimo
Buvo pagarsinta, kad dalyvaus 
visa eile artistų — ponių ir 
jonų. Jų tarpe* buvo suminėta 
onios Gugienė ir Bručienė, 
>-iė Marijona Rakauskaitė ir 
\ J. Byanskas. Vienok jie, 
ei kokių tai priežasčių, kon- 
erte nedalyvavo.

Pirmininkavo kun. Bumšas. 
is publikai pranešė, kad Ma- 
ijonos Rakauskaitės nėra. Pa
lik kun. Bumšos, ji esanti be- 
lievė, pabijojusi 
įeito neatsilankiusi 

' kpie kitus artistus, 
alyvavo programe, 
įaminėta.
Pirmiausiai sulošta 
o komedija “Teta iš Kalifor-

Į ii jos”. Veikalėlis verstas iš 
I uigių kalbos. Lošimų atliko 

vazimierietės. Sulošta neblo
giausiai.

Antras turėjo būti trio daly
vaujant p-lei Rakauskaitei, 
inuikininkui LeškeviČiui 
tyanskui. Pasirodžius tik 
ūmi LeškeviČiui, trio liko 
špildytas.

Toliau J. Ramanauskas 
lainavo aria iš “Sylvijos”.
iko vidutiniškai. A. Pocius 
narni paskambino solo “Etiu
dai”, Shopin ir Me Devott. K. 
Sabonis išpildė Romansų pagal 
XT. J. Pochoff. M. Janušauskie
ne sudainavo “Plaukia laive
lis”, Gound’o ir “Kur bakūžė 
•samanota“ Šimkaus. Sudaina
vo vidutiniškai, čia kun. Rum
šas pareiškė, kad, girdi, mums 
katalikams nėra reikalo nusi
minti dėl neatsilankymo Mari
jonos Rakauskaitės. "Mes turi
me savo “Marijonų” — Marijo
nų Janušauskienę, 
katalikė”, tarė kun.

Po to sinuikorius 
čius sulošė monologų, 
sas

kuri yra 
Bumšas. 
Leškevi- 

. Tuo vi- 
programas ir užsibaigė.

— Report.

NORTH SIDE.

LSS. 81 kp. susirinkimas.

salėj, LSS. 81 kuopa laikė me
tinį susirinkimų. Narių atsi
lankė nedaug. Susirinkime 
dalyvavo Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas drg. K. 
Bi ’inis. Kuopos raštininkui 
pranešus, kad priešmetiniui su
sirinkimui neįvykus, kuopa nė
ra išrinkus 1923 metams val
dybos, susirinkimas valdybų1 
sudarė iš sekamų narių: A. Vi
li?, org.; J. Lapaitis, užrašų 
rašt.; J. Degutis, fin. rašt.;
V. J. Vilis ižd.

Jaunuolių Orkestrą.
Jaunuolių Orkestrą gaunanti 
daug pakvietimų iš draugijų, 
kad pamarginus bei padaili
nus pastarųjų programos įvai
riose pramogose. Taip ir rei
kia. Visuomenė turi tai pada
ryti—duoti daugiau progų 
tiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms dažnai pasirodyti ir la
vintis. Daugiau negu tiek — 
jie jausis turi daugiau energi
jos darbuotis.

“Birutė”.
Girdėtis, kad “Birutė” šiame 

sezone daugiau nieko naujo

Kad ta musų “Olcika” gar
singa visokiais atsitikimais tur 
būt nereikia nė prirodymų. Visi 
ta gerai žino. Labiausiai pas 
bais pagarsėję vyčiai.

Vyčiai pagarsėję nuo dienos 
susiorganizavimo. Parapijo- 
nys vadina juos streiklaužiais 
ir kitokiais vardais. Mat, kele
tas metų atgal, kada parapi- 
jonys ir draugijos streikavo, 
jie streiklaužiavo. Negeresni 
jie ir dabar, štai Padėkavonės 
dienoj, lapkr. 30 d., ip. m., 
Davis Sąuare parko svetainėj, 
buvo surengę pasilinksminimo

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

Užkviųčiamc lankyti vieną iš visų geriausią mokyklą. Ši
ta mokykla ne tik kų yra geriausia mokykla tarp lietuviškų 
mokyki ii Chicago je? bet yra geriausia mokykla kų randasi Su
vienytose Valstijose. Kiekvienas belankantis šių. mokyklų ap
turi tą, kų jis reikalauja. Jeigu mokinys šitoje mokykloje pra_ 

• leidžia savo atliekamą laikų nuo darbo, jam tas atneša šim
teriopą naudą, už tai musų mokiniai esti pilnai užganėdįnti.

Šitoje mokykloje mokinama taip, kad kiekvienas gali iš
mokti Anglišką kalbą į suvis tiumpų laikų, nes mokinama- pa
gal pasekmingiausią būda. Mokinys nereikalauja besimokin_ 
damas panešti jokio vargo, nes mes turime viską taip sutai
sę, kad visai yra lengva mokintis, ir be abejdhes nenuobodu.

Taigi įsidėkite širdyse, kad lavintis visuotiniame protini- 
me yra naudinga ir reikalinga. Nepraleiskite nei vienos pa- 
simokinimo progos. Gerai rašyti ir skaityti savo kalboje tu_ 
retų mokėti kiekvienas. Amerikoje gyvenant negalima apseiti 
be angįųk kalbos, nes reikalinga žėdname žingsnyje, kiekviena
me pavadinime.

Nemanykite, kad rasi darbininkui ir amatninkui mokslo 
nereikia. Ir jie tik tuomet savo būvį žymiai pagerins, kada 
jie bus abelnai visose mokslo šakose apsišvietę. Ištiesų, mok
slus nori išaugštinti žmogų, noii išvesti iš vargo ir nelaimes. 
Mokslas keleriopai apmoka žmogui už jo trusą, vargą, nušvie
čia jam kelius, palengvina gyvenimą. Mokslas buvo ir yra ža._ 
damas ir nujaučiamas atlyginimas; tai yra turtas kurį nei ug
nis, nei vagis, nei kiloki atsitikimai ne naikina, jis seka žmo
gų per visų gyvenimą, eina su juomi, ir nieks jį negali atimti./

Tariaus turėkite drąsos lankyti Amerikos Lietuvių Moky
klą, o įsigysite mokslo užtektinai garbingoms vietoms užimti.

J. P. OLEKAS, Mokyklos Vedėjas.
3106 S. Halsted St., arti 31 gat.

Mokykla atdara kasdien nuo 9 ryto.iki 10 vai. vak.
Nedėliomis nuo 1 iki 5 vai. po pietų.

Morgan Park Lumber Co., 
Kokybės ir Patarnavimo Kiemas

Tel. Beverly 0397 ir 1279, 1955 West 111 St.
VS;"1 .....i-,—...............

SANDARA8514-16 Booseveli RA 
Arti Si, Loviu Av«k,
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SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.
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| Rusiškos ir Turkiškos Vanos ;
12th STREET

Orei, Kedsie MCI?! E

GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA
VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI

DŽIA A. L. T. SANDARA.
“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealą. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašejai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, pusei metų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 pusei metų. Vieną numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigu 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:
15191—S. Jokubauskas 
15192—S. Jokubauskas 
Tel. 30 X—A. Karpavičiūtė
90104 Laišk. 30 XI—V. Šimkusl5334—K. 
14898—M. Pūras 
14957-^-A. Grigonis 
•14967—S.
15100—S. 
15131—0. 
15203—F. 
15207--Z.
15239—S. Genis 
15256—J. Ivanauskaitė 
15271—K. Ragauskas 
15295—P. Bradauskas

15306—V.
15322—B.

, 15333—M.

Vaivodas
Miliukui
Naginicne
Levišauskas
Petrauskis

Mockevičaitė 
Karpavičius 
Šniras 
Sakolauskas

Rakauskas 
Kazlauskienė 
Erštikienė 
Griškevičius

15368—P. ‘JusevičienS 
15413—J. Vasiliauskis 
15482—A. 
15484—P. 
15486—A. 
51021—A.
51176—P. Radzevičia 
75240—Liet. Ūkininkas 
90106—J. Palįliunas 
95128—J. Drazdauskas 
95733—B. Raugaitė

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Canal 1257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nediliomis nuo 9 iki 12 ryta 
182X So. Hal.ted SU. 

Kampai J.8 ir JSalated 84.

Office Hours: 10 ibkl2 pietų 
5 iki 7 vak?

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuaka

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietai
, 4193 Archer Avė.

2 iki 4 po pietų
Tel. Lafayette 9098

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

943 W. 33rd Place 
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakar* 

.........  — . J

Tlephonaa Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
8107 So. Morgan St~ 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedtlioms ofisas yra 

uždarytas

Telephon* Yards 5834

DU. P. G. WIEGNER
Prilmimo valandos nuo 8 iki 12 ii 

ryto ir nuo C iki 9 v. rak, 
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 1582

DR. J, KULIS
Lletvvia Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietoj 
6 iki 9 vakare 

825» So. Halsted St., CHeaga,

DR. A. J. BERTAšIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

1821 So.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

21 So, Halsted St., Chicago, III, 
kampus 18th St.

Jandosj 9—12 ryto ir 1—8 vąk. 
Phona Canal 0217

C1UROPRACTOR
Gydau be operacijų ir be gyduo

lių visokias staigias ir kroniškas 
Ilgas: nervų, reumatizmą, paraly
žių, naktinį susišlapinimų, dusulį ir 
visas kitas ligas; vyrų, moterų ir 
vaikų. Patarim'ai dykai.
2159 VV. 21 St., kampas Leavitt St.

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

12 a. m.

Valandos]

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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labai svarbios prakalbos
šiandie Mildos salėj kalbės 

drg. Kipras Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ats
tovas. Visi bridgepohtiečiai 

pasinaudokite proga.
KRUTAMI PAVEIKSLAI.
Šiandie prasideda rodymas 

krutamu paveiks-lų Stanford 
Parko salėj, 14-tos gatvės ir 
Union avė. Paveikslai bus ro
domi kas trečiadienį kiekvienų 
savaitę. Apie 7 vai. po pietų 
krutami paveikslai bus rodo
mi vaikams ir mergaitėms, 
apie 8:15 vai. vakaro tų pačių 
diena paveikslai bus rodomi 
suaugusiems. Nėra jokios įžan
gos. Paveikslai rodomi rūpes
čiu parkų kdmisionierių. Pub
lika kviečiama skaitlingai atsi-

šiandie, sausio 10 d., 7 vai. 
vakarų, Mildos salėj, įvyks d. 
Kipro Bielinio prakalbos. Ger
biamas svečias bridgeportie- 
eiams nušvies Lietuvos padėtį, 
jos politikų ir politinių partijų 
siekius. Visi, kurie. tik nori 
žinoti tikrų tiesų apie Lietu-

SUDEGĖ MERGAITĖ.
inč-Mildrcd Miller, dešimts 

nėšių senumo mergaitė, sudegė 
mirtinai savo namuose. Ji bu
vo .paguldyta mažame lopšely, 
kurs radosi arti pečiaus. Nuo 
pečiaus ugnies lopšelio užsi
degė ir mergaitė mirtinai sude
gė.

APVOGĖ RESTORANĄ.
Du ginkluoti banditai apvo

gė Thompsono restoranų, 61 
W. Monroe ga£. Juodu revol
veriais privertė valgykloj esan
čius iškelti rankas. Vienas 
banditų išėmė pinigus iš regis- 
terio ir abudiij pabėgo.

įvykius joje, privalo atsilan
kyti į prakalbas.

Drg. K. Bielinis pasakė jau 
Visų eilę prakalbų Chicagoj. 
Visi juo labai patenkinti. Net 
ir komunistai, kurie niekuo
met nesiskaito su faktais, pra
deda galvoti kaip dalykai sto
vi Lietuvoj — kai kurie jų 
gana rimtai žiuri į Bielinio 
išvadžiojimus ir pareikštus 
faktus.

Šiandie visi — katalikai, be
dieviai, komunistai, bolševikai, 
tautiečiai, sandariečiai socialis- 
ai ir visi piliečiai ir nepilie- 

čiai eikite išgirsti drg. Bielinio 
prakalbų. Jus visi busite ne tik 
patenkinti, bet ir galėsite šio 
to pasynokinti. — Vietinis.

Apkalbant naujus sumany
mus. K. Bielinis išreiškė no
rų, kad kuopa sušauktų viešų 
narių mitingų pasitarimui apie 
visuomenės 'švietimo darbų ir 
apie suėjimų Amerikos lietu
viams socialistams į dar arti
mesnius santikius su Lietuvos 
socialdemokratais. Drg. Bielinis 
sakėsi buvęs pasirengęs šiame 
susirinkime tokiam darbui kai 
kuriuos budus išdėstyti, bet 
susirinkimui nesant ska Vilin
gam, jis patarė šaukt tų klau
simų aptarimui nepaprastų su
sirinkimų. Po trumpo apkal
bėjimo nutarta kuopos vardu tų 
sumanymų pasiųsti LSS. VIII 
Rajono raštininkui, kad jis su
šauktų visų Cihcagos LSS. kuo
pų narius.

Apkalbant Socialistų Partijos 
reikalus, kuopos raštininkas 
pranešė, kad partija yra pri
siuntusi pluoštų pranešimų apie 
partjos reorganizavimo darbų. 
Tokius pranešimus Socialistų 
Partija prisiunčia labai daž
nai ir jie yrą svarbus. Kuopos 
raštininkas apgailestavo, kad 
delei nenoro ar negalėjimo 
LSS. Sekretorius lietuvių kal
ba nepraneša LSS. nariams. 
Susirinkimas nutarė raginti 
LSS. Sekretorių teikti sųjun-
giečiams žinių apie Socialistų Lietuvaitė svetimtaučių kon- 
Partijos veikimų. j

Kuopa nutarė North Sidėj 
surengti drg. K. Bieliniu! pra
kalbų ir Lietuvos Socialdemo
kratų Partijai iš iždo paskyrė 
$25.—Reporteris.

Ino koncerto pa-lei M. Rakaus
kaitei sausio 14 dienų. Tai ne
labai džiuginanti naujiena. 
Birutiečiams reikėtų turėti 
daugiau noro ir energijos veik
ti. Šiame sezone jie turėtų 
surengti kų nors gero.

Lietuvių Politikos ir pašalpos 
kliubas.

Bridgeporto Lietuvių Politi
kos it Pašalpos klintie bruzdė
jimas dėl tų nelemtų rinkimu 
nesibaigia. Jo senas pirminin
kas M. M. Yuodis vis dar /tebe
galvoja atgauti šavo “sostų”, 
žmogelis Yuodis beagituoda- 
mas taip nusikamavo, kad per 
pastarąsias dienas vos suras
davo savo namus. Per perei
tas šventes taip buvo nuvar
gęs ir nuilsęs, jog nuėjęs dar
ban nebegalėj o išlaikyti prie 
savo priekalo. Jis taip buvo 
susinervavęs, jog pareitų penk- 
tadieitį, saušio 5 d., pargriuvo 
darbe bedirbdamas ir tapo nu
gabentas į Post Graduate li
goninę. Ten jis buvo gerai iš- 
vanuotas ir vėliau pargabentas 
namo. Dabar jau jis pradėjo 
sveikti.—Report.

vakarėlį savo nariams. Įsisma
ginę vyčiai pradėjo negerai 
elgtis ir neprideramus šokius 
(shimmy) šokti (turbūt ma
nė, kad bažnytiniam^ beisman- 
te esu). Parko tuvekda pri
verstas buvo išeity ir) papra
šyti, kad vyčiai.JJ»midagiaus 
elgtųsi. Bet kur 1 Vyčiai, 
y t širšės, dar labiau sukilo. 
Atėjo į pagelbų ir policistas. 
Vienus tuoj pasiuntė iš svetai
nės laukan, o kitus norėjo nu
raminti. Tas irgi nieko negel
bėjo... Uždarė šviesas ir vy-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Išdirbėjai ir Impor 
tuotojai Geriausių 

ITALIŠKŲ 
rankomis dirbtų 

ARMONIKŲ ‘

mis 
mis 
kitų 
nikų 
tuvių Jung. III 
Valstijose! ir IJ
Italijoj. w
DYKAI pir- 

kėjams urnionikinū mokykla ar pa
mokinimų knyga. Mes garantuo
jame, kad visi mokiniui mokės groti 
musų didžiąja Armonika iš gaidų už 
■i mėnesiu laiko. Informacijų rašy
kite angliškai. Katalogas, papra
šius, duodamu dykai.
817 Bluo Island Avė., Chipago, III.

Ruatta Serenelli Accordeon 
Mfg. Čompany.

Geriausių 
pasauly. Ga
rantuoja
mos dešim
čiai metų 
ir žemesnė 

kaino- 
negu 

armo- 
dirb«

f A. L. DAVIDONIS, M. D<
4643 So. Miehigan Avė.

Tel. Kenwood 6107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 

5:30 jki 7:30 vakare, ir 
2816 So. Miehigan Avė.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tai. Boulevard 9698

Dr. Ą. A. Roth
Rasas Gydytojai ir Chirurge* 

Specialistas Moterilkų, Vyriilre, 
Vaikų ir visų chroniškų

Ofisas: 3335 So. Halsted SU Chicaga 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—-8 vak. Nedaliomis 10—12 diena 

^Tndenendence Blvd. Chicag*

Tel. Austi n 787

KATALIKŲ KONCERTAS.

Lietuviu Rateliuose
katalikų 
vakaras.

“tolutes” Koncertas
Jau laikas rengfis koncertai!

Taigi, ir vėl pokilis — sausio 
14 d. ‘'Mariutės,” p-lės Rakau
skaitės koncertas. Chicagiečiai 
jau senai jo laukia. Smagu 

' pastebėti, kad “Mariutės” kon

lėj — Beeitai Hali, Fine Arts 
Bu i 1d inge, 410 So. Miehigan 
avė. Tai dar pirmu kartu lie
tuvių pramoga tokioj. puošnioj

Pereitų sekmadienio vakarų, 
ausio 7 d., Šv. Juq 

jos svetainėj, įvyko 
koncertas — šeinio 
Buvo pagarsinta, kad dalyvaus
visa eilė artistų — ponių ir 
onų. Jų tarpe buvo suminėta 
onios Gugienė ir Bručienė, 
>-lė Marijona Rakauskaitė ir 
). J. Byanskas. Vienok jie, 
’el kokių tai priežasčių, kon- 
erte nedalyvavo.

Pirmininkavo kun. Rumšas, 
is publikai pranešė, kad Ma

rijonos Rakauskaitės nėra. Pa
lik kun. Bumšos, ji esanti be- 
iievė, pabijojusi 
įeito neatsilankiusi 
Vpie kitus artistus, 
alyvavo programe, 
murinėta.
Pirmiausiai sulošta

katalikų ir 
koncertam 
kurie 
nieko

ne
nc

vieno

BRIDGEPORTAS.

Lietuvių daktarų įstaiga.
Čia eina gandai, kad keli 

musų įžymus lietuviai dakta
rai žada jungtis daiktan ir į- 
steigti didelį moderniškų gydy
tu vę arba daktariškų įstaigų. 
Tokia įstaiga butų aprūpin
ta moderniškiausiais ir di
džiausiais elektriniais apara
tais, kurių verte siektų apie 
$25,000. Įsteigimui tokios gy- 
dytuvės namo bendrai sueiti 
šie lietuviai daktarai: Dr. A. J. j 
Karalius, Dr. A. Montvidas ir' 
Dr. S. Naikclis. Geriausių pa-j 
sėkmių musų daktarams.

cerio programe.
Sausio5 d. netikėtai prisiėjo 

dalyvauti svetimtaučių kon
certe, kurį davė The Mason 
Concert Co. Thoburin M. E. 
bažnyčioj. Nustebau patėniijęs 
programe lietuvaitės pavardę. 
Tai p-lė Aldona Grušaitė. Pro
gramas buvo gana geras ir tu
riningas. Jame ėmė dalyvu- 
mų keletas lenkų ir čekų.

P-lė Aldona Grušaitė griežė 
kornetų kvartete “Meditacija”, 
Richardsono, o taipgi ir solo 
“The lošt rose df summer” 
kornetu. Publika musų lietu
vaitei gausiai plojo delnais. Ži.- 
noma, ir aš, būdamas lietuvio, 
irgi nesigailėjau savo deliup 
Geriausio pasisekimo p-lei 'A. 
Grušaitei ir ant toliau.

—Report.

TOWN OF LAKE.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į šenus ir naujus namius, taipgi 

| dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimcAy
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

I 1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

\ NAUJŲ METŲ NUTARIMAS
Pradėk Naujus Metus kaip reikiant, statydamas dabar. Visokia me
džio medžiaga. Į visus užsisakymus, didelius ar mažus atkreipiame 
kuo didžiausios domės.

Morgan Park Lumher Co.,
Kokybes ir Patarnavimo Kiemas

1955 West 111 StTel. Beverly 0397 ir 1279

8514-16 Rooeeveli RA 
ArH SL Lonie Avė.,

UKICAGO, Olt.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
l»h STREET .

orei. Kedrie

ISANDARA
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ SA

VAITINIS LAIKRAŠTIS, LEI
DŽIA A. L. T. SANDARA.

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

5208 W. Harriaoa St..

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

■ ■ i >

Dr. Maurice Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Ava, 
Tal.» Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 Ud 1 
ir 7 iki 9 v. nedildieniais nūn U 
iki 1 vai. po pietų.
...... 1111 . .......... .. i

Canal 6257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nadiliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted SU 

Kampas 18 ir Halsted 84.
-... ■ . ..... i "■ j

X

Office Hours: 10 iki 12 pietų 
6 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

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 83rd Place
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai.
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakarą

Taip, “Mariutės” koncertas 
jau nebetoli. Mes visi jo lau
kiame ir visi ten eisime, — 
visi chicagiečiai lietuviai su
plauks išgirsti “Mariutės” dai
navimo.

“Mariutė“ mums visuomet 
patiekia gražių ir linksminan
čių bei musų sielas žavėjančių 
dainelių. Tatai mes senai žino
me. Bet šiuo kartu bus daug 
naujo — girdėsime musų Mari
jona dainuojant visai naujas 
dainas, tokias, kokių dar chi
cagiečiai negirdėjo.

Šiuo sykiu “Mariutės” kon
certo programas susidės iš 
kompozicijų Kačenausko, Cruo 
džio ir P. Sarpaliaus. Iš klasiš
kų bus viena Aria iš operos 
“La Forzza de Destino” per 
Verdi.

Teko sužinoti, kad apart 
Marijonos koncerte dalyvaus 
pianistai A. Olis ir J. Byans
kas, kurs akomponuos 
“Mariutei”.

Slapti gandai apie du artis
tu, kurie buvo rašyta daly
vaus koncerte, dar . nepatirta. 
Žinoma, kad du gęfoųs artis
tai dalyvaus, bet 
vieni — nežinoma.

^juos pamatys ant estrados kon 
certe.

Visi laukiame 
sausio 14 d. 
koncerte — 
rintę” ir du

ak- 
o komedija “Teta iš Kalifor- 
tijos”. Veikalėlis verstas iš 
mglų kalbos. Lošimų atliko 
ėazimierietės. Sulošta neblo
giausiai.

Antras turėjo būti trio daly- 
Rakauskaitei, 

ir 
vie- 
ne-

vaujant p-lei 
muikininkui LeškeviČiui 
lyanskui. Pasirodžius tik 
tam LeškeviČiui, trio liko

su-
At-

A. Pocius 
“Etiu-

Toliau J. Ramanauskas 
lainavo aria iš “Sylvijos”. 
iko vidutiniškai, 
lianų paskambino solo 
dai”, Shopin ir Me Devott. K.
Sabonis išpildė Romansą paėjai 
N. J. l’ocJioff. M. Janušauskie

nė sudainavo “Plaukia laive
lis”, Gound’o ir “Kur bakūže 
amanota” Šimkaus. Sudaina

vo vidutiniškai, čia kun. Rum
šas pareiškė, kad, girdi, mums 
katalikams nėra reikalo nusi
minti <lel neatsilankymo Mari
jonos Rakauskaitės. ”Mes turi
me savo “Marijonų” — Marijo
nų Janušauskienę, kuri yra 
katalikė”, tarė kun. Bumšas.

Po to smiiikorius Leškevi- 
čius sulošė monologų. Tuo vi
sas

Karžygiai.

as jie per
Publika

pudžiais.

sekmadienio, 
Visi susirinksime 

pajinatysime “Ma- 
nežinomu artistu, 
pasidalinsime įs-

Iki pasimatymo...
-— Dailės Mylėtojas.

MOTERŲ VAKARAS.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 208 moterų kuopa ren-

programas ir užsibaigė.
— Report.

NORTH SIDE.

LSS. 81 kp. susirinkimas.

vakarą su šokiais. Vakaras dybos,
įvyks šiandie, 8 vai. vakare, 
Auburn Masonic Temple salėj. 
Kviečiama visuomenė atsilan
kyti moterų vakaran.

tinį susirinkimų. Narių atsi- 
ankė nedaug. Susirinkime 

dalyvavo Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos atstovas drg. K. 
ii ’inis. Kuopos raštininkui' 
pranešus, kad priešmetiniui su-! 
sirinkimui neįvykus,- kuopa nė-! 
ra išrinkus 1923 metams vai-' 

susirinkimas valdybų1 
sudarė iš sekamų narių: A. Vi
lis, org.; J. Lapaitis, užrašų 

fin. rašt.;rašt.; J. Degutis, 
V. J. Vilis ižd.

Jaunuolių Orkestrą.
Jaunuolių Orkestrą gaunanti 
daug pakvietimų iš draugijų, 
kad pamarginus bei padaili
nus pastarųjų programos įvai
riose pramogose. Taip ir rei
kia. Visuomenė turi tai pada
ryti—duoti daugiau progų 
tiems jaunuoliams ir jaunuo
lėms dažnai pasirodyti ir la
vintis. Daugiau negu tiek — 
jie jausis turi daugiau energi
jos darbuotis.

Kad ta musų “Oleika” gar
singa visokiais* atsitikimais tur 
būt nereikia nė prirodymų. Visi 
tą gerai žino. Labiausiai pas 
mus pagarsėję, vyčiai.

Vyčiai pagarsėję nuo dienos 
susiorganizavimo. Parapijo- 
nys vadina juos streiklaužiais 
ir kitokiais vardais. Mat, kele
tas metų atgal, kada parapi- 
jonys ir draugijos streikavo, 
jie streiklaužiavo. Negeresni 
jie ir dabar, štai Padėkavončs 
dienoj, lapkr. 30 d., p. m.,“Birutė”.

Girdėtis, kad “Birute” šiame Davis Sųuare parko svetainėj, 
sezone daugiau nieko naujo buvo surengę pasilinksminimo

AmerikosLietuvių 
Mokykla

Užkviačiame lankyti vieną iš visų geriausią mokyklą, ši
ta mokykla ne tik ką yra geriausia mokykla tarp lietuviškų 
mokyklų Chicagoje^ bet yra geriausia mokykla ką randasi Su
vienytose Valstijose. Kiekvienas belankantis šią mokyklą ap
turi tą, ką jis reikalauja. Jeigu mokinys Šitoje mokykloje pra_ 

• leidžia savo atliekamą laiką nuo darbo, jam tas atneša šim
teriopą naudą, už tai musų mokiniai esti pilnai užganėdįnti.

Šitoje mokykloje mokinama taip, kad kiekvienas gali iš
mokti Anglišką kalbą į suvis trumpą laiką, nes mokinama- pa
gal pasekmingiausią būdą. Mokinys nereikalauja besimokin
damas panešti jokio vargo, nes mes turime viską taip sutai
sę, kad visai yra lengva mokintis, ir be abejdhes nenuobodu.

Taigi įsidėkite širdyse, kad lavintis visuotiniame protini- 
me yra naudinga h‘ reikalinga. Nepraleiskite nei vienos pa- 
si mokinimo progos. Gerai rašyti ir skaityti savo kalboje tu. 
retų mokėti kiekvienai. Amerikoje gyvenant negalima apseiti 
be anglų kalbos, nes reikalinga žedname žingsnyje, kiekviena
me pavadinime.

Nemanykite, kad rasi darbininkui ir amatninkui mokslo 
nereikia. Ir jie tik tuomet savo būvį žymiai pagerins, kada 
jie bus abelnai visose mokslo šakose apsišvietę. Ištiesų, mok
slas nori išaugštinti žmogų, nori išvesti iš vargo ir nelaimės. 
Mokslas keleriopai apmoka žmogui už jo trusą, vargą, nušvie
čia jam kelius, palengvina gyvenimą. Mokslas buvo ir yra ža., 
damas ir nujaučiamas atlyginimas; tai yra turtas kurį nei ug
nis, nei vagis, nei kitokį atsitikimai ne naikina, jis seka žmp- 
gų per visą gyvenimą, eina su juom-i, ir nieks jį negali atimti.

Tariaus turėkite drąsos lankyti Amerikos Lietuvių Moky
klą, o įsigysite mokslo užtektinai garbingoms vietoms užimti.

J. P. OLEKAS, Mokyklos Vedėjas.
3106 S. Halsted St., arti 31 gat.

Mokykla atdara kasdien nuo 9 ryto.iki 10 vai. vak.
Nedčliomis nuo 1 iki 5 vai. po pietų.

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius 
politinius straipsnius gindama laisvos de
mokratijos idealų. “Sandaroje” telpa dau
giausiai visokių apysakų, Eilių, Juokų, ir 
svarbiausių žinių iš viso pasaulio. “Sanda
rai” bendradarbiauja įžymiausi Amerikos 
ir Lietuvos lietuviai literatai rašėjai. “San
dara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 me
tams, kuriame telpa gyvas šaltinis visokių 
žinių bei informacijų. Kaina 25c. “Sanda
ra” kainuoja: Amerikoje $2.50 metams, 
$1.25, puWmptų. Lietuvoje $3.00 metams, 
$1.50 puseiTrietų. Vienų numerį pažiūrėji
mui siunčiame dovanai.

SANDARA
327 E Street, So. Boston 27, Mass.

Pinigai Išmoksti Lietoje
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:

15191—S. Jokubauskas 
15192—S. Jokubauskas 
Tel. 30 X—A. Karpavičiūtė 
9()104; Laišk. 30 XI— 
14898—M. Pūras 
14957-^-A. Grigonis 
•14967—S. Vaivodas 
15100—S. Miluikui 
15134—-p. Naginicnė 
15203—F. Levišauskas 
15207—Z. Petrauskis 
15239—S. Genis 
15256—J. Ivanauskaitė 
15271—K. Ragauskas 
15295—P. Bradauskas

V. Šimkusl5334—K.

15306—V. Rakauskas 
15322—B. Kazlauskienė 

, 15333—M. Erštikienė 
Griškevičius

15368—P. ’ Jasevičienė 
15413—J. Vasiliauskis 
15482—A. Mockevičaite 
15484—P. Kai'pavičius 
15486—A. šniras 
51021—A. Sakolauskas 
51176—P. Radzevičia 
75240—Liet. Ūkininkas 
90106—J. Paliliunas 
95128—J. Drazdauskas 
95733—B. Raugaitė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Tlephonas Yards 6032

DR. M. STUPNICK1
8107 So. Morgan St, 

CH1CAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryta 

k ir nuo 6 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisas yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Pritarimo valandos nuo 8 iki 12 1* 

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

Telephone Yards 1582

08. J. KULIS
Lietivii Gydytojas ir CNrnriu

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

S25» So. Halsted St., CHeag*.

DR. A. J. BERTAšIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918 

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halet.d St., Cktc.,0, UI. 
kampas ISth^St.

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

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CH1ROPRACTOR

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

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

12 a. m.

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

\ 8261 S. Halsted St.
Tel, Boulevard 6062

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
(Seka nuo 5-to pusi.)

čiai nosis nuleidę išsiskirstė.
Bet štai Naujų Metų vaka

rų, sausio 1 d., Davis Sąuare 
parko svetainėj, vėl vyčiai su
rengia draugišką vakarėlį su 
Vakariene. Siame vakarė! yj 
neužtenka parko prižiūrėtojų 
ir policisto: K pasišaukta visas 
vežimas iš New City policijos 
stoties. Sako, kad ir vakarie
nė palikusi nebaigta. Mat po
licija

* žiliui, 
mina

juos išvežė su savo ve- 
Toks vyčių elgęsis že

mus town of lakiečais.
—švėkšnius.

AšTUpNIOLIKTA GATVĖ.

Iš Palaimintosios veikimo.
Draugystė Palaimintos Lie

tuvos laikė priešmetinį susi
rinkimą sekmadienį, gruodžio 
10 <1., 1922 m., Malinauskio 
salėj, 1843 S. Halsted gat.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

li 12 W. 35th Street, Chicago. 
Turtas virš $7,000,000.00.

—i.—..■■ ■■■■■■.............................—i /

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St.
. Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

TERESA GUDLEKAITŪ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
antradienį sausio 9 d., 1923 m., 
5 vai. rytą, sulaukusi 20 metų 
amžiaus. Ji gimė ir augo Ame
rikoj, jos tėvai paeina iš Lietu
vos. Šilalės parapijos, kaimo 
Struikų. Paliko nuliudime tėvai 
ir trys seserys, laidotuvės bus 
šeštadienį, sausio 13 d., namuo
se po num. 1932 S. Union Avė.

Tėvas Jonas Gudlekis.

Jaunystės Spėka Nau 
jausiame Išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnį 
ir už tą kuris gydo gilės (glands)

— tai magiška spėka iš Af. 
rikos medžių šaknų.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep?” Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite. Moksląs iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už ta'p valinamą “ožkos gilę” ir “bez_ 
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

PŲncipialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net į 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sve kata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį, kuris yra vadinamas Re- 
Bild-Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelę apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduolė nepagelbėtų į sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį nauja išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite jūsų 
vardą ir adresą į Re-Bild ILaborato
ries, 279, Gateway Station, Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild_Tabs bus jums pa
siusta. Kaip atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krosos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktu bėgyje j 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugražinti atgal. Nie
ko neabejokite apie ši gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai garantuo
tas. .

Pirm atidarius susirinkimą 
buvo skaitytas protokolas ir 
priimtas. Tol knis sekė rinki
mas valdybos ateinantiems, 
1923, metams; išrinkta: pirm. 
F r. Baceviče, pirm.
S. Venskus, Nut. rašt. Ig. Ži
linskas, kasierius K. Stulas, 
finansų rašt. D. Danta, kontr. 
rašt. Fr. Metrikis, kasos globė
jai: A. Gurskis ir J. Jackus, 
Maršalka V. Balseviče.

Besvarstant draugijos reika
lus prieita prie naujų sumany
mų. Tarp kitko nutarta per 
šešis mėnesius numažinti įsto
jimo mokestį iki vieno dolerio 
ne senesniems 30 metų am
žiaus. Norintieji įstoti į Draif 
gystę Palaimintos Lietuvos lai 
pasinaudoja kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio Mali- 
nauskio salėj, 1843 S. Halsted 
gat. 1 vai. po pietų.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos pereitais metais lietuvių 
viešajame gyvenime mažai kuo 
pasižymėjo, jei neskaityt pri
sidėjimo prie demonstracijos 
išreiškimui Amerikai padėkos 
už pripažinimą Lietuvos, išrei
škimo nepasitenkinimo kaiku- 
riais Lietuvos konstitucijos pa
ragrafais ir išnešimo protesto 
rezoliucijos prieš Lietuvos val
džios Amerikos lietuviams iš
leistų priverstiną registracijos 
įstatymą.

Bet D. P. L. pinigiškai gerai 
stovi. Tai parodė sausio 7 d., 
šių metų, įvykęs peržiūrėjimas 
knygų. Įplaukų buvo $2,673.67 
išlaidų

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
įvyks šerininkų metinis susirinkimas 
trečiadienį, sausio 10 d., 7:30 vai. va-vavviauiuiijj nauiniv jlv u., i .uu veli* Vcl" 

pagelu, ^are, F. Shedvell svetainėj, 841 Ken-
sington Avė. Nariai kviečiami visi at
silankyti, nes bus išduotas matinis 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 šventės Paminė
jimas. — Kviečiame Chicagos ir arie- 
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.
“Gyvi nabašninkai” 3 veiksnių ko

mediją stato pirmu kartu scenoje 
Draugija Atgimties Lietuvių Tautos 
vyrų ir moterų, sekmadienį sausio 14 
d., 1923 m.'., Mickevičiaus svetainėje.

— Komitetas.

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

Komitetas.

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.

Liet. Rytmetinėm žvaigždės Pas. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 
rrvaskinį 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. *

$2,249.90. Taigi Drau- 
kasoj atliko $423.77. Iš

išlaidų sušelpta 15 ligonių, ku
riems
smertinių išmokėta $1,205.00; 
<ita dalis išlaidų, būtent $719.- 
90, išleista draugystes reika- 
ams. Visas Draugystės tur
as siekia $7413.78. Narių turi 

315. Naujų narių į draugystę 
iriojo 8; mirt *2 i arini. Nors

. i pereita s metais Lietu- 
v< šajame gyvenime mažai 

tuo pasižymėjo, bet reikia ti
kėtis, kad šiais metais bus 
veiklesne.

—Ig. Žilinskas, rašt.

išmokėta $325.00; po

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Rccital Hali, 4ip S. Michigan Avė., 
tarp Congręss ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujiemj 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birutė.”

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

PRANEŠIMAS.

Dr-go Kipro Bielinio prakal
bos bus ketvirtadienį sausio 11 
1., 1923 m., M. Meldažio svetai
nėj, 2244 W. 23rd Place. Prad
žia 7:30 v. vak. Rengia švieti
mo Draugija.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

“Naujienų” ofise yra atėję lai
škai iš Lietuvos sekamiems as
menims:

Adomaitis V
Aralevicz Anton
Augaitis E.
Aukštikalnis J.
Bud ris F.
Burzdis J.
Butavičaitė A.
Čeponis J.
Dau naras M.
Doba J.
Gaižutis J. ,
Gervė John
Glambauskas J.
Gud^s P.

Kapockis L.
Kasrė A. ,
Kaunietis J. 
Kazlauskas J.
Kjeljis A. 
Kneve G. 
Lipčris St. 
Lukauskas Ant. 
Markūnas Ona 
Markūnas J. 3 
Mažeika Stephen 3 
Mickus Peter 2 
Miką Leoną 
Orlin Marija 
Pačkauskas Vincentas 3 
Paskevečius G. M. 
Petrauskas F. 
Petrauskas Juozas 
Petrulis John 2 
Skukauskas Juoz. 
Serpons Stanis 
Stralis Jonas 
Villis Juoz. 
Vitkauskas Juoz. 
Yakas P. 
žadeika Juoz. 
Žillis Juoz. 3.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI RAKANDAI

Lietuvos ir Amerikos Pramonės 
Bendrovės Chicagos ir apylinkių šėri- 
ninkai kviečiami svarbiau susir’nki- 
man Sausio 10, 8 vai. vąkarc, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 18 gat. 
ii' Union Avė., Chicago, III.

Kviečia S'. Jucevičius.
B. Nanartonis.

Vytauto Beno metinis susirinkimas 
įvyks seredoje, sausio 10, 8 vai. vak., 
p. Bagdono svet., 1750 So.« Union Av. 
Visi nariai malonėsite laiku susirink
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
svarstyti; taipgi atsiveskit nauju na
rių. — Valdyba.

• Dramatiško ratelio repeticija “Gyvi 
Nabašninkai” įvyks seredos ve karą 
sausio 10 d., 1923 m, 7:30 v. vaka
ru, Meldažio svetainėj. Meldž’ame lo
šėjus pribūti laiku.

Dra. Rat. Valdyba.

SUSITAIKĖ.
Per keletą metų Magdalena Rim

kienė (Nr. 2621 So. Emerakl Ave_ 
nue), nuomavo apsaugos dėžutę (Saf- 
ety Deposit Box) pas Alex Dargį ir 
buvo pilnai patenkinta. Tečiaus pa
staruoju laiku p. M. Rimkienė per 
savo neapsižiūrėjimą įskundė p. Alex 
Dargi ant $200.00 ir kalbėio visiems 
kad buk jis apvogęs ją. Negana to, 
lapkričio 8, 1922 m., pašaukė p. A. 
Dargį teisman kur, lapkričio 14, š. 
m., paaiškėjo, kad jis tapo neteisin
gai apkaltintas ir visi šmeižtai pas
kleisti apie jį neturėjo jokio pama
to. Todėl teisėjas Laboy atmetė ap
kaltinimus prieš A. Dargį.

Del atlyginimo už skriaudas jam 
ir jo bizniui padarytas per jos nepa
matuotus šmeižtus ir melagystes, lap
kričio 17 d., š. m., A. Dargis apskun
dė ją teisman ant $10,000.00. M. Rim
kienė pamačiusi, kad jau nebejuokai, 
prisipažino prie savo nemalonios klai
dos ir paprašė taikos. Žinoma, A. Dar
gis geros širdies žmogus nori su vi
sais santaikoje gyventi ir todėl be 
teismo susita'kė. su M. Rimkiene, be 
jokio materiališko atlyginimo. Atšau
kimui visų šmeižtų ir melagysčių 
prieš A. Dargį seka ištraukta iš po
nios M. Rimkienės pareišk'mo:

“Aš, Mrs. Rimkus (ponia Rimkie
nė) niekeno neverčiama bet iš savo 
liuosos valios noriu, kad lietuviški 
laikraščiai viešai paskelbtų — patal
pintų šį mano pareiškimą, kurį aš da
bar darau:

Kad įsakymas areštuoti, “War- 
rant”, kurį aš išėmiau prieš p. A. Dar
gį, apie 8-ta dieną lapkričio šių me
tų, buvo baisiai didelė klaida iš ma
no pusės; kad tas apkaltinimas pada
rytas prieš jį buvo visiškai neteisin
gas ir kad aš neturėjau tiesos to da
ryti, bet rūstybės apimta aš pada
riau šią klaidą. Aš imu šią progą 
persiprašyti viešai per lietuviškus 
laikraščius visų mano draugų ir visų 
nono Dargio draugų ir pareikšti, 
kad aš pažįstu p. Aleksandra Dargį 
jau keliolika metų ir kad aš nesu gir
dėjusi nei žinojusi ka nors blogo apie 
jj, kad jis yra visiškai doras ir tei
singas ir kad aš dėl Šitos savo klai
dos iškentėjau daug skausmų ir ma
no sąžinė nedavė man ramybės nuo 
to laiko kada aš įžeidžiau p. Dargį, 
ir turiu vilties, kad p. Dargis priims 
mano atsiprašvma ir dovanos man”.

(Pasirašo) M. Rimkus 
Liudininkai:

Maurice J. Golan

Jacob Shish.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
■dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die 
uos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

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

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 pardudta pigiai, perkant tuo
jaus. Viskas sykiu, ar atskirai.

1108 N. Robey St.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Motiejaus Kriaučialio, 

paeinančio iš kaimo , Paliepio, pašt. 
Kapčiamieščio, apskr. ’ Seinų. Girdė
jau, gyvena Philadclphijoj, Pa. ir yra 
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas 
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra
neškite. — Busiu dėkingas. Stanys 
Kriaučial’s, 2025 — 2nd Avė., De- 
troit, Mich.

PAJIEŠKAU savo gero draugo 
Franko Mickevičio, kuris trys metai 
atgal turėjo saliuną prie 45tos ir Ash
land Avė. Kas apie jį žino, arba jis 
pats meldžiu atsišaukite.

WM. ŽĄSINAS,
316 S. Halsted St.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos, arba našlės ne jaunesnės kaip 
25 m. ir ne senesnės kaip 34 metų; 
aš esu vaikinas 34 metų, nevartoju 
jokių svaiginančių gėrimų, pusėtinai 
pasiturintis ir savu protu gyvenantis. 
Taipgi meldžiu pris’ųsti ir paveikslu- 
ką, kurį pareikalavus grąžinsiu. Vai
kinų prašau nerašinėti. A. Malishan- 
sky, 501 Park Avė., Muskegon, Mich.

ISRENDAVOJIMUI
IŠDUODAMA randon saliunas 

su visais įtaisymais. Pigi ran
da, vieta gera, visokių tautų ap
gyventa. Kas norit geros vietos 
atsišaukit greitai. '

3806 S. Wallace St., 2 lubos.

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 Ėmerald Avė.

JIESKO DARBO
JIEŠKAU darbo, kalbu penkiomis 

kalbomis, moku daug- gražių linksmų 
dainų, galiu groti bandžio 40 gaba
lų. Galiu dirbti visokį darbą. Kas tu
ri toki darbų prašau pranešti manri tokį darbą prašau pranešti 
laišku.

WM. ŽĄSINAS, 
316 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
_______ MOTERŲ_______

REIKALAUJAMA mergina 
prie apskrito namų darbo. Be 
skalbimo. Geras mokesnis.

Kreiptis: Mrs. Lawrence, 2258 
W. Walton St., Telephone Hum
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.

REIKALINGA' MOTERIS, ARBA 
mergina prie namų darbo 
ant visados; guolis, valgis ir 
užmokesnis. Kreipkitės: 

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

Tel. Yards 1546.

Darbas 
geras

REIKIA senos moters mer
gaitei pridaboti. Kambarys ir 
valgis; atsišaukite po 5 valan
dos vakare. 2 lubos.

1835 W. North Avė.
Phone Humboldt 4668

REIKIA MGlįrERŲ popieroms 
skirstyti. Geriį mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC WASTE PAPER CO 

1039 W. Congręss St. 
arti Morgan St.

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 ir rašyti.

R. R. DONNELLEY
& SONS CO.,

2119 Calumet Avė.

kal-

REIKALAUJAMA moterų 
prie darbo skalbykloj; darbas 
nuo šmotų; galima lengvai už
dirbti gerą algą. Kreiptis prie 
p. Pike.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

Darbininkų, prie trokų 
mašinistų pagelbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.
ACME STEEL GOQDS

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

ir

CO

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 Dearborn Strcčt. 
Room 523.

PAJIEŠKAU
NAKTINIO
VIRĖJO.

Atsišaukti:
1841 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA vyrų prie 
nuolatinio darbo vidui, 45c va
landai.

Kreiptis:
E. F. HOUGHTON & CO., 

3534 Shields Avė.

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

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

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

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avę.
Room* 1020

Matytis su p. James.

PAJIEŠKAU pirmos klesos 
budrio, kuris mokėtų lietuviš
kai, lenkiškai ir angliškai. Nuo
latinis darbas, geros sąlygos.

Kreiptis:
509 W. 18th St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į 'liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kcdzie Avė. & 40th St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 — 61 W. 48th St. 
Lafayette 1447

REIKALINGAS VYRAS par
davinėti ir išvežioti rūkytą mė
są bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele
foną Monroe 2015.

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir saldainių 

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

4352 S. Mozart St.

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

6010 So.Kedzie Avė.

na- 
ant

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.

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

Kreipkitės:
3308 So. Wallace St.

PARDŪODAMA 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. 
Tel. Kildare 0181.

BUČERNĖ IR GROSERNĖ.
Parsiduoda labai pigiai, arba mai

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

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

PARDAVIMUI BUČERNĖ. Labai 
geroj vietoj ir geras biznis. Turi bū
ti pardupta greitai dėl nesutikimo 
partnerių. Parduosim labai pigiai; 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės:
1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ geroj 
biznio vietoj. Biznierius suprantantis 
tą biznį gali daryti gerą gyvenimą 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės:
8049 Vinccnnes Avė.
Tel. Vincennes 7941.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir namas 

labai pigiai ir labai geroj vietoj, 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Geram žmogui gera vie
ta, 
nes

Savininkas nori parduoti, 
išvažiuoja į Lietuvą.
Kreiptis:

4415 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

EXTRA!
Parduodama bučernė ir gro

sernė; randa pigi; 4 kambariai 
gyvenimui. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4537 So. Paulina St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geriausioj bizniui vietoj, priei
nama kaina. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
5200 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo, 
patirsit ant vietos.

2114 So. Halsted St.
i

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė gražioj apylinkėj apgy
vento] visokių tautų, biznis se
nas ir gerai išdirbtas, lysas 3 
metams, randa pigi, gyvenimui 
kambariai užpakaly.

5343 S. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI Mastinių Prekių ir 
vyriškų drapanų krautuvė. Gera biz
nio vieta ir gera proga tiems, kurie 
kalba lietuviškai ir lenkiškai. Visi rei
kalingi rakandai štorui. 60 pėdų vie
ta ir geri langai. Klauskit per tele
foną Boulevard 9215.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI gražus mūrinis na

mas su štoru ir kambariais gyveni
mui, elektros šviesa, augštas skiepas 
ir garažas dviem automobiliams. Sa
vininkas pats duoda morgičių.

PAUL LEASES, 
3616 So. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS.
3 fletų mūrinis namas, po 6 kam

barius su visais įtaisymais, cimentuo- 
tas beizmentas. Kaina tik $7,800.

Kreipkitės pas:
C. P. SUROMSKI & ęo.,

3346 S..Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
4 fletų naujas mūrinis namas, su 

visais įtaisymais, aukštas cimentuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi
giai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

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

.Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA PIGIAI bizniava 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi
cago, Ind. su visu saliunu — įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų fletas; garu šil
doma. Randa $100 į mėnesį. Morgi- 
čius $2,800 5 metams. Kaina tiktai 
$7,500.

Kreipkitės:
955 N. Westem Avė., 
ar 5008 Baring Avė., 
East Chicago, Ind. 
Tel. Humboldt 4608.

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
’ 2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, idezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir pattem mft- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

AUŠROS ] 

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi. 
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St.

Chicago.

LEVESKIO MOKYKLA
PorsikdS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbą; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

P1UVATBS AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madlson St

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienąmis ir vakarais, z
V ............... ,GARSINKITIES NAUJIENOSE
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 5-to pusi.) 

čiai nosis nuleidę išsiskirstė.
Bet štai Naujų Metų vaka

rą, sausio 1 d., Davis Square 
parko svetainėj, vėl vyčiai su
rengia draugišką vakarėlį su 
Vakariene. šiame vakarėlyj 
neužtenka parko prižiūrėtojų 
ir policisto: pasišaukta vistas 
vežimas iš New City policijos 
stoties. Sako, kad ir vakarie
nė palikusi nebaigta. Mat po
licija juos išvežė su savo ve- 

- žimu. Toks vyčių elgęsis že
mina mus town of lakiečius.

—švėkšnius.

susirinkimų 
protokolas ir 

Tolimus sekė rinki- 
a teinantiems, 

pirm, 
pagclb.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI RAKANDAI

AŠTUONIOLIKTA GATVĖ

Iš Palaimintosios veikimo.

Draugystė Palaimintos Lie
tuvos laikė priešmetinį susi-

10 <1 1922 m., Malinauskio
1843 S. Halsted gat.

Pinigus -Lietuvon
Siunčiame

Do|eriais ir Litais.
Musų Pinigų Siuntimo Sky
rius Yra Ištobulintas Aukšta
me Laipsnyje ir patarnauja 

Lietuviams Kuogeriausiai.

Pirm atidarius 
buvo skaitytas 
priimtas, 
mas valdybos 
1923, metams; išrinkta:
Fr. Baceviče, pirm.
S. Venskus, Nut. rašt. Ig. Ži
linskas, kasierius K. Stulas, 
finansų rašt. D. Danta, kontr. 
rašt. Fr. Metrikis, kasos globė
jai: A. Gurskis ir J. Jackus, 
Maršalka V. Balseviče.

Besvarstant draugijos reika
lus prieita prie naujų sumany
mų. Tarp kitko nutarta per* 
šešis mėnesius numažinti įsto
jimo mokestį iki vieno dolerio 
ne senesniems 30 metų am
žiaus. Norintieji įstoti į Drau 
gystę Palaimintos Lietuvos lai 
pasinaudoja kas antrą sekma

dienį kiekvieno mėnesio Mali
nauskio salėj, 1843 S. Halsted 
gat. 1 vai. po pietų.

Draugyste Palaimintos Lie
tuvos pereitais metais lietuvių 
viešajame gyvenime mažai kuo 
pasižymėjo, jei neskaityt pri
sidėjimo prie demonstracijos 
išreiškimui Amerikai padėkos 
už pripažinimą Lietuvos, išrei
škimo nepasitenkinimo kaiku- 
riais Lietuvos konstitucijos pa
ragrafais ir išnešimo protesto 
rezoliucijos prieš Lietuvos val
džios Amerikos lietuviams iš
leistą priverstiną registracijos

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
įvyks šėrininkų metinis susirinkimas 
trečiadienį, sausio 10 d., 7:30 vai. va
kare, F. Shedvell svetainėj, 341 Keii- 
sington Avė. Nariai kviečiami visi at
silankyti, nes bus išduotas matinis 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 šventės Paminė
jimas. — Kviečiame Chicagos ir arie- 
linkės organizacijų valdybas ir dar- 
buotojus-jas į susirinkimą trečiade- 
nį, sausio 17 d., 7:30 vai. vak., Šv. 
Jurgio parap. svet. (Bi idgeporte), 
bendram pasitarimui apie paminėji
mą Lietuvos Nepriklausomybės šven
tės vasario 16 d. L. L. P. Chicagos 
apskričio vardu.

J. A. Mickeliunas, Pirm.

“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.
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.

klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisą n apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai geriaus 
-alėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
n ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos die 
•jos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

MOTERŲ | DIDELIS’ BARGENAS! J trumpą 
laikąs turi būt parduota cigarų, ciga- 

' retų ir rašomųjų dalykų krautuvė.
Geroje vietoj ir geras įrengimas. El- 
ektrikinė iškaba. Priežastis pardavi
mo, savininkas nusipirko namą, rei
kalingi pinigai; be to dar turiu kitą 
biznį. Parsiduoda už pirmą pasiūly
mą. 3113 So. Halsted St.

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

1108 N. Robey St.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodo

ASMENŲ JIESKOJIMAI

MERGINŲ. PRITYRIMAS
NĖRA BŪTINAS. y
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 kambariais

ATSINEŠKITE PALIUDY
MĄ APIE METUS.

Reikia mokėti angliškai 
bėti ir rašyti.

R. R. DONNELLEY 
& SONS CO.,

2119 Calumet Avė.

kai-

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00

Pirmas Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUDITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearbom St. 
Chicago, III.

Telefonai: 
Boulevard 5066 
Harrison 6872

TKRESA Gl'OLEKAITĖ

B’et D. P. L. pdnigiškai gerai 
stovi. Tai parode sausio 7 d., 
šių metų, įvykęs peržiūrėjimas 
knygų. Įplaukų buvo $2,673.67 
išlaidų $2,249.90. Taigi Drau
gystės kasoj atliko $423.77. Iš 
išlaidų sušelpta 15. ligonių, ku
riems išmokėta $325.00; po- 
smertinių išmokėta $1,205.00; 
eita dalis išlaidų, būtent $719.- 
90, išleista draugystės reika- 
ams. Visas Draugystės tur
as siekia $7413.78, Narių turi 

315. Naujų narių į draugystę 
įdojo 9; mirė 2 i Bi jai. Nors 

. i pereit i s metais Lietu- 
'.(šajame gyvenime mažai 

cuo pasižymėjo, bet reikia ti
kėtis, kad šiais metais bus 
veiklesne.

—Ig. Žilinskas, rast.

PRANEŠIMAS.

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.

Liet. Rytmetinės žvaigždės Paš. ir 
Pasil. Kliubas rengia trečią metinį 
nvaskinį balių, šeštadieni saus. 13 d. 
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23 PI., 
kur $300 bus išdalinta dovanomis. Pra
džia 7:30 v. v. Tikietai su pasidėiimu 
drabužių 75c.

Tikietus Marionos Rakauskaitės 
Koncertui, kuris įvyks Nedėlioję, Sau
sio 14, 1923, 8 vai. vak., Fine Arts 
Recital Hali, 41Q S. Michigan Avė., 
tarp Congręss ir Van Buren, galima 
gauti sekančiose vietose: Naujienų 
Redakcijoj, Universal State Bank, Ku
lio Aptiekoje ir pas “Birutiečius”.

“Birute.”

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

Lietuvos ir Amerikos Pramonės 
Bendrovės Chicagos ir apylinkių šėri- 
ninkai kviečiami svarbian susir'nki- 
man Sausio 10, 8 vai. vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėj, 18 gal. 
ir Union Avė., Chicago, III.

Kviečia S*. Jucevičius.
B. Nanartonis.

JIESKAU Motiejaus Kriaučialio, 
paeinančio iš kaimo #Paliepio, pašt. 
Kapčiamieščio, apskr. Seinų. Girdė
jau, gyvena Philadclphijoj, Pa. ir yra 
kraustymo biznyje. Svarbus reikalas 
atsišaukite, arba jei kas žinot, pra
neškite. — Busiu dėkingas. Stanys 
Kriaučial’s, 2025 — 2nd Avė., De- 
troit, Mich.

PAJIEŠKAU savo gero draugo 
Franko Mickevičio, kuris trys metai 
atgal turėjo saliuną prie 45tos ir Ash
land Avė. Kas apie jį žino, arba jis 
pats meldžiu atsišaukite.

WM. ŽĄSINAS,
316 S. Halsted St.

REIKALAUJAMA moterų 
prie darbo skalbykloj; darbas 
nuo šmotų; galima lengvai už
dirbti gera algą. Kreiptis prie 
p. Pike.

GUMBINSKY BROS. CO., 
2261 S. Union Avė.

REIKIA DARBININKU
APSIVEDIMAI.

T
VYRŲ

EXTRA BARGENAS.
Pardavimui grosernė ir saldainių 

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

4352 S. Mozart St.

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

6010 So.TKedzie Avė.

na- 
ant

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

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

geras,

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

Kreipkitės:
3308 So. Wallace 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 morgičių.

PAUL LEASES,
3616 So. Halsted St.

TIKRAS BARGENAS.
3 fletų mūrinis namas, po 6 kam

barius su visais įtaisymais, cimentuo- 
tas Ibeizmentas. Kaina tik $7,800. 

Kreipkitės pas:c. p. suromski & ęo., 
3346 S..Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

BARGENAS BRIGHTON PARKE.
4 fletų naujas mūrinis namas, su 

visais įtaisymais, aukštas cimentuo- 
tas beizmentas, parsiduoda labai pi
giai, arba mainysiu ant mažesnio namo 

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

.Tel. Boulevard 9641

PAJIEŠKAU apsivcdimui mergi
nos, arba našlės ne jaunesnės kaip 
25 m. ir ne senesnes kaip 34 m*etų; 
aš esu vaikinas 34 metų, nevartoju 
jokių svaiginančių gėrimų, pusėtinai 
pasiturintis ir savu protu gyvenantis. 
Taipgi meldžiu pris’ųsti ir paveikslu- 
ka, kurį pareikalavus grąžinsiu. Vai
kinų prašau nerašinėti. A. Malishan- 
sky, 501 Park Avė., Muskegon, Mich.

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsų 

surinkėjų. Nuolatinis darbas per 
askritus metus. Atsišaukit:

KINNEY-ROME CO., 
1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

PARDŪODAMA SALIUNAS; 
biznis išdirbtas per daugelį 
tų; laisnis jau išpirktas 
tams.

Kreiptis:
1940 S. Halsted St.

mė
mė-

PARSIDUODA PIGIAI bizniava 
prapertis 5008 Baring Avė., East Chi
cago, Ind. su visu saliunu — įtaisy
mai, stakas, 8 ruimų fletas; garu šil
doma. Randa $100 į mėnesį. Morgi- 
čius $2,800 5 metams.
$7,500.

Kreipkitės:
955 N. Western 
ar 5008 Baring 
East Chicago, Ind. 
Tel. Humboldt 4608

Kaina tiktai

Ave.,
Avė.,

ISRENDAVOJIMUI Refikisi =

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.

MOKYKLOS

IŠDUODAMA randon saliunas 
su visais įtaisymais. Pigi ran
da, vieta gera, visokių tautų ap
gyventa. Kas norit geros vietos 
atsišauk it greitai. '

3806 S. VVallącę St., 2 lubos.

Darbininkų, prie trokų 
mašinistų pagelbininkų.

Darbas daugiausia nuo šmo
tų, dieninis, ar naktinis. At
eik pasiruošęs dirbti.
ACME STEEL (X>OI>S

ir

CO.,

SIŪLYMAI KAMBARIU 136 & I. C. Tracks, 
Riverdale, III.

BUČERNĖ ir GROSERNĖ.
Parsiduoda lab'ai pigiai, arba mai

nysiu ant namo.
Kreipkitės pas:

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

*"Tel. Boulevard 9641

. Persiskyrė su šitio pasauliu 
antradienKsausio 9 d., 1923 m., 
5 vai. rytą, sulaukusi 20 metų 
amžiaus. Ji gimė ir augo Ame
rikoj, jos tėvai paeina iš Lietu
vos. Šilalės parapijos, kaimo 
Struikų. Paliko nuliudime tėvai 
ir trys seserys, laidotuvės bus 
šeštadienį, sausio 13 d., namuo
se po num. 1932 S. Union Avė.

Tėvas Jonas Gudlekis.

Dr-go Kipro Bielinio prakal
bos bus ketvirtadienį sausio 11 
d., 1923 m., M. Meldažio svetai
nėj, 2244 W. 23rd Place. Prad
žia 7:30 v. vak. Rengia švieti
mo Draugija.

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

Vytauto Beno metinis susirinkimas 
įvyks sere je, ainio 10, 8 vai. vak., 
p. Bagi b sveti, 1750 So.« Union Av. 

 

Visi nariai malbhesite laiku susirink

 

ti, nes yra daug* svarb’ų dalykų ap
svarstyti; taipgi atsiveskit nauju na
rių. — Valdyba.

• Dramatiško ratelio repeticija “Gyvi 
Nabašninkai” įvyks seredos vikarą 
sausio 10 d., 1923 m*, 7:30 v. vaka
ro, Meldažio svetainėj. Meldž'ame lo
šėjus pribūti laiku.

Dra. Rat. Valdyba.

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.

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 Streėt 
Room 523.

■ĮIEŠKO DARBO

Jaunystės Spėka Nau 
jausiame Išradime

Mokslas išrado Vitalizerį dar didesnį 
ir už tą kuris gydo gilės (glands) 

-A tai magiška spėka iš Af.
* rikos medžių šaknų.

Ar jus pametėt savo jaunystę, vik
rumą ir “pep?” Ar neišrodo, kad 
gyvenimas yra atbukęs ir darbas ne
malonus? Nesirūpinkite. Moksląs iš
rado naują Vitalizerį dar geresnį ir 
už ta p valinamą “ožkos gilę” ir “bez_ 
džionės gilę” gydime. Kiekvienas da
bar gali greitai ir lengvai atgauti sa
vo jaunystės stiprumą ir energiją ir 
vėl gali veikti savo šeimynos gyve
nime.

Principialė gyduolė yra išsunkta iš 
Afrikos medžio šaknų. Yra sakoma, 
kad tai yra labiausiai stebėtina gy_ 
duolė vėliausiame išradime. Su šia 
gyduolė yra sujungta ir kiti tonikai 
ir sustiprinimo elementai. Daugumoj 
atsitikimų ši gyduolė pagelbsti net j 
dieną ar porą dienų ir į trumpą lai
ką stiprumas vėl atsiranda, kraujo 
cirkuliacija pasitaiso ir sve kata jau
čiama visame kūne.

Laboratorijos kurios išdirbinėja šį 
Vitalizerį kuris yra vadinamas Re- 
Bild.Tabs, yra taip geras savo pasek
mėje, kad jie siūlo savo naujiems kos- 
tumeriams didelę apštį už $2.00, bet 
dabar atiduoda už $1.00 ir gvaran- 
tuoja, kad pinigai bus sugrąžinti jei
gu gyduolė nepagelbėtų į sąvaitės lai
ką.

Kiekvienas skaitytojas gali paban
dyti šį nauja išradimą be rizikos. Ne
siųskite pinigų, tik atsiųskite iusų 
vardą ir adresą į Re-BiM I^borato- 
ries, 279, Gateway Station. Kansas 
City, Mo. Ir $2.00 vertės gyduolių va
dinamų Re-Bild_Tabs bus jums pa
siusta. Kain atneš, laiškanešiui mo
kėkite tik $1.00 ir už krasos ženkle
lius. Jei gyduolės nepatiktu bėgyje 
savaitės, praneškite laboratorijai ir 
jūsų pinigai bus sugražinti atgal. Nie
ko neabejokite apie ši gerą patarna
vimą, nes jis yra pilnai gvarantuo- 
tas. .

“Naujienų” ofise yra atėję lai
škai iš Lietuvos sekamiems 
menims:

Adomaitis V
Aralevicz Anton
Augaitis E.
Aukštikalnis J.
Bud ris F.
Burzdis J.
Butavičaitė A.
Čeponis J.
Dau naras M.
Doba J.
Gaižutis J.
Gervė John
Glambauskas J.
Gudas P.

Kapockis L. 
Kasrė A. 
Kaunietis J. 
Kazlauskas J. 
Kjeljis A. 
Knove G. 
Lipčris St. 
Bukauskas Ant. 
Markūnas Ona 
Markūnas J. 3 
Mažeika Stephen 3 
Mickus Peter 2 
Miką Leoną 
Ori i n Marija 
Pačkauskas Vincentas 3 
Paskevečius G. M. 
Petrauskas F. 
Petrauskas Juozas 
Petrulis John 2 
Skukauskas Juoz. 
Serpons Stanis 
Stralis Jonas 
Viltis Juoz. 
Vitkauskas Juoz. 
Yakas P. 
žadeika Juoz. 
žillis Juoz. 3.

\

as- SUSITAIKĖ
Rim- 
Ave_ 
(Saf-

Per keletą metų Magdalena 
kienė (Nr. 2621 So. Emerald 
nue), nuomavo apsaugos dėžutę 
ety Deposit Box) pas Alex Dargį ir 
buvo pilnai patenkinta. Tečiaus pa
staruoju laiku n. M. Rimkienė per 
savo neapsižiūrėjimą įskundė p. Alex 
Dargi ant $200.00 ir kalbėio visiems 
kad buk jis apvogęs ją. Negana to, 
lapkričio 8, 1922 m., pašaukė p. A. 
Dargį teisman kur, lapkričio 14, š. 
m., paaiškėjo, kad jis tapo neteisin
gai apkaltintas ir visi šmeižtai pas
kleisti apie jį neturėjo jokio pama
to. Todėl teisėjas L-aboy atmetė ap
kaltinimus prieš A. Dargį.

Del atlyginim-o už skriaudas jam 
ir jo bizniui padarytas per jos nepa
matuotus šmeižtus ir melagystes, lap
kričio 17 d., š. m., A. Dargis apskun
dė ją teisman ant $10,000.00. M. Rim
kienė pamačiusi, kad jau nebejuokai, 
prisipažino prie savo nemalonios klai
dos ir paprašė taikos. Žinoma, A. Dar
gis geros širdies žmogus nori su vi
sais santaikoje gyventi ir tydel be 
teismo susita'kė su M. Rimkiene, be 
jokio materiališko atlyginimo. Atšau
kimui visų šmeižtų ir melagysčių 
prieš A. Dargį seka ištraukta iš po
nios M. Rimkienės pareišk mo:

“Aš, Mrs. Rimkus (ponia Rimkie
nė) niekeno neverčiama bet iš savo 
iuosos valios noriu, kad lietuviški 
aikraščiai viešai paskelbtų — patal- 
)intų šį m-ano pareiškimą, kurį aš da- 
>ar darau:

Kad įsakymas areštuoti, “War- 
rant”, kurį aš išėmiau prieš p. A. Dar- 
gj, apie 8-ta dieną lapkričio šių me
tų, buvo baisiai didelė klaida iš ma
no puses; kad tas apkaltinimas pada
rytas prieš jį buvo visiškai neteisin
gas ir kad aš neturėjau tiesos to da
ryti, bet rūstybės apimta aš pada
riau šią klaidą. Aš imu šią progą 
persiprašyti viešai per lietuviškus 
aikraščius visų mano draugų ir visų 

nono Dargio draugų ir pareikšti, 
kad aš pažįstu p. Aleksandra Dargį 
jau kelioliką metų ir kad aš nesu gir
dėjusi nei žinojusi ka nors blogo apie 
jj, kad jis yra visiškai doras ir tei
singas ir kad aš dėl šitos savo klai
dos iškentėjau daug skausmų ir ma
no sąžinė nedavė man ramybės nuo 
to laiko kada aš įžeidžiau p. 
ir turiu vilties, kad p. Dargis 
mano atsiprašvma ir dovanos

(Pasirašo) M. Rimkus 
Liudininkai:

Maurice J. Golan 
ir 

Jacob Shish.

Dargį, 
priims 
man”.

JIEŠKAU. darbo, kalbu penkiomis 
kalbomis, moku daug gražių linksmų 
dainų, galiu groti bandžio 40 gaba
lų. Galiu dirbti visokį darbą. Kas tu
ri tokį darbą prašau pranešti man 
laišku. .k.

WM. ŽĄSINAS, 
316 S. Halsted St.

PAJIEŠKAU
NAKTINIO 
VIRĖJO.

Atsišaukti:
1841 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ. Labai 
p-eroj vietoj ir geras biznis. Turi bū
ti pardupta greitai dėl nesutikimo 
partnerių. Parduosim labai pigiai; 
teisingas pasiūlymas nebus atmestas.

Kreipkitės:
1003 W. 32nd St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ geroj 
biznio vietoj. Biznierius suprantantis 
tą biznį gali daryti gerą gyvenimą 
Priežastis pardavimo patirsite ant 
vietos.

Kreipkitės:
8049 Vinccnnes Avė.
Tel. Vincennes 7941.

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattern mft- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

t' USROS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ_______

REIKALAUJAMA mergina 
prie apskrito namų darbo. Be 
skalbimo. Geras mokesnis.

Kreiptis: Mrs. Lawrence, 2258 
W. Walton St., Telephone Hum
boldt 6152.

- REIKALAUJAMA vyrų prie 
nuolatinio darbo vidui, 45c va
landai.

Kreiptis:
E. F. HOUGIITON & CO., 

3534 Shields Avė.

DIDELIS BARGENAS
Parduodama saliunas ir namas 

labai pigiai ir labai geroj vietoj, 
apgyventoj lietuvių ir kitų tau
tų. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Geram žmogui gera vie-

Savininkas nori parduoti, 
išvažiuoja į Lietuvą.
Kreiptis:

4415 S. Wood St.
Tel. Yards 4286.

MOKYKLOJE
Mokinama:

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

matikos.

(a.
nes

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

REIKALAUJAMA merginų 
prie 'lengvo dirbtuvės darbo; 
taipgi operatorių pajiega varo
miems įspaudžiamiems spaus- 
tams (embossing press).

S. D. CHILDS & CO., 
136 So. Clark St.

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

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

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

Prityrimas nereikalingas.
Grocery Store on Wheel Corp. 

400 N. Michigan Avė.
Roomi 1020

Matytis su p. James.

EXTRA!
Parduodama) bučernė ir gro

sernė ; randa pigi; 4 kambariai 
gyvenimui. Pardavimo priežastį 
patirsite ant vietos.

4537 So. Paulina St.

REIKALINGA' MOTERIS, ARBA 
mergina prie i 
ant visados; guolis, valgis ir 
užmokesnis. Kreipkitės: 

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

Tel. Yards 1546.
i

namų darbo. Darbas
” geras

REIKIA senos moters mer
gaitei pridaboti. Kambarys ir 
valgis; atsišaukite po 5 valan
dos vakare. 2 lubos.

1835 W. North Avė. 
Phone Humboldt 4668

REIKIA MOTERŲ popieroms 
skirstyti. Geras mokesnis, nuo
latinis darbas.
REPUBLIC

1039 W.$ongress St. 
arti Morgan St.

STE PAPER CO

PAJIEŠKAU pirmos klesos 
bučerio, kuris mokėtų lietuviš
kai, lenkiškai ir angliškai. Nuo
latinis darbas, geros sąlygos.

Kreiptis:
569 W. 18th St.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
geriausioj bizniui vietoj, priei
nama kaina. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.

LEVESKIO MOKYKLA
P6 rsikSl S 

Mokina Lietuvių Ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų i visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
•Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

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

Kreipkitės:
5200 So. Ashland Avė.

REIKALAUJAMA darbinin
kų į 'liejyklą, 43 centai į valan
dą. Nuolatinis darbas.

Samdymo Skyrius, 
CRANE CO.,

So. Kcdzie Avė. & 40th St.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj. Visokių tautų apgy- 
ventoj. Priežastis pardavimo, 
patirsit ant vietos.

PK1VATBS AUTOMOBILIŲ
$20 Instrukcijos $25

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

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINO 

1507 W. Madison St

2114 So. Halsted St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų; darbas nuolatinis.

CHICAGO TUBE & 
IRON CO., 

2531 — 61 W. 48th St. 
Lafayette 1447

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė gražioj apylinkėj apgy- 
ventoj visokių tautų, biznis se
nas ir gerai išdirbtas, lysas 3 
metams, randa pigi, gyvenimui 
kambariai užpakaly.

5343 S. Fairfield Avė.

REIKALINGAS VYRAS par
davinėti ir išvežioti rūkytų mė
sų bei dešras. Turi mokėti va
žiuoti troku. Pašaukti per tele-< 
fonų Monroe 2015.

PARDAVIMUI Mastinių Prekių ir 
vyriškų drapanų krautuvė. Gera biz
nio vieta ir gera proga tiems, kurie 
kalba lietuviškai ir lenkiškai. Visi rei
kalingi rakandai štorui. 60 pėdų vie
ta ir geri langai. Klauskit per tele
foną Boulevard 9215.

i.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, KnygvedystSs, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istori 
Geografijos, 
jos, Pilietybė 
matikos, Li 
Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienąmis ir vakarais.

, Abelnos Istorijos, 
tol įtikinės Ekonomi- 
Dailrašystės, Gra- 

raturos, Retorikos,GARSINKITIES NAUJIENOSE
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Lietuva puola Klaipėdą?
Atšaukia Amerikos kuriuo

mene iš Vokietijos
Vokietija atšaukia ambasadorius

Francija ryto užims visą Ruhr
Beriinas Praneša, Kad Lietuvos Kariuomenė 

Einanti Klaipėdon.
Associated Press paduoda, sausio 10 d., sekamą žinią iš Ber- 

lino:
“Lokal Anzeiger sako, kad du Lietuvos kariuomenes pulku, 

‘pasinaudojant tarptautine padėtim’, eina per sieną tikslu užimti 
Klaipėdą, rytinės Prūsijos sritį, kurią internacionalizavo Versalės 
sutartis. Būrys pasienio gyventojų lydi kareivius.”

Šita žinia vargiai galima tikėti. Dėlto, kad tarp Francijos ir 
Vokietijos įvyko konfliktas, tarptautinė Klaipėdos krašto padė
tis nepasikeitė, nes jo likimą sprendžia Santarvės valstybių am
basadorių konferencija, kurioje dalyvauja be Francijos da ir kitų 
šalių atstovai. Nejaugi Lietuvos valdžia norėtų atvirai eiti prieš 
visas tas šalis ?

Antra vertus, Lietuvos ginkluotas įsiveržimas į Klaipėdos 
kraštą duotų progos lenkams pulti Lietuvą, ir tuomet niekas ne
norėtų užtarti Lietuvą. Kad ir Lietuvos valdytojai, klerikalai, yra 
labai menki politikai, bet mes visgi nenorėtume manyti, kad jie 
mėgins pamėgdžioti Želigovskį.

Atšaukia Amerikos okupa
cijos kareivius Vokietijoje
Hardingas grąžina kareivius 
namo. Manoma, tai pasmerki
mas Francijos puolimo Vokie

tijos.

WASHINGTON, sausio 10. 
— Prezidentas Hardingas šian 
die pašaukė Amerikos okupa
cijos kareivius Vokietijoje grį
žti nuo Reino upės namo.

Jokio oficialinio paaiškini
mo dėl to atšaukimo Amerikos 
kareivių iš Vokietijos neduota, 
bet sprendžiama, kad tas at
šaukimas tapo padarytas po 
to, kaip Francija pranešė, kad 
ji mano tuoj aus užimti Ruhr 
klonį, nežiūrint žinojimo, kad 
Amerikos kareiviai bus atšau
kti, jei ji tai darys.

Amerikos kareiviai tuojaus 
bus išgabenti į Bremeną ar 
Antverpą, kur jie sės į laivą. 
Transportas St. Mihiel iš
plauks iš Now Yorko penkta
dieny. Jei bus reikalas, iš
plauks ir daugiau laivų parga
benti Amerikos kareivius na
mo. Manoma, kad transportas 
pasieks nurodytą uostą už ko
kių 8 dienų. Nuo Reino iki 
uosto kareiviai keliaus gele
žinkeliu. Įsakymas Amerikos 
okupacijos armijos komanduo
tojo i gen. Allen pradėti tuo
jaus evakuaciją, tapo pasiųstas 
šiandie.

Nutarimas atšaukti Ameri
kos kareivius tapo paskelbtas 
po konferencijos tarp Hardin- 
go, Hughes ir karo sekreto 
riaus Weeks.

Nesant oficialinio paaiškini
mo, daugelis spėja, kad ištrau
kimą kareivių reikia aiškinti 
kaipo protestą prieš Francijos 
grobimo žygius, o ne kaipo 
bandymą išvengti galimų ki- 
virčių, ^kuriuos gali iššaukti 
Francijos puolimas Vokietijos. 
Nors Francijos armija eina į 
Ruhr netoli amerikiečių, bet 
nėra pavojaus susirėmimų tarp 
franeuzų ir vokiečių.

Paryžius nepatenkintas.
PARYŽIUS, sausio 10. — 

Francijos oficialiu iai rateliai 
labai apgaidestauja, kad prezi
dentas Hardingas atšaukia, iš 
Vokietijos Amerikos okupaci
jos kareivius. Užsienio reikalų 
ministerija dar nieko nesako, 
kadangi ji dar neturi oficiali
ųjų žinių, bet pavieni valdinin
kai kalba ir kalba daug. Jie 
sako, kad jie iš senatoriaus 
Reed rezoliucijos nujautė, jog 
Amerika atšauks kareivius, to
dėl pats atšaukimas jų neste
bina. Bet jie tik bijosi, kad 
kitos šalįs, taipjau ir Vokietija, 
nepradėtų manyti, kad tas at
šaukimas yra protestas prieš 
Francijos puolimą Vokietijos 
ir kad tai yra pasmerkimas 
Francijos politikos*

' Vokietija atšaukia 
savo ambasadorius

** - -
Atšaukti iš Francijos ir Belgi
jos. Pertraukia diplomatinius 

ryšius?

BERL1NAS, sausio 10.—Vo
kietija šiandie atšaukė savo 
ambasadorių Paryžiuje.

Ketverge, Sausio 11d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas ir buvęs Lietuvos Steigiamojo Sei
mo narys kalbės Meldažio Salėj, 2244 W. 23rd 
Place. Pradžia 7 vai. vakare.

Rengia švietimo Draugija.

Vokietijos ambasadorius Bel
gijoje taipjau tapo atšauktas. 
Jam įsakyta pavesti ambasadą 
žinioje jo patarėjo.

(Iš žinios nėra aišku, ar 
Vokietija atšaukė savo amba
sadorius laikinai, tik pasitari
mui, ar ji tuo atšaukimu visai 
pertraukė diplomatinius ry
šius su tom 'dviem šalim. Gal
būt, kad ir diplomatiniai ryšiai 
yra pertraukiami, nes Vokieti
ja skaito puolimą ir užėmimą 
Ruhr neteisėtu dalyku, laužan
čiu Versąil'Iės taikos srtartį).

—------ ..-—a........... — . ..............   ..

Francija skelbia užėmi
mą Ruhr

■ ■ ■■ K, ... _______

Užims jį ketvirtadieny. Turi 
180,000 kareivių puolimui Vo

kietijos.

PARYŽIUS, sausio 10. — 
Šiandie Francijos valdžia pra
nešė Vokietijai, kad Francija 
cetvirtadieny paims savo kont- 
rolėn visas anglių kasyklas 
Ruhr distrikte.

Notą įteikė kartu Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijai 
Perline Francijos ir Belgijos 
ambasadoriai ir taipjau ji thpo 
teikta Vokietijos ambasado

riams Paryžiuje ir Briussely.
Nota paduoda jau žinomą 

pieną apie užgriebimą anglių Į 
kasyklų ir Įvedimą kontroles ir 
taipjau sutveria “misiją kont
rolei kasyklų ir dirbtuvių oku
puotose teritorijose.” Ta mi
sija susidės iš inžinierių ir ki
tų reikalingų darbininkų.

Nota sako, kad tą užgriebi
mą Ruhr -dano reikalingu Vo
kietijos nepristatymas užtekti
no daugio medžių ir anglių, ir 
kad užtikrinus Vokietijos už
mokėjimą kontribucijos.

Nota taipjau tvirtina? kad 
nesą mierio sujudinti Vokieti
jos gyventojus ar suardyti Vo
kietijos industriją, ir kati už
griebimui bus vartojama tik 
tiek kareivių, kiek yra reika
linga apsaugoti tą misiją.

Inžinieriams ir kitiems mi
sijos darbininkams suteikiama 
yra pilna galia išgauti visas 
reikalingas žinias iš komerci
nių organizacijų, liuosai važi
nėti, įeiti į visas kasyklas ir 
dirbtuves, raštines, geležinke
lių stotis ir peržiūrėti visas 
knygas ir dokumentus.

Formalinį pranešimą apie 
savo rengimąsi užimti Ruhr, 
Francija pasiuntė ir visiems 
savo ambasadoriams talkinin
kų šalyse, kad jie perduotų tą 
pranešimą <tų šalių valdžioms. 
Nota prašo tų valdžių paremti 
Francijos žygį. Panaši nota 
tapo prisiųsta ir Francijos am
basadoriui Washingtone.

120,000 kareivių prireng
ta puolimui.

AMSTERDAMAS, s. 10. — 
Rytmetiniai laikraščiai paduo
da, kad devynios divizijos, tai
gi apie 120,000 kareivių, da
lyvaus Francijos puolime Ruhr 
distrikto. Vokietijos geležin
keliai gavo įsakymą prirengti 
73 karinius traukinius gabeni
mui tų kareivių.

Kalbama, kad franeuzai už
ims geležinkelius, tiltus, taip
jau kasyklas ir dirbtuves, kad 
tuo apsisaugojus nuo galimo 
vokiečių sabotažo.

Laikraščiai priduria, kad 
franeuzai rengiasi taip kaip 
prie tikro karo.

Belgijos kareiviai irgi rengiasi 
BRUSSELIS, sausio 10.

Pirmieji Belgijos kareiviai, ku
rie kooperuos su franeuzais 
užgriebime Ritfhr, šiandie 4 
traukiniais išvažiavo į AixMa 
Chapelle. Jų yra 1,800. Tan
kai išvažiavo tiesiai iš Ghento. 
Komanduotoji! yra gen. Bor- 
remans. Kariuomenė yra ap
rūpinta tankais, kulkasvai- 
džrais, lengvąja artilerija ir 
aeroplanais.

Francijos spahis (alžiriečiai) 
užėmė muitines palei Vokieti- 
jos-Luksemburgo rubežių.

Laukia franeuzų.
ESSENAS, sausio 10.— Es- 

senas diena iš dienos laukia 
atvykimo Francijos kariuome
nės. Iš paviršiaus išrodo, kad 
viskas čia yra ramu, bet vis
gi padėtis yra labai įtempta. 
Anglių sindikato paskelbimas, 
kad jis savo raštines perkelia 
į Hamburgą padrąsina gyven
tojus. Tai yrjC pirmas didžioj^ 
biznio atviras pasiprięŠinimas 
JFrancijos okupacijai. Sindika
tas vedė visas Ruhr distrikto 
casyklas ir jam neveikiant, 
franeuzų veikimas bus labai 
apsunkintas. “Mes nemanome 
likti Poincare vergais,” pasa
te vienas kasyklų savininkų, 
svarstydamas sindikato rašti
nių iškėlimą.

Bėga iš Berlino.
BERLINAS, sausio 10. — 

Zeitung Am Mittag korespon
dentas praneša, kad visi žy
miausieji Ruhr fabrikantai ir 
kasyklų savininkai apleis tą 
distriktą kaip, tik įeis į jį Fran
ci jos armija.

Amerikos ir Anglijos turis
tai Berline važiuoja į Paryžių 
ir Londoną. Prospektai kariuo
menės judėjimų, generalinio 
streiko ir jau esantis Berline 
nusiminimas verčia turistu 
j ieškotis kitur smagių vietų.

I

Turkai nusileido 
talkininkams

LAUSSANE, s. 10. — Ismet 
Paša pranešė artimųjų rytų kon
ferencijai, kad Turkija sutinka 
priimti reikalavimą, kad Graiki
jos patriarchas pasiliktų Kon
stantinopoly, bet tik su sąlyga, 
kad iš jo bus atimtos visos po
litinės galios ir kad jis į šalies 
politiką daugiau nebesimaišys.

Taipjau padaryti susitarimai 
principe apie apsimainymą įkai
tais, karo belaisviais ir apie grai
kų ir turimų tautines mažumas.

Turkai uždarė rubežiy
SOFIJA, s. 10. — Turkijos 

valdžia Adrianopoly laikinai už
darė Turkijos-Bulgarijos rube
žių delei gabenimo kareivių lin
kui Graikijos fronto.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 10 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų  ".. $4.6f 
Austrijos 100 kronų.............. 56<
Belgijos 100 frankų ............... $6.31
Danijos 100 frankų ............ $20.2f 
Finų 100 markių ................... $2 5F
Francijos 100 frankų ..... .....  $6.85
Italijos 100 lirų ...........   $4.98
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
Lenkų 100 markių ...................
Norvegijos 100 kronų $18.68
Olandų 100 guldenų ........... $39.6f
Šveicarų 100 markių ........... $18.9F
Švedijos 100 kronu ........... $26.92
Vokietijos 100 markių Uiu..uuuu. 1c1

Mirė Vladimiras Medam
Buvo įžymus socialistų judėji

me darbuotojas.

Praeitą utarninką, sausio 9 
dieną, New Yorke pasimirė 
įžymus socialistų darbuotojas 
Vladimiras Mcdeni, sulaukęs 
vos 44 metų amžiaus. Mirė 
inkstų liga. Kilęs iš Lietuvos 
(jo tėvas buvo karo gydyto
jas, priėmęs pravoslavų ą žy
das, bet jo sūnūs, Vladi/niras, 
pasiliko ištikimas žydas) V. 
Medeli buvo vienas stambiau
siųjų veikiančios Lietuvos ir 
Lenkuose žydų socialistinės or
ganizacijos ’Rundo” organi- 
zuotojas ir vadovas, iki caro 
valdžios 1901 metais buvo iš-I 
siųstas į Rytų Sibirą. Pabėgęs 
iš ten jis bastėsi po vakarų 
Europą, tęsdamas revoliucinį 
darbą, iki, karui pasibaigus, 
1920 metais atvyko Amerikon. 
Čia jis bendradarbiavo ypatin
gai žydų socialistų “Forverts” 
iki savo dienų pabaigos pasili
kęs ištikimas, nesvyruojąs so
cialistas.

Išteisino generalinį proku
rorą Daugherty

Tam atstovai tik ir dirbo.

WASHINGTON, sausio 9. — 
Atstovų buto teisių komitetas 
šiandie 12 balsų prieš 2 pilnai 
išteisino generalinį prokurorą 
Daugherty, kurį apkaltinti rei
kalavo atstovas Keller. Komi
tetas savo rezoliusijoje, sako, 
kad iš įrodymų nematyt, kad 
butų priežasties apkaltinti 
Daugherty ir kad todėl pats 
reikalavimas jį apkaltinti turi 
buti panaikintas.

Komitetas taipjau 11 valsų 
prieš 2 nutarė pasmerkti atsto
vo Keller atsisakymą duoti to
limesnius įrodymus ir apie tai 
pranešti atstovų butui.

Abejuose atsitikimuose prieš 
balsavo du demokratai, kurių 
vienas paduosiąs mažumos ra
portą, kuriame bus reikalauja
ma Daugherty apkaltinti ir nu
rodys, kad tyrinėjimai apie 
Daugherty prasikaltimus virto 
persekiojimu atstovo Keller.

Tokis komiteto išteisinimas 
Daugherty jau senai buvo nu
matytas, nes komitetas tik 
tuo rūpinosi ir dėjo pastangų 
kad kuomažiausia įrodymų 
butų prieš Daugherty paduota. 
Delei to komiteto bandymo nu 
baltinti Daugherty ir pasitrau
kė Kcliler ir sustojo davęs įro
dymus, nes nematė iš to jokios 
naudos. \

Milžiniškas pelnas
“Uždirbo” $20,000,000 į metus.

WASHINGTOIN, sausio 9.
Prairie Pipe Line Co., kurios 
kapitalas siekia $27,000,000 pe
reitais metais “uždirbo” $20,- 
000,000. Apie tokį tos kompa
nijos milžinišką pelną liudijo 
senato komitetui tos kompani
jos vice prezidentas Clarfc H. 
H. Kountz iš Independence, 
Kas. Senato komitetas tyrinėja 
apie aliejų.

Tas milžiniškas pelnas ir li
kę dar nuo užpereitų metų 
$39,359,000 leido kompanijai 
nesenai išmokėti Šerais 200 
nuoš. dividendų. i

Nori apkaltinti guber-
natoriy Small

SPR1NGFIELD, III., ęausio 
10. Valstijos atstovų buto 
narys Michael L. Igoe, demo
kratas iš Chicago, paprašė 1c- 
gislaturos biuro parašyti ap
kaltinimą prieš gubernatorių 
Small, Įeit.-gubernatorių Ster- 
ling ir auditorių Rirssell. Kada 
apkaltinimas busiąs pagamin
tas, jis įnešiąs jį atstovų bute.

Apkaltinimas yra remiamas 
kiek laiko atgal išneštais teis
mo apkaltinimais, kurių visi 
vėliau tapo panaikinti, išėmus 
vieną, dėl kurio gubernatorius 
buvo teisiamas Waukegane, bet 
tapo išteisintas. ’ Tie kaltinimai 
yra išaikvojimas valstijos pi
nigų, neatsiskaitymas, suokal
bis išaikvoti tuos pinigus ir 
tam panašiai.

Pakorė moterį.
LONDONAS, sausio 9. — 

Mrs. Edith Thompson, kuri ta
po nuteista pakorimui kartu 
su savo meilužiu F. Bywatečš 
už užmušimą jos vyrą, šiandie 
ryte tapo pakarta Pentonville 
kalėjime. Kitame kalėjime ta
po pakartas ir jos meilužis.

Tos moters pakorimas suju
dino Angliją ir iššaukė daug 
protestų, nes per 15 m. nebu
vo Anglijoje pakarta nė vie
nos moteries. Ji prieš kori
mą nualpo, ir turėjo buti nune
šta ant kartuvių. Laikarščiai 
no vienas neprotestavo priež 
pakorimą, išėmus socialistų 
Daily Herald, kur Darbo parti
jos parlamentinis vadovas Ra- 
msay MaoDonald griežtai pa
smerkė visokią mirties baus
mę. Bet prieš kalėjimus buvo 
susirinkusios didelės minios, 
buvo iškelta ir plekatų, ant 
vieno kurių buvo užrašyta: 
“Jei jie bus pakarti, teisėjas ir 
jury taipjau yra kalti žmogžu
dystėj. žmogžudystė negali 
panaikinti žmogžudystes”.

LONDONAS, sausio 9, — 
Iš Vienuos pranešama, kad Au
strija ir Vengrija padariusios 
politinę ir ekonominę sutartį.

5 angliakasiai užmušti
BIRMINGHAM, Ala., sausio 

10. — Penki angliakasiai, 4 
negrai ir 1 baltasis, įėjo į Wo- 
odward Iron Co., Dolomite 
No. 1 kasyklą, nežiūrint įspė
jimo apie gręsiantį pavojų. Ne
užilgo ištiko gaso ekspliozija 
ir visi jie ant vietos tapo už
mušti. Ekspliozija palietė tik 
vieną “kambarį”. Daugiau 
žmonių kasykloje nebuvo.

Ši kasykla yra už dviejų my
lių nuo Dolomite No. 3 kasy
klos, kurioj pereitą lapkriti 
dulkių ekspliozijoj žuvo 90 
angliakasių. . .

Siuvėją streikas baigiasi
WASHINGTON, sausio 10.—■ 

Šiandie tapo padaryta sutartis 
tarp vaikų drabužių fabrikan
tų New Yorke ir 4,000 siuvėjų, 
kurie dabar streikuoja, bet ku
rie dabar grįš į darbą. Sutar
tis apima 65 dirbtuves. Dabar 
yra vedamos Uei’ybos, kad už
baigus streiką ir likusių 10,000 
rubsiuvių New Yorke.

Nužudys 172 žmones
Indijos sukilėliai nuteisti nužu

dymui.

LONDONAS, s. 10. — Iš 
Lucknow pranešama, kad 172 
indai tapo nuteisti nužudymui 
už užmušimus ir padegimus są
ryšy su Indijos sukilėlių — ne- 
kooperuotojų riaušėmis pereito 
vasario mėn.

Buvo suimta tada 228 žmo
nės. Iš tb skaičiaus 47 tapo iš
teisinti, du nuteisti kalėjimai! 
ir 7 mirė būdami kalėjime.

šiandie — giedra; nedidelė 
perinai na tem perą t liroj e.

Saulė teka 7:17 v., leidžiasi 
4:38 v. Mėnuo teka 1:32 v. n.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų, giminių ir Lietuvos išganymas. lIr 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 Jš 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
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, III.


