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GRŪMOJA KARU LIETUVAI
Paduos Lietuvai

ultimatumąf

Francija grūmoja Vokietijai
F—< 1

Anglija ir Francija včl susikirto
Talkininkai spirs Lietuvą Francija ir Anglija vėl 

apleisti Klaipėdą susikirto
Stversis ginklo, jei lietuviai ne

išsižadės savo miesto ir nepa- 

naikins savo valdžios.

PARYŽIUS, sausio 31. 
Santarvės ambasadorių taryba 
šiandie užgyrė aštrią notą, ly
gią ultimatumui, kuri bus pa
siųsta Lietuvai, reikalaujant, 
kad iki paskirtam laikui visi 
Lietuvos kareiviai ir neregu ba
riniai (šauliai?) butų ištraukti 
iš Klaipėdos krašto, kurį nese
nai užėmė lietuviai sukilėliai.

Nota taipjau reikalaus, kad 
dabartinė susikilėlių valdžia 
butų panaikinta ir kad Klaipė
dos krašte butų atsteigtas tal
kininkų autoritetas.

Talkininkų notos smulkme
nos nėra paskelbtos viešai, bet 
manoma, kad ji grūmoja stver
tis ginklo pagelbos, jei Lietuva 
neišpildytų reikalavimų. Yra 
žinoma, kad kaip Francija, taip 
ir Anglija nenorėtų daryti ko
kių nors karinių žygių, kad ir 
mažų, bet padėtis Klaipėdoje 
pasidariusi labai rusti.

Francijos ultimatumas 
Vokietijai

Paskutinį kartą reikalauja, 
kad Vokietija mokėtų kon 
tribuciją.

BRUSSELIS, sausio 31.
Belgija ir Francija šiandie 
Berline įteiks Vokietijai bend
rą ultimatumą, paskutinį kar
tą reikalaujantį, kad Vokietija 
piklytų kontribucijos progra
mą ir išpildytų Versallės sutar
tį-

Jeigu ultimatumas neduos 
geistinų pasekmių, tai Belgija 
ir Francija griebsis aštresnių 
priemonių okupuotose Pareinio 
ir Ruhr teritorijose.

Oficialiniuose rateliuose pa
sakyta, kad kokios pasekmės 
ne butų, abi šalys darys griež
tų pastangų priversti nusilenkti 
tą šalį, kuri galinti išleisti bb 
Įlomis markių pasipriešinimui 
ir pirkimui Anglijos anglių, 
bot sakosi negalinti delei sto
kos pinigų užmokėti “teisin
gos” kontribucijos.

Šiandien, Vasario 1 d.

IDrg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas dalyvauja LDLD. visuotiname 
narių susirinkime, Aušros Salėj, 3001 S. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Nesusitaiko dėl taikos su Tur
kija.

PARYŽIUS, sausio 31. -± 
Francija urnai atsitraukė nuo 
Anglijos artimųjų rytų taikos 
konferencijoje. Tai buvo pa
skutinė vieta, kur Francija 
dar kooperavo su Anglija. 
Francijos valdžia pranešė tur
kams, kad ji dar netarė savo 
paskutinio žodžio Lausannoje. 
Tai rodo, kad Francija yra 
pasirengusi duoti daugiau kon
cesijų Turkijai.

Lordas Curzon kuone pa
siutęs išgirdęs tai. Francijos gi 
pasitraukimas reiškia tai, kad 
paskutinėj’ dienoj prieš pėduo
siant Turkijai sutartį talki
ninkų frontas tapo sulaužytas 
ir Anglija dabar turės stovėti 
viena prieš Turkiją ir Rusiją. 
Karas delei to darosi neišven
giamas.

Anglai delei to labai šėlsta 
ir kaltina, kad Francija sulau
žė savo prižadus, nes ji priža
dėjusi remti Angliją Turkijoje, 
jei Anglija nekliudys Franci
jos veikimui Vokietijoje. v

Nebeleis gabenti angliy į 
Vokietiją

Ruhr angliakasiai reikalauja 
pakėlimo algos.

PARYŽIUS, sausio 31. — 
Francija ir Belgija dar labiau 
suspaus Ruhr distriktą ir pra
dedant nuo ketvirtadienio ne
beleis gabenti anglis ir koksą į 
neokupuotą Vokietiją. Apie tai 
šiandie bus pranešta Vokietijai.

Šiandie Vokietija turėjo už
mokėti pusę biliono auks. 
markių kontribucijos ir todėl 
sustabdymas anglių gabenimo 
į Vokietiją bus paremtas tuo, 
kad Vokietija neišpildė savo 
kontribucijos obligacijų.

Saar klonio angliakasiai pri
grūmojo sustreikuoti vasario 
5 d., jei jiems alga nebus pa
kelta dvigubai. Tas reikalavi
mas tapo įteiktas viešųjų dar
bų ininisteriui Le Trocquer, 
nes tame distrikte kasyklos yra 
paimtos franeuzų, rėmiau ties 
Versaiilės sutartim. Angliaka-

Talkininkai, kada Lenkai pasigriebė Lietuvosj Vilnių ir—

tie patys talkininkai, kada Lietuviai atsiėmė savo Klaipėdą
šiai sako, kad jų reikalavimas 
yra paremtas ekonominėmis 
priežastimis.

Francija šiandie galutinai 
izoliavo Ruhr distriktą, pasi
griebdama visus Ruhr klonio 
muitus ir pastatydama paru- 
bežy savo muitines. Tas pats 
tapo padaryta visame Pareiny- 
je.

Be to bus deportuoti iš Pa
rtinio ir Ruhr visi vokiečiai 
valdininkai, o jų vieton bus 
pastatyti franeuzai.

Anglių gamyba mažėja.
DUESSELDORF, sausio 31. 

— Anglių gamyba Ruhr dist
rikte sparčiai mažėja. Pereitą 
pirmadienį iškasta tik 10,000 
vagonų anglių, kuomet norma
liniai iškasama 22,000. Trūks
ta ir tuščių vagonų, nes antra
dieny buvo tik 7,(MM) vagonų. 
Delei to anglis kraunama prie 
kasyklų.

Daugely vietų tapo nukapo
tos telegrafo ir. telefono vielos 
ir Essenas šiandie yra pilnai 
yra atkirstas nuo Vokietijos.
Sustabdė Francijos atbudavo- 

jimą.
ĮKĖBLINĄS, sausio 31. — 

Delei Francijos ir Belgijos užė
mimo Ruhr, Hugo Stinnes nu
stojo pristatinėti medžiagas 
Francijos atbudavojiinui sulig 
kontrakto padaryto keletą mė
nesių atgal su dt Lubersal.

WEST PALM BFACH, Fla., 
sausio 29. - 3 vaikai liko už
mušti ir 5 sužeisti boiskautų 
kempėj, kada vienas vaikų pa
taikė šūvį į dinamitą, kuris 
kabojo medyje maiše,

Anglija priėmė skolų at- 
mokėjimo sąlygas

LONDONAS, sausio 31. — 
Anglija nutarė priimti Ame
rikos pasiūlytas sąlygas apie 
a t mokėjimą Anglijos karo sko
lų Jungt. Valstijoms. Tai bu
vo padaryta kabineto susirin
kime, kuriame dalyvavo visi 
m misteria*.

Anglija išpradžių Amerikos 
sąlygų nenorėjo priimti, nes 
Amerika reikalavo išpradžių 
mokėti 3 nuoš. palūkanų, o 
paskui 31/2 nuoš. ir delei to 
derybos buvo pairusios.

Anglija atsisako veikti
(LONDONAS, sausio 31. — 

Premjeras Bonar Law šiandie 
atmetė parlamento atstovų 
Darbo partijos narių reikalavi
mą tuo jaus sušaukti parlamen
to susirinkimą apsvarstyti 
Francijos pasigriebimą Ruhr 
distrikto.

PINIGŲ BURSAS
Vakar sausio 31 d., užsienio pi- 
Si mažiaus kaip už 48,M# daleriu 

buvo skaitoma Amerikas pini 
taip:

AnglĮjĮos 1 sv. sterlingų ........ $4.66
Austrijos 189 kreaų................... Uc
Belgijos 100 frankų ............... $5.24
Danijos 100 frankų ............... $19.12
Fhių 186 MaiSdų........................ $2.88
Francijos 100 frankų.................$5.86
Italijos 100 lirų .........   $4.75
Lietuvos 100 Litų .....................$10.00
Lenkų 100 markių......................  % c
Norvegijos 100 kronų .............$18.60
Olandų 100 guldenų ........... $39.42
šveicarų 100 markių .... ......  $18.66
Švedijos 100 kronų....... .......  $26.70
Vokietijos 100. markių 34c

Padėtis Ruhr distrikte.
Francija rengiasi daugiau že

mių griebtis.

LONDONAS, sausio 31. — 
Gautomis čia žiniomis, Fran
cija rengiasi pasigriebti dar 
daugiau Vokietijos miestų už 
Vokietijos pa šyvį priešinimąsi 
Ruhr distrikte.

Masinis deportavimas vokie
čių valdininkų tęsiasi.

Geležinkeliečiai tebestreikuo- 
ja Mayence ir Pareinio distrik- 
tuose. Delei apsistojimo trau
kinių vaikščiojimo, į Ruhr ir 
Pareinį nebeįgabenama mais
to ir t i ėmę kraštams artinasi 
badas.

Belgija sutinkanti su Franci
jos pienu pasigriebti dar dau
giau Vokietijos miestų.

Vokietijos gi markė spar
čiai artinasi prie vertės Aust
rijos kronų ir jau yra netoli 
to. Francijos frankai irgi nuo
latos puola.

Sauks nusiginklavimo 
konferenciją

Tarsis apie sumažinimą laivy
nų.
PARYŽIUS, sausio 31. — 

Tautų sąjungos taryba šiandie 
nutarė šaukti internacionalinę 
konferenciją tų valstybių, ku
rios turi karo laivynus ir ku
rios nėra pasirašiusios po Wa- 
shingtono laivynų mažinimo 
sutartim, pasitarti apie praplė
timą AVashingtono sutarties 
ant kitų laivyninių šalių. Kon
ferencija įvyks birželio mėn.

Lauks Turkijos atsakymo 
iki septintadienio

Visas Anglijos laivynas Turki
jos vandenyse.

LAUSANNE, sausio 31. — 
Turkijos delegacijos galva įs
iliet Paša šiandie paprašė dvie
jų savaičių laiko Turkijos vald
žiai apsvarstyti talkininkų tai
kos sąlygas ir į jas atsakyti. 
Bet talkininkai davė laiko tik 
iki septintadienio.

Rengiasi prie karo.
LONDONAS, sausio 31. — 

Dar vienas Anglijos dreadnau- 
tas išplaukė į artimuosius ry
tus. Jis sustos Čanake, Darda
nelų pertakoj.

Beveik visas Anglijos laivy
nas dabar yra Turkijos vande
nyse, prisirengęs karui.

Nors užsienio reikalų minis
terija skelbia, kad nėra jokių 
nesusipratimų tarp Anglijos ir 
Francijos artimųjų rytu poli
tikoje, bet *yra žinoma, kad 
premjeras Bonar iLaw labai 
rūstauja ant Francijos proce
dūros.

Atsitikime karo, Turkiją vei
kiausia puls Anglija ir Graiki
ja. Turkija negali tikėtis lai
mėti pergalę, bet ji labai ilgą 
laiką gali vesti partizantinį ka
rą. šiuo laiku Anglijos-Fran- 
cijos sąjunga neveikia, bet ji 
visgi dar nėra oficialiniai pa
laidota. Italija, prisibijodama 
iškįlimo visuotino Europos ka
ro delei Anglijos-Francijos ki- 
virčių, j ieško progos būti tai
kintoja. Francijos ambasado
rius Ryme pranešęs premie- 
rui Mussolini, kad Francija 
priimtų Italijos tarpiu i nkystę.

j , ■

250 angliakasiu žuvę 
Silezijoj .

BERLINAS, sausio 31. — 
Gauta žinių, ‘kad gal 250 ang
liakasių žuvo ekspliozijoj Hei- 
nitz kasykloj, Beauthen, Lenki
jos Silezijoj. Jie visi tapo užda
ryti kasykloje ir nėra vilties 
juos išgelbėt i. 19 lavonų jau 
tapo atgauta.

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.

55 žmonės užmušti
CHICAGO. — Automobiliai 

vakar užmušė dar 2 žmones. 
Tuo budu sausio įnėn. auto
mobiliai Chicagoje užmušė 55 
žmones.

Nuo niunšaino mirė irgi 55 
žmonės. Išrodo, kad Chicagoje 
jeigu ne munšainas žmogų pa
gaus, tai automobilius tai pa
darys.

SAKSONIJOS KABINĖTAS 
REZIGNAVO.

BERLINAS, sausio 31. -- 
Saksonijos (Vokietijoj) kabine
tas rezignavo, kadangi vidaus 
reikalų ministeris Lipinski ne
gavo pasitikėjimo balsavimo. 
Prieš jį balsavo dešiniosios 
partijos ir komunistai.

Narutavičiaus užmušėją nužu
dė.

VAHŠAVA, sausio 31. ™ 
Juozas Niewiadomski, kuris 
nušovė Lenkijos prezidentą 
Narutavičių, šiandie ta]>o nu
žudytas, pildant civilinio teis
mo nuosprendį.

Rusai gelbės vokiečius.
MASKVA, sausio 31. — šian

die paskelbta, kad 100,000 auk. 
rublių tapo surinkta sovietų 
darbininkų organizacijų pagel
bėti streikuojantiems . vokie
čiams darbininkams Ruhr dis
trikte.

WASHINGTON, sausio 28. 
— Prohibicijos biure patirta, 
kad per pereitus trys metus 
vien tik ųuo Bahama salų tapo 
šmugeliu įgabenta Amerikon 
2,(XX),(MM) galionų degtinės. 
Daugiausia įgabenta pereitais 
metais.

šiandie — lietus ar sniegas 
ir šalčiau.

Saule teka 704 v., leidžiasi 
5:03 v. Menuo leidžiasi 6:45 v. 
ryte.
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Skaitytoju Salsa! Komunistu mišiuginas
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DELEI ŽEMAITIŠKOS 
KULTŪROS.

“Naujienų” No. 19 š. 
d. sausio, p. Gedminas,

Tuo

Praeitų metų pabaigoj “Nau
jienų” dienrašty buvo atsilie
pimas, būtent, dėl atgaivinimo 
Žemaitiškos Kultūros išleisti 
laikraštį žemaičių tarme. Tas 
'atsiliepimas nebuvo balsu ty
ruose, 

štai 
m., 23
Telšių Mokytojų Seminarijos 
Direktorius, kone visą pusla
pį užima apie tą kultūros kū
rimą. Tik gaila, kad p. Direk
torius daug ką pravčpsojo gy
vendamas Amerikoj. Buvo 
įstaiga Chicagoj — žemaitiš
ka Sveikata. Nei p. Direkto
rius, nei kiti žemaičiai nerė
mė, ir įstaiga užsidarė.

Truputį pinniaus kunigas 
Urbonas leido laikraštį Žemai
čių tarme “Griausmas”. Tai 
bent buvo laikraštis, tikros 
kultūros tvarinys, prieš kurį
nei Mahanojaus gazieta “Sau
lė” neštant susilygiut. Taip- 
pat žemaičių pražiopsota, — 
nerėmė, ir tas nutilo savo ei
lėmis linksminęs žemaičius. Tai 
kodėl suvalkiečiai negali šai
pytis, kad jų poezijos gazieta 
“Saulė” neturi konkurento?

Kadangi p. J. Gedminas vi
są doinę kreipia į Amerikoj 
gyvenančius vientaučius, kvies
damas prisidėti su — 15,-

1 (MX>, taippat surasti mašinas 
spaustuvei reikalingas, tai rei
kėtų nors dabar nepravepsoti 
— kuo veikiausiai susirast ku
nigą Urboną, kuris keli me
tai atgal Chicagoj ant Wallace 
St. buvo įsteigęs katedrą, o 
susižinojus siųsti jį į Telšius 
su visa katedra ir su “Griau
smu.” Juk katedra Telšiuose 
taippat reikalinga kaip ir laik
raštis žemaičių kalba, nes ar- 
civyskupas be katedros juk ne
bus.

Taippat patartina turintiems 
pinigų — 10 ar 15 tūkstančių 
juk yra mažmožis — įdėti į 
to’kį biznį: nei metams nepra
slinkus jie galės gauti % 0,- 
000,000.

Tat broliai žemaičiai nesnau^pti 
skite, ir už kelių mėnesių ga
lėsime visi užtraukti žemaitiš
ką imną:

Batas ratą vijo

Kaip tik pirmutinė (neaiški) 
žinia pasiekė Ameriką, kad į 
Klaipėdos kraštą įsiveržę lie
tuviai, tai “Naujienos” bene 
pirmutinės tą žinią išspausdi
no, ir neturėdamos po ranka 
tikrų žinių pačios žingeidavo 
kaip ištikrųjų dalykai yra: ar 
Lietuvos valdžia savo regu ba
rę kariuomenę pasiuntė užim
ti Klaipėdos kraštą, ar pana
šiai pasielgė kaip kad lenkų 
Želigovskis su Vilnium, 
patim sykiu “Naujienos
reiškė nuomonę, abejojamos, 
ar Lietuvos valdžia darytų to
kį žygį šiuo laiku —• siųstų 
savo kariuomenę užimti Klai
pėdos kraštą, vadinas, eitų 
prieš stiprias valstybes, ku
rios laiko tą kraštą ir duotų 
progos Lenkams pulti Lietuvą, 
taigi Lietuvą stumtų į karą 
(faktas visiems žinomas, kad 
silpnesnis su tvirtesnm kovo
je būna sutriuškintas). Ir “Nau
jienos” nerodė pritarimo to
kiam Lietuvos valdžios žygiui. 
Bef kuomet už trijų dienų nau
ja žinia pasiekė Ameriką* kad 
ten Klaipėdos krašto žmonės 
sukilo, numetė franeuzų im
perialistų kontrolę nuo saVęs, 
ir patys paėmė valdytis; tada 
“Naujienos” pirmutinės išreiš
kė didžiausį pritarimą Klai
pėdos krašto žmonėms dele? 
tokio perversmo, ir stojo už 
rėmimą jų kovoje. (“Naujie
nų” No. 15. tilpo Mažosios Lie
tuvos Vyriausio Gelbėjimo Ko
miteto atsišaukimas). Ir štai 
visi Amerikos lietuviai — iš
skiriant komunistus — su
bruzdo (išskiriant komunis
tus) Chicagoj, Brooklyne etc. 
rengti bendrus masinius 
rinkimus ir dėti aukas 
pėdos krašto žmonių 
remti. Ir aukos gausiai
pylė. Kai]) paskelbta “Naujie
nose” vien Chicagos lietuviai 
nuo masinio susirinkimo net 
$2000.00 vienu sykiu pasiuntė 
Mažosios Lietuvos G-elb. Ko
mitetui! Tai graži parama. 
Klaipėdos žmonės įvertins ją.

Bet kaip šitas Klaipėdos 
krašto perversmas ir toks A-. 
merikos 
pediečių 
munistų 
lydami

aukas klaipėdiečiams, ir 
šmeižti rėmėjus šio darbo, 
ypač “Naujienų” redaktorių.

Kad parodyti “Naujienų” 
skaitytojams vieno komunistė
lio Dėdelės rašinį komunis
tiškam šlamšte “Vijnyj”, No. 
7, padarysiu ištrauką, kuri 
skamba šitaip: “Kuomet at
ėjo pirmas gandas apie suk 
limą Klaipėdoje, kuomet di 
išrodė kad iš to Visko nebi

galima padaryti gešcfto, “Nau
jienų” bosas štai ką rašė: ‘Ši
ta žinia vangiai galima tikė
ti... Nejaugi Lietuva norėtų ei
ti prieš visas tas šalis? Antra 
vertus, Lietuvos ginkluotas įsi
veržimas į Klaipėdos kraštą 
duotų progos lenkams pulti 
Lietuvą. Lietuvos klerikalai la
bai menki politikai, bet mes 
visgi nenorėtume manyt, kad 
jie mėgins pamėgdžioti Želi
govskį.’ Tai]) rašė p. Grigai
tis savo gazietos num. 9.” — 
Ir paskui pabrieždamas sako: 
“čia aiškių aiškiausiai nepri
tariama visam tam žygiui.” Ir 
toliaus sako: “Ir štai “Nau
jienų” N. 12 jau kitokia me- 
liodija. Jau rodoma simpatija 
sukilimui, jau išreiškiama min
tis kad Prūsų lietuvninkus kas 
nors paskatino sukilti. Jau 
Lietuvos klerikalai ne peikia
mi...” “Praeina dar diena ir

tasai pats ponas Grigaitis pa
triotinio *šišo pagautas piestu 
stoja už sukilimą, nei žodelio 
nesako apie klerikalų Lietu
vos valdžią...” Tolinus seka vi
sa eilė šmeižimų.

Taigi' dabar įsidėmėk, skai
tytojau: sulyg to komunistiš
ko mišingino nuomone ir lo
gika tai už Klaipėdos krašto 
žmonių sukilimą prieš francu- 
zų imperialistus reikėtų kal
tint Lietuvos klerikalų vald
žią, ir peikt klerikalus!...

čia netik kad žmogus su su
brendusiu protu, bet ir pradi
nės mokyklos vaikas supras, 
kad (Lietuvos kareivių puoli
mas ant Klaipėdos krašto (ar
ba ėjimas į karą) tai vienas 
dalykas,

dalykas, 
si kaip 
vienam

o Klaipėdos krašto 
sukilimas yra kitas 
šiedu dalykai skiria- 
dangus su žeme. Ir 
griežtai nepritariant,

a-(antrą galima remt. Bet žino- 
’ Ina,' komunistiškas mišinginas 
Dūdelė to nesupranta. O ne
supranta dėlto, kad jis — ty
čia nenori suprast.

Gera butų, kad “Naujienų” 
skaitytojai pasilaikytų šiuos 
“Naujienų” numerius: 9, 12, 
ir 15, ir komunistų šlamšto 
“Vilnies” No. 7 kaipo doku
mentus ateičiai, kad prie pro
gos butų galima žmonėms pa
rodyt, koki mišiuginai yra ko
munistų “rašytojai”.

Žmones, kurie iki šiol dar 
tikėjo komunistams, tai bent 
dabar turės progos pamatyt, 
kad pas juos “ne visi namie”, 
ir kad jie savo šlamštais ne
susipratusius žmones iki šiol 
mulkino, idant tuo mulkinimu 
šiaip-ltai'p padarius pragyveni
mą —• biznį. Gi žmonės, ku
rie dirba dėl Lietuvos ir jos 
žmonių geresnes ateities, ne-

kreips dėmes į komunistiškus 
ambrijimus, ir dirbs gerą dar
bą toliau. — P. A. D.

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

&

MAJESTir
V! F1-tmeątre*wI

Monroe gat. arti State 
Bepcrstogfnis Vodevilius 

šeši r d., Sekmad.
Šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

S. L FABIONAS CO.i

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

ANT NAUDOS.

809 W. 351h St., Chicago 
Tcl. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.ir

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”
s?

Tel. Lafayetto 4228
Phvnbing, Heatiag

Kaipo lietuvis, lietuviams visadon 
patarnauju kuogerlaustel

3228 W. 88ti St„ Chicago. IU.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St.
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

SUS1-
Klai- 
kovai 
pasi-

Nuo Telšių pro Šidlavą

lietuvių rėmimas klai- 
atsiliopč į musų ko- 
protus? Ugi jie ma- 

tokį pasisekimą rink- 
klaipediečiams, 

rėmėjus šio
Naujienų”

pa rodyti

AUŠRA t

Apšvieta—“Kultūra—T urtas
AUŠROS BENDROVĖ yra padarius pienus ir 
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend- 

atnešrovės nariams ir visiems lietuviams
/

didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų
- \ . e ‘ ’ 'v

taip ir jų turtui.
Aušros Bendrovės veikimas apims
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką 
pasaulį.

protui,

abudu

i s tai yra uola, ant ku_-|< lai V I 'O dos “AUŠROS” BENDROVE 
f % ii! I U šia stato savo “Bažnyčią” ir “pek

los vartai jos nepergalės” - - Su 
KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 
visiems lietuviams visus dvasiškus ir svietiškus turtus

■<

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir* padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba ,parduodant Lotus, 
Namus) Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS .

Ofisas vidurmiestyj
ASSOCIATION BLDG./'

19 So. La Šalie St.
Rcųm 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ė

V. W. RUTKAUSkAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milvvaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rcz. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.Linkiu laimingiausios klo

ties broliams žemaičiams ku
riant jiems žemaitišką kultu-’ 
rą. Amen.

Naujienų Skaitytojas.

d;

t.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 
•btuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

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

Bordeno Tobulybės 
Augštis

Bordeno Parinktinis 
Pienas pasiekia pačią 
viršūnę mokslines šei- 
mynai pieno gamybos.

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

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU 
BUDU BUS UŽTIKRINTAS PASTO
VUS IR NUOLATINIS PELNAS, o 
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad 
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži- 
hiškų svarbų darbų visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviesių Lie
tuvos ateitį.

is Bordeno 
Vežimo Franklin 3110

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri
valo tapti Aušros Bendroves Nariu, i

ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spado; Bendrovė
1614 W. 46th St Chicago, III

G

Herman P. Haase 1
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Commerce
133 W. VVashington 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

'' J. P. WAITCHES
LAWYRR Lietuvy* Advokatą* 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn StM 

Telephone Dearborn 6096 '
Vakarais: 10736 S. Wabash Avė.

Tel.; Pulhnzn 6877.

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

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
Kiekvienas ploščius turi būt par

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

Vyrams ir Jaunuoliams gamiturai 
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56, 
$27.50, $32.50 ir $37.50.

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
seplintadieniais.



NAUJIENOS, Chicago, III.
M

Ketvirtadienis, vasaris 1, ’23

Skaitytoja Balsai
(Vi

Komunistę mišiuginas

DELEI ŽEMAITIŠKOS 
KULTŪROS.

Kaip tik pirmutinė (neaiški) 
žinia pasiekė Amerikų, kad į 
Klaipėdos kraštų įsiveržę lie
tuviai, tai “Naujienos” bene 
pirmutinės tų žinių išspausdi
no, ir neturėdamos po ranka

Praeitų metų pabaigoj “Nau
jienų” dienrašty buvo atsilie
pimas, būtent, dėl atgaivinimo 
Žemaitiškos Kultūros išleisti 
laikraštį žemaičių tarme. Tas 
'atsiliepimas nebuvo balsu ty
ruose.

Štai “Naujienų” No. 19 š. 
m., 23 d. siiusio, p. Gedminas, 
Telšių Mokytojų Seminarijos 
Direktorius, kone visų pusla
pį užima apie tų kultūros kū
rimų. Tik gaila, kad p. Direk
torius daug ką pravėpsojo gy
vendamas Amerikoj. Buvo 
įstaiga Chicagoj — žemaitiš
ka Sveikata. Nei p. Direkto
rius, nei kiti žemaičiai nerė
mė, ir įstaiga užsidarė.

Truputį pinniaus kunigas 
Urbonas leido laikraštį Žemai
čių tarme “Griausmas”. Tai 
bent buvo laikraštis, tikros 
kultūros tvarinys, prieš kurį 
nei Mahanojaus gazieta “Sau
lė” neštant susilygint. Taip- 
pat žemaičių pražiopsota, — 
nerėmė, ir tas nutilo savo ei
lėmis linksminęs žemaičius. Tai 
kodėl suvalkiečiai negali šai
pytis, kad jų poezijos gazieta 
“Saulė” neturi konkurento?

Kadangi p. J. Gedminus vi
sų domę kreipia į Amerikoj 
gyvenančius Vientaučius, kvies
damas prisidėti su — 15,- 
(KX), taippat surasti mašinas 
spaustuvei reikalingas, tai rei
kėtų nors dabar nepravepsoti 
— kuo veikiausiai susirast ku
nigą Urbonų, kuris keli me
tai atgal Chicagoj ant Wallace 
St. buvo įsteigęs katedrų, o 
susižinojus siųsti jį į Telšius 
su visa katedra ir su “Griau
smu.“ Juk katedra Telšiuose 
taippat reikalinga kaip ir laik
raštis žemaičių kalba, nes ar- 
ci vysk ūpas be katedros juk ne
bus.

Taippat patartina turintiems 
pinigų — 10 ar 15 tūkstančių 
juk yra mažmožis — įdėti į 
tokį biznį: nei metams nepra
slinkus jie galės gauti % 0,- 
000,000. x

Tat broliai žemaičiai nesnau
skite, ir už kelių mėnės-ių ga
lėsime visi užtraukti žemaitiš
ka imnų:

Batas ratų vijo 
Per Žemaitiją, 
Nuo Telšių pro Šidlavą 
Į Kalvarijų.

Linkiu laimingiausios klo
ties broliams žemaičiams ku
riant jiems žemaitišką kultū
rų. Amen.

Naujienų Skaitytojas.

kaip ištikrųjų dalykai yra: ar 
Lietuvos valdžia savo regulia- 
rę kariuomenę pasiuntė užim
ti Klaipėdos kraštų, ar pana
šiai pasielgė kaip kad lenkų 
Želigovskis su Vilnium. Tuo 
patim sykiu “Naujienos” iš
reiškė nuomonę, abejojamos, 
ar Lietuvos valdžia darytų to
kį žygį šiuo laiku —• siųstų 
savo kariuomenę užimti Klai
pėdos kraštų, vaditias, eitų 
prieš stiprias valstybes, ku
rios laiko tų kraštų ir duotų 
progos Lenkams pulti Lietuvų, 
taigi Lietuvų stumtų į karą 
(faktas visiems žinomas, kad 
silpnesnis su tvirtesniu kovo
je būna sutriuškintas). Ir “Nau
jienos“ nerodė pritarimo to
kiam Lietuvos valdžios žygiui. 
Bef kuomet už trijų dienų nau
ja žinia pasiekė Amerika’ kad 
ten Klaipėdos krašto žmonės 
sukilo, numetė francuzų im
perialistų kontrolę nuo savęs, 
ir patys paėmė valdytis; tada 
“Naujienos” pirmutinės išreiš
kė didžinusį pritarimų Klai
pėdos krašto žmonėms delei 
tokio perversmo, ir stojo už 
rėmimų jų kovoje. (“Naujie
nų“ No. 15. tilpo Mažosios Lie
tuvos Vyriausio Gelbėjimo Ko
miteto atsišaukimas). Ir štai 
visi Amerikos lietuviai — iš
skiriant komunistes — su
bruzdo (išskiriant komunis
tus) Chicagoj, Brooklyne etc. 
rengti bendrus masinius susi
rinkimus ir dėti aukas Klai
pėdos krašto žmonių kovai 
remti. Ir aukos gausiai pasi
pylė. Kaip paskelbta “Naujie
nose” vien Chicagos lietuviai 
nuo masinio susirinkimo net 
$2000.00 vienu sykiu pasiuntė 
Mažosios Lietuvos Gelb. Ko
mitetui! Tai graži parama. 
Klaipėdos žmonės įvertins jų.

Bet kaip šitas Klaipėdos 
krašto perversmas ir toks A- 
merikos 
pediečių 
munistų 
t vilam i
ti aukas 
šmeižti 
ypač “Naujienų”

Kad pa rodyti
skaitytojams vieno komunistė
lio Dėdelės rašinį komunis
tiškam šlamšte “Vilnyj”, No. 
7, padarysiu ištraukų, kuri 
skamba šitaip: “Kuomet at
ėjo pirmas gandas apie suki
limų Klaipėdoje, kuomet dar 
išrodė kad iš to Visko nebus

galima padaryti gešcfto, “Nau
jienų” bosas štai ką rašė: ‘Ši
ta žinia vangiai * galima tikė
ti... Nejaugi Lietuva norėtų ei
ti prieš visas tas šalis? Antra 
vertus, Lietuvos ginkluotas įsi
veržimas į Klaipėdos kraštą 
duotų progos lenkams pulti 
Lietuvą. Lietuvos klerikalai la
bai menki politikai, bet mes 
visgi nenorėtume manyt, kad 
jie mėgins pamėgdžioti Želi
govskį.’ Taip rašė p. Grigai
tis savo gazietos mini. 9.“ — 
Ir paskui pabrieždamas sako: 
“čia aiškių aiškiausiai nepri
tariama visam tam žygiui.” Ir 
toliaus sako: “Ir štai- “Nau
jienų” N. 12 jau kitokia mc- 
liodija. Jau rodoma simpatija 
sukilimui, jau išreiškiama min
tis kad Prūsų lietuvninkus kas 
nors paskatino sukilti. Jau 
Lietuvos klerikalai ne peikia
mi...” “Praeina dar diena ir

tasai pats ponas Grigaitis pa- ■ antrą galima reint. Bet žino- 
triotinio *šišo pagautas piestu ma, komunistiškas misinginas 

.... • y. TAXJ„1R 4-,. „cn nren 1 f! no.stoja už sukilimą, nei žodelio 
nesako apie klerikalų Lietu
vos valdžią...” Toliaus seka vi
sa eilė šmeižimų.

Taigi dabar įsidėmėk, skai
tytojau: sulyg to komunistiš
ko mišingino nuomone ir lo
gika tai už Klaipėdos krašto 
žmonių sukilimą prieš francu
zų imperialistus reikėtų kal
tint Lietuvos klerikalų vald
žią, ir peikt klerikalus!...

Čia netik kad žmogus su su
brendusiu protu, bet ir pradi
nės mokyklos vaikas supras, 
kad (Lietuvos kareivių puoli
mas ant Klaipėdos krašto (ar
ba ėjimas į karą) tai vienas 
dalykas,

Dėdelė to nesupranta. O ne- 
suipranta dėlto, kad jis — ty
čia nenori suprast.

Gera butų, kad “Naujienų” 
skaitytojai pasilaikytų šiuos 
“Naujienų” numerius: 9, 12, 
ir 15, ir komunistų šlamšto 
^Vilnies” No. 7 kaipo doku
mentus ateičiai, kad prie pro
gos butų galima žmonėms pa
rodyt, koki mišiuginai yra ko
munistų “rašytojai”.

Žmonės, kurie iki 
tikėjo komunistams, 
dabar turės progos 
kad pas juos

kreips dėmes į komunistiškus 
ambrijimus, ir dirbs gerą dar
bą toliau. — P. A. D.

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

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

ANT NAUDOS.

dalykas, 
si kaip 
vienam

O Klaipėdos krašto 
sukilimas yra kitas 
Šiedu dalykai skiria- 
dangus su žeme. Ir 
griežtai nepritariant,

<■ J 
šiol dar 
tai bent 
pamatyt, 

; “ne visi namie”, 
ir kad jie savo šlamštais ne
susipratusius žmones iki šiol 
mulkino, idant tuo mulkinimu 
šiaip-ttaip padarius pragyveni
mą -—• biznį. Gi žmonės, ku
rie dirba dėl Lietuvos ir jos 
žmonių geresnės ateities, ne-

M AU ES T irniTHEATRE-V
__. a • • - t t

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštai!., Sekmad. 
šventčmia 

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

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

Dideli komediniai aktai 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

ir

Tel. Lafayetto 4228
Phvmbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam! visados 
patarnauju kuogerl»»W,

M. YuJka,
3228 W. 88tl St„ Chicago. III.

AUŠRA
Apšvieta—Kultūra—-T urtas

AUŠROS BENDROVE yra padarius pienus ir 
pradėjus didelį milžinišką darbą, kuris Bend
rovės nariams ir visiems lietuviams atneš
didžiausią naudą - kaip jų dvasiai, jų protui,

S. L FABION AS CO.

809 W. 35th St.. Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utaminką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. 22nd St., kerte Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 4 iki G po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus; Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Tel. Randolph 4758

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS .

Ofisas vidumdestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395

lietuvių rėmimas klai- 
atsifcpė į nuisų ko- 
prohis? Ugi jie ma- 

tokį pasisekimą rink- 
klaipediečiams, ir 

rėmėjus šio darbo, 
redaktorių.

“Naujienų”

Bordeno Tobulybės
Augštis

IĮ Bordeno Parinktinis 
į Pienas pasiekia pačią 
w viršūnę mokslinės šei- 
I mynai pieno gamybos.

[Ę^ilBORDENS
'll / isBordeno / Fanu ftoductiCb.of Illinois 
i/ ( Vežimo / Franklin 3110

I ELEKTRA
I šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
I dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

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

>) A. BARTKUS, Pres.
I 1619 W. 47thSt., Tel. Boiflevątd 7101,1892. Chicago.

taip ir jų turtui.
Aušros Bendrovės veikimas apims 
kontinentų, Europą ir Ameriką,-visą lietuvišką 
pasaulį. -

abudu

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salio St. Room 530
Tel.: Central 6390

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

1# 1 JA A TAI YRA UOLA, ANT ku_-
ra W i O r*os “AUŠROS” BENDROVE 

J % I® i O stato savo “Bažnyčią” ir “pek
los vartai jos nepergales” — Su 

KNYGOS pagelba Aušros Bendrovė sukraus sau ir 
visiems lietuviams visus dvasiškus ir svietiškus turtus k

y --------- .------------------ ---- _------------
AMERIKOJE Aušros Bendrovė 

yra savininkė didžiausio knygų tur
to, . nes turi kaipo savo nuosavybę vi
sas knygas kokios buvo Amerikoje 
išleistos ir turi atpirkus didžiausias 
knygų sankrovas iš A. Olszewskio ir 
iš Naujienų. Šito knygų turto vertė 
siekia $150,000.00. <

LIETUVOJE Aušros Bendrovė, su
sidėjusi su sau giminingomis Lietu- i 
vos bendrovėmis, ketina leisti daugy
bes naujų knygų, ypatingai-gi užsi
ims leidimu mokykloms vadovėlių, 

- - -

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

BENDROVĖS NARIAMS TOKIU 
budu bus užtikrintas pasto
vus IR NUOLATINIS pelnas, o 
taipgi didelis užsiganėdinimas, kad 
jų indėtas pinigas atlieka tokį milži
niškų svarbų darbų visiems Lietu
viams ir padeda budavoti šviesių Lie
tuvos ateiti.

I

Kiekvienas tikras Lietuvos sūnūs pri
valo tapti Aušros Bendrovės Nartu.

ATSILIEPK ŠIANDIEN ADRESU

Aušros Spaudos Bendrovė
1614 W. 46th St Chicago, III

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

L:.etuvis Advokatas 
Kambarys 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukee ir Ashland Avės 

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

S. W. BANES 
ADVOKATAS

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

Herman P. Haase 1
ADVOKATAS

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

Phone Main 1308
Chicago, III.

ADOLPH E.
STASULANI 
ADVOKATAS 

J

Peržiūri abstraktus ir skolina pini
gus ant nekrutamos nuosavybės.

OFISAS DIDMIESTY 
KAMBARYS 1104 

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

VAKARAIS
3236 So. Halsted Street. 

(Eagle Music Co.)
Telef. Boulevard 6737

----- ---------------- —........ ............

J. P. WAITCHES Į 
LAWYER Lietuvy* Advokatas 

Dienomis :Room 511 —
127 N. Dearborn SU 

Telephone Dearborn 6098 
Vakarais: 10736 S. Wabask Avė.

Tel.: Pullmzn 6877.
_____ _______________ _____ 'J

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

kiti gerai žinom-i PLOŠCIAI
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 senoVfrųų j 
95 ir $22.50. }

Vyrams ir Jaunuelnfrn;
1 ir 2 kelinėmis $13.50, $18.50, $22.56. 
$27.50, $32.50 ii- $37.50.

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

Atdara kasdien, vak.nafig L 
septintadieniais.

Jvų ir petrinų, ve- 
madų $10.95, $16.-

*oHrfrns gamituraa
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KORESPONDENCIJOS
LIETUVIŲ DRAUGIJOS AU
KAVO ŠAULIAMS TĖVYNĖS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS

Nesikankink su
Reumatizmu

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

GYNIMUI. .

Eiizabcth, N. J.
Del komunistėliu agitacijos 

prieš d. Bielinį.

Vietos komunistėliai skleid
žia žmonėse visokius melus 
apie atvykusį Amerikon Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
atstovą draugą Bielinį. Labai 
mat nabagai susirūpinę tuo, 
kad d. Bielinis savo prakalbo
se papasakoja teisybę ir apie 
Rusijos komunistus ir apie ko
munistų žygius Lietuvoje, kaip 
jie atpludę į Lietuvą komu
nizmo steigti plėšė žmones, 
dagi tuos pačius beturčius, 
taip kad žmonės turėjo stver
tis ginklo ir guili komunisti
nių plėšikų bandas laukan iš 
Lietuvos krašto. Draugas Bie
linis papasakoja ir apie tų ko
munistinį Rusijos rojų, kur 
paprasti žmonės šimtais tūk
stančių badu miršta, o jų val
donai, komunistų komisarai 
girtas puotas kelia ir karališ
kai lėbauja. Darbininkai Rusi
joj alkani ir nudriskę, o ko
misarai šilkiniais cilinderiais 
užsieny su karaliais puotau
ja ir tostus už kits kito svei
kata geria. Vis tai baisiai ne- 
mėgųs musų komunistėliams 
dalykai, ypatingai jei kas jiems 
tatai primena, o dėlto jie taip 
ir -šėlsta dėl draugo Bielinio 
atsilankymo.

Pastaruoju laiku sekančios 
lietuvių Draugijos įteikė Lie
tuvos šauliams aukas:

S. L. A. 102 kp., Buffalo, 
N. Y....................... 10.00

L. Vyčių 79 kp., Detroit, 
..... 10.00 
Ratelis, Chica- 
.......25.00 
K. Federacijos

26 skyrius, Chicago, 
III................................ 50.00

Šiaulių Rėmėjų Būrys, 
North Sidėje, Chicago, 

III............................ 20.00
šv. Kazimiero Draugyste,

Gary, Ind................... 10.00

Mieli.
Lietuviu

go, III.

Draugystė, 
Park, lįl. 
8-ta kuopa

31.00

Gary, Ind.................. 10.00
L. Vyčių Chicagos Ap

skritys ............... 50.00
Šv. Jono

Melrose
L Vyčių

Boseland, III.
šias visas aukas įduota Lie

tuvos šaulių Atstovui A. Žmui
dzinavičiui (Adresas: 3251 So. 
Halsted Str., Chicago, III.) iš 
kurio tos Draugijos yra ga
vusios padėkos laiškus ir tam 
tikrus Šaulių Rėmėjų diplo
mus. Patriotinės organizacijos 
yra kviečiamos aukoti tėvynės 
gynimo reikalams į Lietuvos 
Šaulių iždą. — Atstovas

A. Žmuidzinavičius.

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais

Patrink truputį su

Pali-Etpellirio 
ant skaudamą vietą, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris'turi 
INKARO vaisbaženklį.

Į LIETUVA 
VVhite Star Line 

New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

(Pasaulio didžlausis laivas) 
Hoincric bal. 14; geg. 5; geg. 26; 
Greiti susijungimai sU Baltijos uęstais 

American Line 
New York j Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
•Munchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

•Naujos 8 klesos kajutos 
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp 

Samland vas. 17 Kroonland kovo 3 
La pi and vas. 24 Zeeland kovo 22 

New York — Hamburg — Danzig 
Gothland (3 klesa) ...............kovo 28

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

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

Chicagtečiąt

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai

nuo lietuviškų centrų ir todėl negau

nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite

NAUJIENAS per paštą

Telefonas Yards 1119

Baigusi
Akušeri

jos kolegi- 
; ilgai 

praktika-
usi Penn- 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pasek

mingai pa
tarnauja

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir 
merginoms.

Pasta Jums atgabens Jūsų MAUJIIIŠIMAS

kasdien tą pačia dieną vakare

Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti

Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį

^-DR. HERZMAN-^W
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviam’s žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

. Dienomis: Canal
‘ . j 3110 arba 0375
Telefonai: •< , nKA| Nakt; Drexel 950 

. ’ Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

Ir kas yra tie mūsiškiai ko
munistėliai? Tai gaivalai, ku
rie iš karto pasivadinę “kai- 
riasparniais” ardė socialistinį 
darbininkų judėjimą, griovė 
darbininkų organizacijas. Pas
kui jie pasivadino komunistais 
ir bandė kurti komunistų par
tiją, bet susiskaldę patys, va
dinosi ir šiokiais vardais ir to
kiais, pagalios pasivadino A- 
merikos Darbininkų partija. 
Jie keikė balsavimu, niekino 
parlamentarizmą, dabargi ap
sisukę agituoja, kad reikią bal
suoti, reikią atstovus i viso- 
kias valdžios įstaigas rinkti ir 
tt. Mulkina jie žmones darbi
ninkus, daugiau nieko. Jie va
dinasi geriausiais darbininkų 
užtarėjais, bet kada gelžkelių 
darbininkai Elizabethe buvo 
išėję streikuoti, tai komunis
tiški “Laisvės” gizeliai ėjo ske- 
bauti. Pati “Laisvė” tylėjo, kad 
jos draugai skebauja.

Jie skleidžia lapelius prieš 
socialistus; bet jei jie patys 
yra darbininkų draugai, tai ko
dėl jie neprotestuoja prieš Ru
sų komunistinės valdžios dar
bus, kur ji smaugti smaugia 
visokį darbininkų pasijudini
mą, jeigu tik jis bent kiek 
nėra palankus savo despotams, 
komunistiškiems komisarams.

Pažindami tat lietuviškuo
sius komunistus ir jų darbe
lius, mes persergime draugus 
darbininkus nebesiduoti jiems 
mulkinti,- bet stoti į eiles tik
rųjų darbininkų reikalų gynė
jų — į socialistų organizaci
jas!

LSS. 117 Kp. sekretorius.
-----------------------------Ž—__ ____________________________________ _

Redakcijos Atsakymai i
J. K., Enčeriui, Chgo. — 

Mes žinome tik vieną bendrą 
Chicagos lietuvių rengiamą ap- 
vaikščiojimą Lietuvos Nepri
klausomybės šventės. Apvaikš- 
čiojimas įvyks vasario 18 die
ną Ashland Auditorium salėj, 
Van Buren St. ir Ashland 
Blvd.

v-

Tel. Yards 1138

m STANLEY P. 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 

sgibilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn
JAve., Chicago.

r

ŠVEDIJOS >
AMERIKOS^

LINIJA
Į LIETUVį

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

Liepoją
S. S. DROTTNINGHOLM, 
Vas. 10, Kovo 10, Bal. 14.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILI A VOS $106.50

I LIEPOJ V ir MEMELI ....... $107.00
Su damokejimu $5.00 taksy

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukam.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Svvedish American IJne, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III. I

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2980 
Telefonas Drexel 2880

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago

Vardas ir Pavardė

Adresas

OETROIT, MICHIGAN

Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai
Telephone Yards 5834

DR. F. MATULAITIS

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais sriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kaa 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečio* 
klesos parankamai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

z—....... 1..............
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABOR1US

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO 
IR KRUPO

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

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
, Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis*

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

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

W. F. Severą Co. Cedar Rapids, Iawa

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

Lietuviai Daktarai
DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

•i

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

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

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

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

ryto; 
ir

f

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.

MR. WAITKIEWICZ
' (Baniene)

DR. P. G. WIEGNER
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market G234, Markei 4526

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

z

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

m»- 
mergi-

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime

ir 
noms veltui.

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUŠKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS’ IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

✓

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. 1. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
• Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

RALTIJOS-AMERIKOC 1J LINIJA 9Broadvay, Neverk NY U 
SžkiLIETUXžX

PER HAMBUR GĄ.PltlyĄĄ, 
/• ARBA. LIEPO Ją.
^ Važiuokit visi parankiu ir tiesia kelis

Lietuviai važiuoja j Piliavą 
aplenkia I^nkų juostą (karidorių) 
>ISA TREČIA KLASSA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. ESTONIA ...........i.............. Vas. 7-tą
S. S. L1THUANIA .... Jf................. vas. 28-tą

TRECIOS KLASOS KAINOS R
1AM1L KG4 $103.5$ — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėdei lai v ir žinių kreipkitės prie savo agentų

3\

'-’Y ; ’

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR, J„ KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikių ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago. 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago
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KORESPONDENCIJOS
LIETUVIŲ DRAUGIJOS AU
KAVO ŠAULIAMS TĖVYNĖS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
GYNIMUI.

Elizabeth, H. J.
Del komunistėlių agitacijos 

prieš d. Bielinį.

Vietos komunistėliai skleid
žia žmonėse visokius melus 
apie atvykusį Amerikon Lietu
vos Socialdemokratų partijos 
atstovą draugą Bielinį. Labai 
mat nabagai susirūpinę tuo, 
kad d. Bielinis savo prakalbo
se papasakoja teisybę ir apie 
Rusijos komunistus ir apie ko
munistų žygius Lietuvoje, kaip 
jie atpludę į (Lietuvą komu
nizmo steigti plėšė žmones, 
dagi tuos pačius beturčius, 
taip kad žmonės turėjo stver
tis ginklo ir guiti komunisti
nių plėšikų bandas laukan iš 
Lietuvos krašto. Draugas Bie
linis papasakoja ir apie tą ko
munistinį Rusijos rojų, kur 
paprasti žmones šimtais tūk
stančių badu miršta, o jų val
donai, komunistų komisarai 
girtas puotas kelia ir karališ
kai lėbauja. Darbininkai Rusi
joj alkani ir nudriskę, o ko
misarai šilkiniais cilindcriais 
užsieny su karaliais puotau
ja ir tostus už kits kito svei
katą geria. Vis tai baisiai ne
mėgins musų komunistėliams 
dalykai, ypatingai jei kas jiems 
tatai primena, o dėlto jie taip 
ir šėlsta dėl draugo Bielinio 
atsilankymo.

Ir kas vra tie mūsiškiai ko- 
, munislėliąi? Tai gaivalai, ku

rie iš karto pasivadinę “kai- 
riasparniais” arde socialistinį 
darbininkų judėjimą, griovė 
darbininkų organizacijas. Pas
kui jie pasivadino komunistais 
ir bandė kurti komunistų par
tiją, bet susiskaldę patys, va
dinosi ir šiokiais vardais ir to
kiais, pagalios pasivadino A- 
merikos Darbininkų partija. 
Jie keikė balsavimą, niekino 
parlamentarizmą, dabargi ap
sisukę agituoja, kad reikią bal
suoti, reikią atstovus į viso
kias valdžios įstaigas rinkti ir 
tt. Mulkina jie žmones darbi
ninkus, daugiau nieko. Jie va
dinasi geriausiais darbininkų 
užtarėjais, bet kada gelžkelių 
darbitiinkai Elizabethe buvo 
išėję streikuoti, tai komunis
tiški “Laisvės” gizeliai ėjo sk(^ 
bauti. Pati “Laisvė” tylėjo, kad 
jos draugai skebauja.

Jie skleidžia lapelius^pri^š 
socialistus; bet jei zfle patys 
yra darbininkų draugai, tai ko
dėl jie neprotestuoja prieš Ru
sų komunistinės /aidžios dar
bus, kur ji smJigti smaugia 
visokį darbininku pasijudini
mą, jeigu tik /jis bent kiek 
nėra palaukus Zavo despotams, 
kom u nis t i škį&m s komisą ra m s.

Pažindami tat lietuviškuo
sius komunistus ir jų darbe
lius, mes persergime draugus 
darbininkus nebesiduoti jiems 
mulkinti, bet stoti į eiles tik
rųjų darbininkų reikalų gynė
jų — į socialistų organizaci
jas!

LSS. 1-17 Kp. sekretorius.

Mieli.
Lietuviu 

go, Iii.

Pastaruoju laiku sekančios 
lietuvių Draugijos įteikė Lie
tuvos Šauliams aukas:

S. L. A. 102 kp., Buf falo, 
.... 10.00 
79 kp., Detroit, 
.... 10.00 
Ratelis, Chica- 
...... 25.00 
K. Federacijos

26 skyrius, Chicago,
III.............................. 50.00

Šiaulių Rėmėjų Būrys, 
North Sidėje, Chicago, 

Iii...............   20.00
Šv. Kazimiero Draugyste,

Gary, Tnd..... 10.00
Šv. Mykolo Draugystė,

Gary, Ind..... 10.00
L. Vyčių Chicagos Ap

skritys ................... 50.00
Šv. Jono Draugystė,

Melrose Park, III. 32.65
L. Vyčių 8-ta kuopa,

Roseland, III. .. A 31.00
šias visas aukas įduota Lie

tuvos šaulių Atstovui A. Žmui
dzinavičiui (Adresas: 3251 So. 
Halsted Str., Chicago, 111.) iš 
kurio tos Draugijos yra ga
vusios padėkos laiškus ir tam 
tikrus Šaulių Rėmėjų diplo
mus. Patriotines organizacijos 
yra kviečiamos aukoti tėvynės 
gynimo reikalams į Lietuvos 
Šaulių iždą. —• Atstovas

A. Žmuidzinavičius.

I Redakcijos Atsakymai j
k------------;_____:__________________ ;_______

-4—------
J. K.x Enčeriui, Gligo. — 

Mes žinome tik vieną bendrą 
Chicagos lietuvių rengiamą ap- 
vaikščiojimą Lietuvos Nepri
klausomybes šventes. Apvaikš- 
čiojimas įvyks vasario 18 die
ną Ashland Auditorium salėj, 
Van Buren St. ir Ashland 
Blvd.

Tel. Yards 1138

STANLEY P, 
MAŽEIKA

GRABORIUS IR
Balsamuotojas
Turiu automo- 
lius visokiems 

reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

ŠVEDIJOS
AMERIKOS

LINIJA
Į LIETUVį

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO iki LIEPOJAUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažie- 
riai bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Liepoją

S. S. DROTTNINGHOLM,
Vas. 10, Kovo 10, Bal. 14.

S. S. STOCKHOLM, kovo 31, geg. 5 
Trečios klesos kainos:

iki HAMBURGO $103.50, iki
DANZIGO ir PILIAVOS $106.50 

| LIEPOJ U ir MEMELJ ....... $107.00
Su damoktjimu $5.00 taksų 

Trečios klesos pasažieriai turi kabi
nus tiktai su 2—4 lovukėm.

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų arba 
Swedish American Line, 70 E. Jack- 
son St., Chicago, III.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Į LIETUVA
New York į Cherbourg ir Southampton 
Olympic vas. 10 d.; bal. 7 d.; bal.22 d. 
Majestic kov. 10; kov. 31; bal. 21 

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

American Line
New York į Plymouth, Cherbourg, 

Hamburg.
*Manchuria vas. 8 *Mongolia vas. 22 

*Naujos 8 klesos kajutos 
Minnekahda (3 klesos) ........... kov. 1
Anapus susijungimai su Baltijos uost.

Red Star Line
Plymouth-Cherbourg-Antwerp 

Samland vas. 17 Kroonland kovo 3 
Lapland vas. 24 Zeeland kovo 22 

New York — Hamburg — Danzig 
Gothland (3 klesa) ...............kovo 28

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

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

OETROIT, MICHIGAH

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kai 
antrą seredą.

Puikiai {rengta trečio! 
klesos parankumai.

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

/—■ ............... ...................................
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardoni 
Detroit, Mich.

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

SEVEROS TABLETUS NUO ŠALČIO
IR KRUPO

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

tinga turėti namuose po ranka

Severos Kosulio Balsamą
, Kaina 25 ir 50 centų

Gerklė dažnai suskausta ir paraudonuoja, bet daug pagelbės, kuomet

Severos Antisepsolis*

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

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

W. F. Severą Co Cedar Rapids, Iawa

TIES! 
KELIONE

.J**'*-’
£d6.£?..$iM’*.M.g»»

ARBA. LEPO JU
Važiuokit viai parankiu ir tiesiu keliu

Lietuviai važiuoja j PiJtavą 
aplenkia I^enkų juostą (karidorių) 
^ISA TBEčIA KIA6SA PADALIN
TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 

6-šių ir 8-nių LOVŲ
S. S. ESTONIA ..............  Vas. 7-tą
S. S. LITHUANtA ...... ................ vas. 28-tą

TRECIOS KLASO8 KAINOS R
LAMU RG4 $103.58 — PILIAVĄ $106.50 

—LIEPOJŲ IR MEMELI $107.00.
D&ei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Chicagiečlai,—
» •

I

Jeigu kurie iš Jūsų gyvenate nuošaliai 
nuo lietuviškų centrų ir todėl negau
nate kasdien NAUJIENŲ išsirašykite 
NAUJIENAS per paštą.
Pašta Jums atgabens Jūsų NAUJIENAS 

kasdien tą pačia dieną vakare 
Be NAUJIENŲ juk Jus negalite būti. 
Imkitę ir tuojaus pasiųskite savo orderį.

NAUJIENOS
\1739 S. Halsted St., Chicago.

I 1

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

■ t

Vardas ir Pavardė.................................................................

Adresas ............................................ .’.................................

_____________________________________________________________________________ ____ _________ >

Lietuviai DaKtara
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. J. BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto I 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas

Leavitt St. Tel. Canal 6222 •
Rezidencija 3114 W. 42nd St.

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

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

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

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

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

Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

3261 S’o. Halsted St., Chisago, III.

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 025?

Telephone Yards 1532

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, M1CH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Central 3362 
1824 Wabansia Avė.

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

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avė.

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

Telephone Yards 5032

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

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

nuo 5 iki 8 vakaro
. Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

........ II I ■■■■■„.......................

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto - 
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

DR. P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.
Tel. Boulevard 7179

Rezid. Tel. Fairfax 5574
Chicago

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi
Akušeri

jos kolegi
ją; ilgai 

praktika
vusi Penn- 

silvanijos 
hospitale- 

se. Pasek
mingai pa

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

tokiuose 
Į reikaluose 
Į moterims ir 
merginoms.

HERZMAN-^A
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

. Dienomis: Canal
‘ r . 1 3110 arba 0375
Telefonai: < , .. , QKn1 Makt} Drexel 950 

’ Boulevard 4136
3313 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos lyte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2980 
Telefonas I)rexel 2880

7 i ......
Tel. Fui 1 man 5432

A. SHUSHO 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, 111.

MR. WAITKIEWIC;Z
1 (Banienė)

... ■■ . Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

‘Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek- 
Imingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at- f 
sitikime 
ypatišką 
įėjimą, 
patarimus 
terims ir 
noms veltui.

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

m»- 
mergi- '

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė. 
. Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryte, 1 iki 3 
ir 7 iki 9 v., nedėldieniais nuo 12 

Iki 1 vai. po pietų.
U ......■■■ I I ...........

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

5208 W. Harrison St.

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

OptoBeMrM
Tel. BOU lerard 6487 

4649 8. Ashland Ava 
Rampas 47-tos gat. 

2-ros lubos. 
. .........
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Chicago, III.
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88.00 per year in Canada. . V . ....
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Treji, ketveri metai atgal 
tiktai teoretiniai išsilavinu
sieji socialistai aiškiai nu
matė, kad šiuo laiku socialis- 

I tinės tvarkos įvykinimas Ru- I I
sijoje yra negalimas, kadan
gi tam nėra tenai pribren
dusios ekonominės sąlygos. 
Bet šiandie ta tiesa jau yra 
suprantama kiekvienam 
žmogui. Apie tai, kad bol
ševikų "socialistinis eksperi
mentas” > yra baisus fiasco, 
dabar jau ne tik visi žvirbliai 
ant stogų čirška, o ir patys 
bolševikų vadai atvirai kai- i 
ba.

Tos kalbos prasidėjo tuo
met, kai Leninas, pavasarį 
1921 m., paskelbė "naują 
ekonominę poltiką”. Tuomet, 
beje, buvo dar sakoma, kad 
ta politika, atsteigianti pri
vatinės nuosavybės teises 
smulkiamjam sodžiaus ir 
miesto ūkyje ir prekybos 
laisvę, esanti tiktai laikinas 
"srateginis pasitraukimas”, 
o ne galutinas grįžimas į 
kapitalizmo tvarką. Bet nuo 
to laikei jau ir šita iliuzija 
tapo visiškai sugriauta pa
čių bolševikų vadų lupomis.

Praėjus mažiaus kaip me
tams laiko nuo "naujosios 
ekonominės* politikos” pa
skelbimo sovietų valdžios 
galva pareiškė, kad ji esanti 
vykinama "rimtai ir ilgam 
laikui” (vserjoz ir nadolgo); 
gi dar kiek vėliau visa gy
vuojančioji Rusijoje ekono
minė tvarka tapo pačios val
džios apibudinta, kaipo 
"valstybinis kapitalizmas”. 
O paskutiniame sovietų kon
grese Leninas ne tiktai pa
tvirtino šiokį Rusijos tvar
kos apibudinimu, bet išreiš- 

kė apgailestavimą, kad Rusi
joje tuoj po bolševikiškov v v A Į

perversmo buvo mėginta 
steigti socializmą, o ne vals
tybinį kapitalizmą, kuris jai, 
prie dabartinio ekonominio 

pažintitiė^." Jie' paduoda I vystymosi laipsnio, tinkąs 
Associated Press telegramą, guriausiai. .
kurioje sakoma, kad Fran- Taigi, rimtai kalbant, 
cijos Darbo Konfederacija šiandie jau nebeėra ginčo ta- 
(kuri dabar veikia solidariai pe socialistų ir komunistų 
su socialistų partija) dveje- dėl to, ar Rusijoje dabar ga- 
tas dienų atgal išnešė pro- Ii būt socializmo, ar kapita- 
testą prieš žiaurias Franci- lizmo tvarka. Abiem pusėm 
jos valdžios priemones Ruh- pripažįstant, kad kapitaliz- 
ro srityje ir pasiuntė pasvei- mas Rusijoje tuo tarpų 
kinimą vokiečiams darbinin- yra neišvengiamas, galima 
kams toje srityje. Paduoda- dabar ginčytis tiktai dėl to, 
ma taip pat tos pačios teleJ kuri jo forma yra tinkames- 
gramų agentūros žinia apie nė tolimesnio šalies vystymo 
Belgijos socialistų reikalavi- si ir darbininkų klasės rei- 
mą, kad ginčas tarp Franci- kalų atžvilgiu. Bet jeigu 
jos ir Vokietijos butų iš- taip, tai kuo vardu reikia va- 
spręstas ne jiegos pagelba, dinti tuos gaivalus, kurie da 
bet taikos keliu. O pirmiau ir šiandie stengiasi įtikinti 
jau buvo pranešta, kad tokį publiką, jogei bolševikai ko- 
pat reikalavimą stato ir An- voją už neatidėtiną socializ- 
glijos Darbo Partija. t mo varkos vykinimą, kuo- 

Mes nesistebime, kad met socialistai dar norį pa-
Hearsto geltonlapiai šmeižė laikyt kapitalizmo tvarką? | 
Europos darbininkus ir so- Gaivalai, kurie šitokius daly- 
ėialistų partijas; Bet kodėl | kus rašo laikraščiuose ir 
mėgina lenktyniuot su jais 
komunistai, kurie nuolatos’ 
šūkauja apie "bendrąjį fron
tą”? Sakyt, kad Francijos, 
Belgijos ir Anglijos jsocialis- 
tinis proletariatas šiame 
tarptautiniame krizyje re-1

Naujienos eina kasdien! tiskiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevalt 8500.

Užaimokijimo kalnai 
Chicagoje — paltui 

Metams --------
Pusei met<______ ________
Trims minasiams . ----------
Dviem minesiam ... - ......
Vienam mtneaiui r , ........

Chicagoje per nelieto jus: 
Viena kopija...................- ..
Savaitei -- -
Minėsiu! .......   —

1.75
1.00

- 8c 
18c 
75c

Metama ..........     $7.00
Rusei metĘ.......... ....... ...............  4,00
'Trims mftnesiams . 2.80
Dviem mfnėšiam_____________ 1.50
Vienam mėnesiui ............  .75

Lietuvon ir kitur užsianiuosei 
(Atpiginta)

Metams---------------- --------.... . $8.00
Pusei metų_____ 4.50
Trims mėnesiams --------------- - 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Darbininkų 
solidarumas.

Komunistų laikraščiai ir 
Hearsto žinių agentūra bu
vo apmelavę socialistus San
tarvės šalyse. Pirmieji sa
kė, kad tie socialistai nieko 
nedarą kovai su Franci jos 
imperializmu ir net remią 
savo valdžias. Hearsto gi 
agentūra skelbė, kad Fran- 
cijos socialistai pritariu sa
vo valdžios politikai sulig 
Vokieijos.

Mes jau dvejetą kartų nu- 
rodinėiome kad tai negali 
būt ’tieSa, kadangi prieš pat j 

 

francuzų įsiveržimą į Ruhro 
sritį, visų Europos šalių so
cialistai, neišskiriant fran
cuzų ir belgų, pareiškė griež
tą savo nusistatymą prieš tą 
prievartos politiką. Pada
vėme net ištraukas iš Fran
ci jos socialistų partijos ir 
profesinių sąjungų atsišau
kimo, kuriame keliama pro
testas prieš savo valdžios 
planą sutriuškinti Vokietiją.

Dabar jau ir kapitalistų 
laikraščiai yra priversti pri

kalba viešuose susirinkimuo
se, yra šarlatanai.

Ant nelaimės, šitos šarla
tanų rųšies dar yra nemažai 
Amerikos lietuvių darbinin
kų tarpe. Komunistinės 
"darbininkų partijos” lietu-

miąs savo valdžias, o ne Vo
kietijos darbininkus, reiškia 
juk ne tiktai darbininkų 
šmeižtą, bet ir moralį impe
rialistinės poliikos stiprini
mą.

Apžvalga
BOLŠEVIKŲ ŠEIMININKAVI

MAS GRUZIJOJE^

vių sekcija paskutinėmis sa
vaitėmis ištisoje eilėje vietų 
rengė viešas diskusijas te
moje, "Ar grįš Rusijoje ka
pitalizmas, ar ne”, ir jos 
spaudos organai rašė apie 
tas diskusijos, kad jose buvę 

I "įrodinėjama”, jogei kapita
lizmas Rusijoje nebegalįs 
daugiaus grįžti ir nebegrį- 
šiąs. Šitaip apgaudinėti pu
bliką tuomet, kai patys Rusi
jos bolševikai seniai yra pa
reiškę, jogei kapitalistinė 
tvarka yra ilgam laikui ne- 
bepašalinamas daiktas Rusi- 
joje!

I Tiems žmonėms, kurie in
teresuojasi Rusijos ekono
mine padėtim ne tam, kad 
apgaudinėjus tamsesnius už 
save elementus, bet tam, 
kad supratus, kas tenai tik
rai dedasi, gali būt įdomu 
patirti, kaip progresuoja 
Rusijoje įsigalėjimas kapi
talistinės tvarkos, kuri jau 
yra įvykęs faktas. Šituo at
žvilgiu vertas paminėjimo 

lyra pirmiausia Visos Rusi
jos Žmonių Ūkio Sovieto, 
prezidiumo dekretas, priim
tas pereito gruodžio mėn. 6 
d. Jisai nustato sąlygas ir 
tvarką pardavimui industri
jos įmonių, esančių Visos 
Rusijos žmonių Ūkio Sovie
to ir jo vietinių organų ži
nioje. Tuo dekretu valstybi
nes įmones gali parduoti 
esant reikalui ne tiktai vy
riausias šalies ūkio sovietas, 
bet ir gubernijos ūkio sovie
tai.

Po to yra įdomus naujieji 
induątrijos įmonių perorga
nizavimo projektai, kuriuos 
rengiasi vykinti sovietų val
džia. Sulig tais projektais 
daugelis industrijos įmonių 
ketinama paversti akcijų 
bendrovėmis, pavedant dalį 
akcijų (šėrų) privatiniam 
kapitalui. Toliaus galima 
nurodyti į naujas koncesi
jas, kurias paskutiniu laiku 
suteikė bolševikų valdžia už
sienių kapitalui: pav.,konce
sija Vokietijos Kruppo fir
mai, koncesija Otto Wolfui 
(kur trys ketvirtadaliai ka
pitalo priklauso anglams), ir 
kitos.

Šitie faktai rodo ne tiktai 
tą, kad Rusijoje jau yra įkė
lęs koją kapitalizmas, bet ir 
kad tenai toliaus vis naujas 
pozicijas užkariauja privati
nis kapitalas. Pirma jisai 
buvo įleistas tiktai į žemės 
ūkį, prekybą ir smulkiąją 
pramonę, o dabail* jisai priė
jo jau ir prie stambiosios in
dustrijos. Šitas vystymos 
neišvengiamai turi privesti 
prie to, kad už kiek* laiko 
Rusijoje ir valstybinis kapi
talizmas bus sugriautas, ir 
jo vietą užims privatinio ka
pitalo viešpatavimas.

Berlinan atvyko 62 žmogų, 
kurie liko ištremti iš Gruzijos. 
Iš jų 35 darbininkai, 13 stli

56 tremtinių priklauso social
demokratų partijai. Jų tarpe 
Vienas Gruzijos demokjratinėa 
valdžios narys, 6 steigiamojo 
seimo nariai, visas profesinių 
sąjungų ccntralinės tarybos 
prezidiumas, geležinkeliečių są
jungos prezidiumas, e te.

Kaip rašo “Socialističeskij 
Viestnik,” tremtiniai apie da
bartinę Gruzijos padėtį papa
sakoję štai kokių dalykų:

“Pastaruoju laiku okupa
cinėje valdžioje žymiai pasi
reiškė tendencija prievarta 
rusinti Gruziją. Kai Gruzija 
buvo užkariauta, tai bolše
vikai paskelbė, jog gruzinų 
kalba palši liksianti valstybi
ne kalba; be to, jie žadėjo 
įsteigti gruzinų raudonąją 
armiją ir t. t. Vėliau jie at
sižadėjo duotųjų pažadų. O 
pastaruoju laiku jie atvirai 
ėmė laikytis tokios politikos, 
kuri siekiasi panaikinti viso
kią Gruzijos nepriklausomy
bę: padidėjo gruzinų kalbos 
persekiojimas, sistematingai 
šalinama iš fabrikų ir dirb
tuvių vietos darbininkai, 
valdžios įstaigos ‘valoma’ 
nuo gruzinų.

“Sąryšyje su ta ‘koloniza
cine’ politika bolševikų tar
pe reiškiasi charakteringas 
skilimas.

“Okupacijos pridengimui, 
bolševikų valdžia iš pat pra
džių naudojosi sau jale gru- 
zinų-koinunistų (kurie pir
ma tarnavo sovietų Rusijo
je), ir skyrė juos aukštiems 
urėdams Tiflise. Bet pasiro
dė, jog ir jie negalėjo tokiu 
tiesumu ir kietumu vesti 
politikos, kaip kad buvo 
reikalaujama iš jų Maskvo
je. Prasidėjo įdomi komedi
ja. Pirmas Gruzijos Sovnar- 
komo (liaudies komisarų 
sovieto)„pirmininkas, F. Ma- 
charadze, pasirodė Maskvai 
perdaug nuolaidžių, — jį 
pašalino, o jo vieton pasky
rė kietąjį B. Mdivanį. Vė
liau nusprendė, kad ir Mdi- 
vani nėra pakankamai, kie
tas, pavarė ir jį, paskirda
mi jo vieton S. Kavtaradzę. 
O nesenai ir Kavtaradzę li
ko apkaltintas ‘nukrypimu’ 
(nukrypimu į nacionaliz
mą), ir jį pašalino.

“Dėlei tokio pat ‘nukry
pimo’ liko pašalintas ir per
keltas į Maskvą Tifliso liau
dies komisaras, Svanidze. 
Jo vieton paskirta koks tai 
Izmailovas. Ištiko bolševikiš
ka rūstybė ir Gruzijos čekos 
pirmininką, Cinzadzę.

“Tie Maskvos valdžios žy
giai privedė prie 
mažas būrelis 
munistų, kurie 
pacinę valdžią, 
krikti.”

to, jog net 
gruzinų-ko- 
remė oku- 
dal>ar ima

Su darbininkų organizaci
jomis bolševikai apsieina ne
paprastai žiauriai: areštams ir 
persekiojimams nėra* galo. 
Remdamos tremtinių pasako
jimais, “Soc. V.” rašo:

“Profesinės sąjungos, ku
rios kadaise buvo subarusios 
visus Gruzijos darbininkus, 
dabartiniu laiku faktinai 
nustojo ekzistavusioš kaipo 
klasinio vienijimo ir darbo 
gynimo organai.

“Sąjungų neprlikilau^omy- 
bės naikinimo darbas veda
ma nuo pirmos dienos ‘rau
donosios’ kariuomenės ♦ įžen
gimo Tiflisan. Jau vasario 
27 d., 1921 m. bolševikai 
užgriebė gruzijos profesinių 
sąjungų centralinės tarybos 
namą ir paskelbi, jog visos 
darbininkų išrinktosios pro
fesinių sąjungų valdybos yra 
paleidžiamos. Į fabrikus ir 
dirbtuves buvo pasiųstos ko
munistinės ‘troikos’ su dvi
lypiu mandatu: prižiūrėti 
darbininkus ir sužinoti jų

“Tokios jau Troikos” bu
vo pasiųstos į profesines są
jungas sudarymui valdybų. 
Provincijos miestuose pro
fesinių sąjungų valdybų 
funkcijos pavesta vietos 
komjačeikoms, kurios tuo 
pačiu laiku ėjo čekos skyrių 
pareigas.

“Vienok, kai kuriuose pro
fesinių sąjungų skyriuose 
buvo paskelbta rinkimai: 
bolševikai tikėjosi,, jog dur
tuvai ir žadėjimas ‘sandvi

čių’ už ištikimybę privers 
darbininkus priimti komu
nistų kandidatus. Bet bolše
vikų kandidatai nepraėjo 
valdybon nė viename sky* 
riuje. Tatai davė bolševi
kams progos pradėti nauja* 
represijas prieš profesines 
sąjungas.

“Štai tokių lepresijų ke
letas pavyzdžių.

“Iš geležinkeliečių sąjun
gos (tvirčiausios sąjungos 
visoje Gruzijoje) buvo areš
tuota 200 žmonių, 500 ž. iš
siųsta Rusijon ir daugelis 
sąjungos narių (gruzinų) 
pašalinta iš darbo. Pati są
junga liko likviduota ir pris
kirta ‘Užkaukazio sąjungai’, 
kuri yra grynai valstybinio 
pobūdžio įstaiga.

“PaštoJtelegrafo darbinin
kų sąjungos valdyba buvo 
renkama trimis atvejais. 
Kiekvieną kartą laimėjo so
cialdemokratų kandidatai. 
50 žmonių areštuota.

“Tramvajų darbininkų są
jungos valdyba liko areštuo
ta ant rytojaus po rinkimų.

“Spaustuvininkų sąjunga 
liko visai sunaikinta areš
tais, trėmimais ir pašalini
mais.

‘Mokytojų sąjungoje tris 
kartus į valdybą buvo iš
senkami bolševikams nepa

lankus kandidatai. Ant ga
lo, liko uždrausta valdybą 
rinkti, o jos vieton tapo pa
skirta ‘komunistine troika’. 
O kada ir tai nieko negelbė
jo, tai liko areštuota seno
sios valdybos nariai ir pati 
sąjunga likviduota.

“Tokiu jau budu sovietų 
valdžia daug kartų buvo 
areštavusi fabrikų komite
tus (Arsenalo, tabako fabri
kų ir tt.)

“Apie bolševikų paskirtų
jų valdybų tikslą jau gali
ma spręsti iš sekamo fakto:, 
praeitų metų 6 birželio boK
ševikų profesinė sąjunga nu
tarė pašalinti kelis tūkstan
čius darbininkų iš sąjungų ir 
tarnystės už dalyvavimą 
protesto manifestacijose ge
gužės 24—26 d.”
Nežiūrint į repersijas, social

demokratai nepaliauja dirbę. 
“Soc. V.” sako:

“Nelegalinė partijos dar
buotė plėtojasi. Reguliaciniai 
išeina s.-d. laikraščiai, lei
džiama lapeliai ir prokla- 
macijos. Visa (šalis yra ai>- 
siausta komitetų tinklu. Re
presijos nė kiek nesumaži
no partijos įtakos į darbi
ninkų ir kaimiečių mases. 
Idėjos žvilgsniu s.-d. parti
ja Gruzijoje dabar yra stip
resnė, negu kada nors pra
eityje.”

SOC:.-DEMOKRATŲ IR VAL
STIEČIŲ LIAUDININKŲ PA
REIŠKIMAI DEL VALSTYBĖS 

PREZIDENTO RINKIMŲ.

Sausio 9 d. Seimo Socialde
mokratų Frakcija įteikė Seimo 
Prezidiumui sekamą pareiški- 

m’: : f
“Einant Lietuvos Respub

likos Konstitucijos § 41 Res
publikos Prezidentas renka
mas absoliutine atstovų dau
guma. Kadangi gruodžio 21 
d. p. m. įvykusiose Prezi
dento rinkimuose dalyvavo 
išviso 36 Seimo nariai, ku
rie absoliutinės daugumos 
nesudaro, tai Socialdemok
ratų Frakcija pareiškia, kad 
ji skaito rinkinius neteisė
tais, nesamais, o patį rin
kimų faktą įvertina kaipo 
eilinį iš krikščionių demok
ratų bloko pusės įstatymų 
laužymą, tuo labiau neleis
tiną, kad tuo aktu prasižen
giama prieš pamatinius 
krašto įstatymus.

“Socialdemokratų vardu: 
V. Galinis, L. Purčnienė, S. 
Kairys,* M. Markauskas, J. 
Plečkaitis, K. Venslauskas, 
V. Požėla, U. Kromeris.”

Tą pačią dieną Seimo prezi
diumui įteikė savo pareiškimą 

ir valstiečiai liaudininkai. Pa
reiškimas skamba sekamai:

“Kadangi 41 konstitucijos 
§ reikalauja Valstybės pre
zidento (rinkimams dalyva
vimo posėdy absoliutines at
stovų daugumos, t. y. ne 
mažiau 40 atstovų; kadan
gi posėdy 21 gruodžio 1922 
metų, kuriame buvo daro
mi Prezidento rinkimai, da
lyvavo išviso 36 atstovai, t. 
y. reikalaujamos absoliutės 
atstovų daugumos nebuvo, 
tai Valstiečių Sąjungos ir

Kas dedasi Klaipėdos krašte
KAUNAS, I. 13.

Kuomet rašau tas eilutes, 
Kauno gatvėmis uoliai bėginė
ja laikraščių pardavėjai ir įsi- 
iniršdami piliečių domei šau
kia: “Extra telegramos! Suki
limas Klaipėdos krašte! Senoji 
valdžia nuversta!”

Surugusiam Kauno ore, ly
tingą vakarą ta nauja žinia žy
miai sujudino gatvės minią. 
Valdininkai, kariškiai, šiaip in
teligentai nedideliais būriais 
spaudžiasi apie laikraščių par
davėjus, traukia iš kišenės cen
tus, moka ir skaito. Kas jau 
spėjo perskaityti mažą žinių 
pluoštą apie Klaipėdos krašto 
įvykius, tie išreto, kaip pri
tinka lietuvio budui, toliau 
žingsniais matuoja Laisvgs 
Alėją ir filozofuoja. Taip ir 
r-ikia! Senai jau reikėjo už
vožti per nugarą visiems tiems 
heimatbundininkams! sako ra
musis pilietis ir išdidžiai žiuri 
į dar neaiškią Klaipėdos kraš
to ateitį, tarytum numanyda
mas, kad prie KJaipėdos įvy
kių ir jis prisidėjo savo dviem 
skatikais.

O Mažosios Lietuvos ateitis ir 
net paskutiniųjų dienų atsiti
kimai Klaipėdoje vis dar ne
aiškus net čia Kaune. Sutrauk
tas telegramų turinys tik sako: 
sausio 10 dieną, rytą visame 
Klaipėdos krašte įvyko vietinis 
sukilimas. Vyriausias Klaipė
dos krašto Gelbėjimo Komite
tas pasiskelbė krašto valdžia. 
Sukilimas eina obalsiu: “Šalin 
freištatas! Prisijungimas prie 
Lietuvos!”

Toliau telegramose sakoma: 
Gelbčj imo Komitetas išleitlo ixt- 
sišaukimą į Lietuvos šaulius, 
kviesdamas juos pagelbėti da
bartinėje kovoje.

Pabaigoje sakoma: Klaipėda, 
Lauksargė —< sukilėlių ranko
se. Gyventojų tarpe didžiausis 
entuziazmas.

Va ir visos tuo tarpu žinios, 
paduodamos ‘'‘Lietuvos Žinių” 
redakcijos. Kokia yra tikroji 
Klaipėdos krašto padėtis? ką 
reiškia įvykęs ten sukilimas? 
ir ko galima laukti artimiau
sioje ateity?

Daugiau kaip metai atgal 
man teko kelius kartus rašyti 
“Naujienoms” Klaipėdos atei
ties klausimu. Tuomet jau 
man teko nurodyti, kurios po
litinės sroves varžosi dėl Ma
žosios Lietuvos likimo ir kas 
kiekvienai srovei vadovauja. 
Nes ir tuomet jau buvo pilnai 
pareiškusi iš vienos pusės va
dinamoji “freištato” idėja, sie
kimas Klaipėdos kraštui nepri
klausomos politinės buities, iš 
kitos gi — iškilo lietuviškoji 
srovė, stačiusi sau tikslą su
jungti Mažąją Lietuvą su Di
džiąją. “Freištato” šalininkų 
priešaky stovėjo Klaipėdos 
stambieji pirkliai ir pramoni
ninkai, glostomi francuzų, vi
liojami lenkų. Lietuviškąją li
niją vedė neskaitlinga lietuviš
koji inteligentija ir dalis tau
tiniai prakutusių ūkininkų. Lie
tuviškosios orijcntacijos šali
ninkais gana aiškiai sakėsi'kai
mo proletarai, mažažemiai 
ūkininkai, dalinai miesto darbi
ninkai, su kraštutiniais palinki
mais, dalinai Klaipėdos krašto 
žvejai.

Visi praėjusieji metai Mažo- 

socialistų liaudininkų de
mokratų blokas pareiškia, 
kad jis laiko esant 41 Kon
stitucijos § sulaužytą ir Val
stybes Prezidento rinkinius 
neteisėtais su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmė
mis ir deda visą atsakomy
bę už tai krikščionims de
mokratams, ūkininkų sąjun
gai ir darbo federacijai.

“Valstiečių Sąjungos ir 
Socialistų liaudininkų/ de
mokratų bloko vardu (pas.) 
D-ras J. Staugaitis.”

joj Lietuvoj ėjo kad ir neper- 
karšta, bet nuolatinė kova, ku
ri tuo labiau aštrėjo, juo ar
tyn. ėjo galutino sprendimo 
momentas. Kovėsi dvi minėto
sios srovės. Prancūzai ir len
kai visą laiką dėjo didelių pa
stangų ir diplomatijoj, ir pa
čiam Klaipėdos krašte, kad 
įgytų daugiau šalininkų sava
jam klausimo sprendimui. 
Prancūzas komisaras rūpestin
gai glostė vokiečių buržuaziją, 
teikdamas jai galimų lengvo- 
nybių; darydamas pastangų 
rasti Klaipėdai ekonominių ry
šių su Lietuva ir Lenkais. Pa
tys francuzų kapitalistai kūrė 
Klaipėdoje įvairių prekybos 
bendrovių, pirko namų, ėmėsi 
steigti bankų. Prancūzų pėdo
mis sekė lejikai. Pagaudami 
tinkamą momentą, francuzai 
su lenkais skubinosi užintere- 
suoti ir anglus-kapitalistus, kad 
patraukti juos savo pusėn. 
Kuomet, sakysim, anglų biz
nieriai užpirko miškų plotus 
Lenkuose ir okupuotoj Lietu
voj, kuriems gabenti pigiausias 
kelias buvo Nemunas, francu- 
zų valdžia sutartinai su ang
lais pastatė Lietuvai reikalavi
mą internacionalizuoti Nemu
ną. Tai Nemuno internaciona
lizacijai francuzai dėjo tiek 
reikšmės, kad tik už jos įvyk
dymą sutiko pagalios pripa
žinti Lietuvą de jure. Lengva 
suprasti, kad Klaipėdos pirk
liams ir pramonininkams Ne
muno atidarymas butų nešęs 
ekonominiam jų badui galą, 
butų įsikunymas tų vilčių, apie 
kurias Klaipėdos buržuazija 
sapnuoja mažiausia trečius me
tus.

Palaikydami vokiečių buržu
aziją jos ekonominiuose reika
luose, franeuzai-okupantai tei
kė visokių koncesijų vokiečių 
gaivalui ir kitose gyvenimo 
srityse. Vokiečiai ne tik vyra
vo Direktorijoj, bet laikė sa
vose rankose visą krašto ad
ministraciją, teismus, mokyk
las, atstovavo kraštui užsie
niuose. Atskirtoj nuo Vokieti
jos Mažojoj Lietuvoj viskas dė
josi taip, kai]) buvo a. a. kai
zerio Vilgclmo laikais.

Suprantama, kad tokioj tvir
kinančio pataikavimo atmosfe
roj lengvai vystėsi ir tuko 
įvairios rųšies spekuliantai, 
darėsi veikėjais praščiausios 
rųšies avan durininkai Aukš
tuolaičių ir Vanagaičių tipo. 
Mainininkavimas savo pažiūro
mis už markę, laikraščių pa
pirkimas, veiklesniųjų visuome 
nes veikėjų samdymas sava
jam reikalui remti gavo Klai
pėdoj labai plataus pritaikini
mo. Ir tenka pasakyti, kad 
Mažojoj Lietuvoj atsirado nc- 
perdaug kieto sprando žmonių, 
kurie mokėjo nusilenkti prieš 
aukso veršį.

Tuo pačiu laiku, franeuzams 
laiminant, ėjo gana smarkus 
lietuviškojo gaivalo persekioji
mas, ar bent jo ignoravimas. 
Teisybė, tie Klaipėdos lietuv
ninkai net po kaimus, senokai 
išsišerę vokiečių kultuiron ir 
vokiečius pasekdami, savo dau
gumoje nei nemanė griežčiau 
ginti į savosios kalbos teisių. 
Nei ta kalba, nei pašonėj esa
mos Didžiosios Lietuvos vaiz-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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miąs savo valdžias, o ne Vo
kietijos darbininkus, reiškia 
juk ne tiktai darbininkų 
šmeižtą, bet ir moralį impe- 
riailstinės poliikos stiprini
mą.

Naujienos eina kasdian( {ištiriant 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.
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Darbininkų 
solidarumas.

Komunistų laikraščiai ir 
Hearsto žinių agentūra bu
vo apmelavę socialistus San
tarvės šalyse. Pirmieji sa
kė, kad tie socialistai nieko 
nedarą kovai su Franci jos 
imperializmu ir net remią 
savo valdžias. Hearsto gi 
agentūra skelbė, kad Fran
ci jos socialistai pritarią sa
vo valdžios politikai sulig 
Vokieijos.

Mes jau dvejetą kartų nu- 
rodinėjome, kad tai negali 
būt tieJa, kadangi prieš pat 
francuzų įsiveržimą į Ruhro 
sritį, visų Europos šalių so
cialistai, neišskiriant fran
cuzų ir belgų, pareiškė griež
tą savo nusistatymą prieš tą 
prievartos politiką. Pada
vėme net ištraukas iš Fran
ci jos socialistų partijos ir 
profesinių sąjungą atsišau
kimo, kuriame keliama pro
testas prieš savo valdžios 
planąk^triuškinti Vokietiją.

Dabar jau ir kapitalistų 
laikraščiai yra priversti pri
pažinti tiesą. Jie paduoda 
Associated Press telegramą, 

v kurioje sakoma, kad Fran- 
cijos Darbo Konfederacija 
(kuri dabar veikia solidariai 
su socialistų partija) dveje
tas dienų atgal išnešė pro
testą prieš žiaurias Franci- 
jos valdžios priemones Ruh
ro srityje ir pasiuntė pasvei
kinimą vokiečiams darbinin
kams toje srityje. Paduoda-^ 
ma taip pat tos pačios tele
gramų agentūros žinia apie 
Belgijos socialistų reikalavi
mą, kad ginčas tarp Franci- 
jos ir Vokietijos butų iš
spręstas ne jiegos pagelba, 
bet taikos keliu. O pirmiau 
jau buvo pranešta, kad tokį 
pat reikąfavimą stato ir An

 

glijos Darbo Partija.

Me nesistebime, ___
Heąfsto geltonlapiai šmeižė 
Europos darbininkus ir so- 
ialistų partijas; Bet kodėl 

mėgina lenktyniuot su jais

kad

Kapitalizmo 
grįžimas Rusijoje.

Treji, ketveri metai atgal 
tiktai teoretiniai išsilavinu
sieji socialistai aiškiai nu
matė, kad šiuo laiku socialis
tinės tvarkos įvykinimas Ru
sijoje yra negalimas, kadan
gi tam nėra tenai pribren
dusios ekonominės sąlygos. 
Bet šiandie ta tiesa jau yra 
suprantama kiekvienam 
žmogui. Apie tai, kad bol
ševikų “socialistinis eksperi
mentas”»yra baisus fiasco, 
dabar jau ne tik visi žvirbliai 
ant stogų čirška, o ir patys 
bolševikų vadai atvirai kal
ba.

Tos kalbos prasidėjo tuo
met, kai Leninas, pavasarį 
1921 m., paskelbė “naują 
ekonominę poltiką”. Tuomet, 
beje, buvo dar sakoma, kad 
ta politika, atsteigianti pri
vatinės nuosavybės teises 
smulkiamjam sodžiaus ir 
miesto ūkyje ir prekybos 
laisvę, esanti tiktai laikinas 
“srateginis pasitraukimas”, 
o ne galutinas grįžimas į 
kapitalizmo tvarką. Bet nuo 
to laikd^jau ir šit^a iliuzija 
tapo visiškai sugriauta pa
čių bolševikų vadų lupomis.

Praėjus mažiaus kaip me
tams laiko nuo “naujosios 
ekonominės politikos” pa
skelbimo sovietų valdžios 
galva pareiškė, kad ji esanti 
vykinama “rimtai ir ilgam 
laikui” (vserjoz ir nadolgo) ; 
gi dar kiek vėliau visa gy
vuojančioji Rusijoje ekono
minė tvarka tapo pačios val
džios apibudinta, kaipo 
“valstybinis kapitalizmas”. 
O paskutiniame soviėtų kon
grese Leninas ne tiktai pa
tvirtino šiokį Rusijos tvar
ios apibudinimą, bet išreiš
kė apgailestavimą, kad Rusi
joje tuoj po bolševikiško 
perversmo buvo mėginta 
steigti socializmą, o ne vals
tybinį kapitalizmą, kuris jai, 
)rie dabartinio ekonominio 
vystymosi laipsnio, tinkąs 
geriausiai. i

Taigi, rimtai ' kalbant, 
šiandie jau nebeėra ginčo ta
pė socialistų ir komunistų 
dėl to, ar Rusijoje dabar ga- 
i būt socializmo, ar kapita- 
izmo tvarka. Abiem pusėm 
pripažįstant, kad kapitaliz
mas Rusijoje tuo tarpu 
yra neišvengiamas, galima 

Kdabar ginčytis tiktai dėl to, 
Giri jo forma yra tinkames
nė tolimesnio šalies vystymo 
si ir darbininkų klasės rei
kalų atžvilgiu. Bet jeigu 
taip, tai kuo vardu reikia va
dinti tuos gaivalus, kurie da 
ir šiandie stengiasi įtikinti 
oubliką, jogei bolševikai ko- 
voją už neatidėtiną socializ
mo varkos vykinimą, kuo
met socialistai dar norį pa- 
aikyt kapitalizmo tvarką? Į 

Gaivalai, kurie šitokius daly
kus rašo laikraščiuose ir 
xalba viešuose susirinkimuo-

- * . fi. j v ’ . *

vių sekcija paskutinėmis sa
vaitėmis ištisoje eilėje vietų 
rengė viešas diskusijas te
moje, “Ar grįš Rusijoje ka
pitalizmas, ar ne”, ir jos 
spaudos organai rašė apie 
tas diskusijos, kad jose buvę 

I “įrodinėjama”, jogei kapita
lizmas Rusijoje nebegalįs 
daugiaus grįžti ir nebegrį- 
šiąs. Šitaip apgaudinėti pu
bliką tuomet, kai patys Rusi
jos bolševikai seniai yra pa
reiškę, jogei kapitalistinė 
tvarka yra ilgam laikui ne- 
bepašalinamas daiktas Rusi- 
joje!

I Tiems žmonėms, kurie in
teresuojasi Rusijos ekono
mine padėtim ne tam, kad 
apgaudinėjus tamsesnius už 
save elementus, bet tam, 
kad supratus, kas tenai tik
rai dedasi, gali būt įdomu 
patirti, kaip progresuoja 
Rusijoje įsigalėjimas kapi
talistinės tvarkos, kuri jau 
yra įvykęs faktas. Šituo at
žvilgiu vertas paminėjimo 

'yra pirmiausia Visos Rusi
jos Žmonių Ūkio Sovieto, 
prezidiumo dekretas, priim
tas pereito gruodžio mėn. 6 
d. Jisai nustato sąlygas ir 
tvarką pardavimui industrL 
jos įmonių, esančių Visos 
Rusijos žmonių Ūkio Sovie
to ir jo vietinių organų ži
nioje. Tuo dekretu valstybi
nes įmones gali parduoti 
esant reikalui ne tiktai vy
riausias šalies ūkio sovietas, 
bet ir gubernijos ūkio sovie
tai.

Po to yra įdomus naujieji 
industrijos įmonių perorga
nizavimo projektai, kuriuos 
rengiasi vykinti sovietų val
džia. Sulig tais projektais 
daugelis industrijos įmonių 
ketinama paversti akcijų 
bendrovėmis, pavedant dalį 
akcijų (šėrų) privatiniam 
kapitalui. Toliaus galima 
nurodyti į naujas koncesi
jas, kurias paskutiniu laiku 
suteikė bolšęyikų valdžia už
sienių kapitalui: pav.,konce
sija Vokietijos Kruppo fir
mai, koncesija Otto Wolfui 
(kur trys ketvirtadaliai ka
pitalo priklauso anglams), ir 
kitos.

Šitie faktai rodo ne tiktai 
tą, kad Rusijoje jau yra įkė
lęs koją kapitalizmas, bet ir 
kad tenai toliaus vis naujas 
pozicijas užkariauja privati
nis kapitalas. Pirma jisai 
buvo įleistas tiktai į žemės 
ūkį, prekybą ir smulkiąją 
pramonę, o dabar jisai priė
jo jau ir prie stambiosios in
dustrijos. Šitas vystymos 
neišvengiamai turi privesti 
prie to, kad už kiekriaiko 
Rusijoje ir valstybinis kapi
talizmas bus sugriautas, ir 
jo vietą užims privatinio ka
pitalo viešpatavimas.

Kaip rašo “Socialističeskij 
Viestnik,” tremtiniai apie da
bartinę Gruzijos padėtį papa
sakoję štai kokių dglykų:

“Pastaruoju laiku okupa
cinėje valdžioje žymiai pasi
reiškė tendencija prievarta 
rusinti Gruziją. Kai Gruzija 
buvo užkariauta, tai bolše
vikai paskelbė, jog gruzinų 
kalba palsiliksianti valstybi
ne kalba; be to, jie žadėjo 
įsteigti gruzinų raudonąją 
armiją ir t. t. Vėliau jie at
sižadėjo duotųjų pažadų. O 
pastaruoju laiku jie atvirai 
ėmė laikytis tokios politikos, 
kuri siekias! panaikinti viso
kią Gruzijos nepriklausomy
bę: padidėjo gruzinų kalbos 
perselk io ji m a s, sistemati n gal 
šalinama iš fabrikų ir dirb
tuvių vietos darbininkai, 
valdžios įstaigos ‘valoma’ 
nuo gruzinų.

“Sąryšyje su ta ‘koloniza
cine’ politika bolševikų tar
pe reiškiasi charakteringas 
skilimas.

“Okupacij os pridengei mui? 
bolševikų valdžia iš pat pra
džių naudojosi saujale gru- 
zinų-komunistų (kurie pir
ma, tarnavo sovietų Rusijo
je), ir skyrė juos aukštiems 
urėdams Tiflisc. Bet pasiro
dė, jog ir jie negalėjo tokiu 
tiesumu ir kietumu vesti 
politikos, kaip kad buvo 
reikalaujama iš jų Maskvo
je. Prasidėjo įdomi komedi
ja. Pirmas Gruzijos Sovnar- 
komo (liaudies komisarų 
sovieto) „pirmininkas, F. Ma- 
charadze, pasirodė Maskvai 
perdaug nuolaidžių, — jį 
pašalino, o jo vieton pasky
rė kietąjį B. Mdivanį. Vė
liau nusprendė, kad ir Mdi- 
vani nėra pakankamai, kie
tas, — pavarė ir jį, paskirda
mi jo vieton S. Kavtaradzę. 
O nesenai ir Kavtaradzę li- 

- ko apkaltintas ‘nukrypimu’ 
(nukrypimu į nacionaliz
mą), ir jį pašalino.

“Dėlei tokio pat ‘nukry
pimo’ liko pašalintas ir per
keltas į Maskvą Tifliso liau
dies komisaras, Svanidze. 
Jo vieton paskirta koks tai 
Izmailovas. Ištiko bolševikiš
ka rūstybė ir Gruzijos čekos 
pirmininką, Cinzadzę.

“Tie Maskvos valdžios žy
giai privedė prie to, jog net 
mažas būrelis gruzinų-ko- 
munistų, kurič rėmė oku
pacinę valdžią, dabar ima 
krikti.”

BOLŠEVIKŲ ŠEIMININKAVI
MAS GRUZIJOJE^

Apžvalga

Eerlinan atvyko 62 žmogų, 
kurie liko ištremti iš Gruzijos. 
Iš jų 35 darbininkai, 13 stu
dentų, o kiti šiaip inteligentai. 
56 tremtinių priklauso social-

komunistai, kurie nuolatos' 
šūkauja apie “bendrąjį fron
tą”? Sakyt, kad Francijos, 
Belgijos ir Anglijos socialis

tinis proletariatas šiame

sfe, yra šarlatanai.
Ant nelaimės, šitos šarlar 

;anų rūšies dar yra nemažai 
Amerikos lietuvių darbinin- 

kų tarpe. Komunistines

demokratų partijai. Jų tarpe 
Vienas Gruzijos demokjratinęs 
valdžios narys, 6 steigiamojo 
selino nariai. -vis>t<s 'profesinių 
sąjungą c cnt ra Iii nes tarybos 

prezidiumas, geležinkeliečių sų-
tarptautiniame krizyje re- “darbininkų partijos” lietu- jungos prezidiumas, etc.

Su darbininkų organizaci
jomis bolševikai apsieina ne
paprastai žiauriai: areštams ir 
persekiojimaihs.^ nėga‘ galo. 
Remdamos tremtinu^ pasako
jimais, “Soc. V.” rašo:

“Profesinės sąjungos, ku
rios kadaise buvo subarusios 
visus Gruzijos darbininkus, 
dabartiniu laiku faktinai 
nustojo ekzistavusioš kaipo 
klasinio vienijimo ir darbo 
gynimo organai.

“Sąjungų neprliklausomy- 
bės naikinimo darbas veda
ma nuo pirmos dienos ‘rau
donosios’ kariuomenės * įžen
gimo Tiflisan. Jau vasario 
27 d., 1921 m. bolševikai 
užgriebė graži jos profesinių 
sąjungų centralinės tarybos 
namą ir paskelbi, jog visos 
darbininkų išrinktosios pro
fesinių sąjungų valdybos yra 
paleidžiamos. Į fabrikus ir 
dirbtuves buvo pasiųstos ko
munistinės ‘troikos’ su dvi
lypiu mandatu: prižiūrėti 
darbininkus ir sužinoti jų 
politinį nusistatymą.

“Tokios jau ‘‘troikos” bu
vo pasiųstos į profesines są
jungas sudarymui valdybų. 
Provincijos miestuose pro- 

. fesi’nių sąjungų valdybų 
funkcijos pavesta vietos 
komjačeikoms, kurios tuo 
pačiu laiku ėjo čekos skyrių 
pareigas.

“Vienok, kai kuriuose pro
fesinių sijjunfių skyriuose 
buvo paskelbta rinkimai: 

bolševikai tikėjosi,, jog dur
tuvai ir žadėjimas ‘sandvį-

čių’ už ištikimybę privers 
darbininkus priimti komu
nistų kandidatus. Bet bolše
vikų kandidatai nepraėjo 
valdybon nė viename sky
riuje. Tatai davė bolševi
kams progos pradėti naujas 
represijas prieš profesines 
sąjungas.

“Štai tokių depresijų ke
letas pavyzdžių.

“Iš geležinkeliečių sąjun
gos (tvirčiausios sąjungos 
visoje Gruzijoje) buvo areš
tuota 200 žmonių, 500 ž. iš
siųsta Rusijon ir daugelis 
sąjungos narių (gruzinų) 
pašalinta iš darbo. Pati są
junga liko likviduota ir pris
kirta ‘Užkaukazio sąjungai’, 
kuri' yra grynai valstybinio 
pobūdžio įstaiga.

“iPašto-delegrafo darbinin
kų sąjungos valdyba buvo 
renkama trimis atvejais. 
Kiekvieną kartą laimėjo so
cialdemokratų kandidatai. 
50 žmonių areštuota.

“Tramvajų darbininkų są
jungos valdyba liko areštuo
ta ant rytojaus po rinkimų.

“Spaustuvininkų sąjunga 
liko visai sunaikinta areš
tais, trėmimais ir pašalini
mais.

“Mokytojų sąjungoje tris 
kartus į valdybą buvo iš
renkami bolševikams nepa- 

• lankus kandidatai. Ant ga
lo, liko uždrausta valdybą 
rinkti, o jos vieton tapo pa
skirta ‘komunistine troika’. 
O kada ir tai niefyo negelbė
jo, tai liko areštuota seno
sios valdybos nariai ir pati 
sąjunga likviduota.

“Tokiu jau būdu sovietų 
valdžia daug kartų buvo 
areštavusi fabrikų komite
tus (Arsenalo, tabako fabri
kų ir tt.)

“Apie bolševikų paskirtų
jų valdybų tikslą jau gali
ma spręsti iš sekamo fakto: 
praeitų metų 6 birželio bol
ševikų profesinė sąjunga nu
tarė pašalinti kelis' tūkstan
čius darbininkų iš sąjungų ir 
tarnystės už dalyvavimą 
protesto manifestacijose ge
gužės 24—26 d.”
Nežiūrint į repersijas, social

demokratai nepaliauja dirbę. 
“Soc. V.” sako:

“Nelegalinė partijos dar
buotė plėtojasi. Reguliariniai 
išeina s.-d. laikraščihi, lei
džiama lapeliai ir prokla
macijos. Visa šalis yra ap
siausta komitetų tinklu. Re
presijos nė kiek nesumaži
no partijos įtakos j darbi
ninkų ir kaimiečių mases. 
Idėjos žvilgsniu s.-d. parti
ja Gruzijoje dabar yra stip
resnė, negu kada nors pra
eityje.”

SOC.-DEMOKRATŲ IR VAL
STIEČIŲ LIAUDININKŲ PA
REIŠKIMAI DEL VALSTYBĖS 

PREZIDENTO RINKIMŲ.

Sausio 9 d. Seimo Socialde
mokratų Frakcija įteikė Seimo 
Prezidiumui sekamą pareiški
mą:

“Einant ^Lietuvos Respub
likos Konstitucijos § 41 Res
publikos Prezidentas renka
mas absoliutine atstovų dau
guma. Kadangi gruodžio 21 
d. p. m. įvykusiose Prezi
dento rinkimuose dalyvavo 
išviso 36 Seimo nariai, ku
rie absoliutines daugumos 
nesudaro, tai Socialdemok
ratų Frakcija pareiškia, kad 
ji skaito rinkimus neteisė
tais, nesamais, o patį rin
kimų faktą įvertina kaipo 
eilinį iš krikščionių demok
ratų bloko pusės įstatymų 
laužymą, tuo labiau neleis
tiną, kad tuo aktu prasižen
giama prieš pamatinius 
krašto įstatymus.

“Socialdemokratų vardu: 
V. Galinis, L. Purėnienė, S. 
Kairys, * M. Markauskas, J. 
Plečkaitis, K. Venslauskas, 
V. Požėla, U. Kromeris.” 

Tq pačią dieną Seimo prezi- 
diumui įteikė savo pareiškimą

/

ir valstiečiai liaudininkai. Pa
reiškimas skamba sekamai:

“Kadangi 41 konstitucijos 
§ reikalauja Valstybės pre
zidento rinkimams dalyva
vimo posėdy absoliutinės at
stovų daugumos, t. y. ne 
mažiau 40 atstovų; kadan
gi posėdy 21 gruodžio 1922 
metų, kuriame buvo daro
mi Prezidento rinkimai, da
lyvavo išviso 36 atstovai, t. 
y. reifkalaujaunos absoliutės 
atstovų daugumos nebuvo, 

Sąjungos ir 
s

tai Valstiečių

socialistų liaudininkų de
mokratų blokas pareiškia, 
kad jis laiko esant 41 Kon
stitucijos § sulaužytą ir Val
stybės Prezidento rinkimus 
neteisėtais su visomis iš to 
išplaukiančiomis pasekmė1- 
mis ir deda visą atsakomy
bę už tai krikščionims de
mokratams, ūkininkų sąjun
gai ir darbo federacijai.

“Valstiečių Sąjungos ir 
Socialistų liaudininkų/ de
mokratų bloko vardu (pas.) 
D-ras J. Staugaitis.”
jg 1 j. .. .1 .................... 1 ...

Kas dedasi Klaipėdos krašte
KAUNAS, I. 13.

Kuomet rašau tas eilutes, 
Kauno gatvėmis uoliai bėginė
ja laikraščių pardavėjai ir įsi- 
piijršdami piliečių domei šau
kia: “Extra telegramos! Suki
limas Klaipėdos krašte! Senoji 
valdžia nuversta!”

Surugusiam Kauno ore, ly
tingą vakarą ta nauja žinia žy
miai sujudino gatvės minią. 
Valdininkai, kariškiai, šiaip in
teligentai nedideliais būriais 
spaudžiasi apie laikraščių par
davėjus, traukia iš kišenes cen
tus, moka ir skaito. Kas jau 
spėjo perskaityti mažą žinių 
pluoštą apie Klaipėdos krašto 
įvykius, tie išreto, kaip pri
tinka lietuvio badui, toliau 
žingsniais matuoja Laisvas 
Alėją ir filozofuoja. Taip ir 
r-ikia! Senai jau reikėjo už
vožti per nugarą visiems tiems 
heimatbundininkams! sako ra
musis pilietis ir išdidžiai žiuri 
į dar neaiškią Klaipėdos kraš
to ateitį, tarytum numanyda
mas, kad prie Klaipėdos įvy
kių ir jis prisidėjo savo dviem 
skatikais.

O Mažosios Lietuvos ateitis ir 
net paskutiniųjų dienų atsiti
kimai Klaipėdoje vis dar ne
aiškus net čia Kaune. Sutrauk
tas telegramų turinys tik sako: 
sausio 10 dieną, rytą visame 
Klaipėdos krašte įvyko vietinis 
sukilimas. Vyriausias Klaipė
dos krašto Gelbėjimo Komite
tas pasiskelbė krašto valdžia. 
Sukilimas eina obalsiu: “Šalin 
freištatas! Prisijungimas prie 
Lietuvos!”

'Poliau telegramose sakoma: 
Gelbėjimo Komitetas išleido at
sišaukimą į Lietuvos šaulius, 
kviesdamas juos pagelbėti da
bartinėje kovoje.

Pabaigoje sakoma: Klaipėda, 
Lauksargė —. sukilėlių ranko
se. Gyventojų tarpe didžiausis 
entuziazmas.
, Va ir visos tuo tarpu žinios, 
paduodamos ‘‘Ijietuvos Žinių” 
redakcijos. Kokia yra tikroji 
Klaipėdos krašto padėtis? ką 
reiškia įvykęs ten sukilimas? 
ir ko galima laukti artimiau
sioje ateity?

Daugiau kaip metai atgal 
man teko kelius kartus rašyti 
“Naujienoms” Klaipėdos atei
ties klausimu. Tuomet jau 
man teko nurodyti, kurios po
litinės srovės varžosi dėl Ma
žosios Lietuvos likimo ir kas 
kiekvienai srovei vadovauja. 
Nes ir tuomet jau buvo pilnai 
pareiškusi iš vienos pusės va
dinamoji “freištato” idėja, sie
kimas Klaipėdos kraštui nepri
klausomos politines buities, iš 
kitos gi — iškilo lietuviškoji 
srovė, stačiusi sau tikslą su
jungti Mažąją Lietuvą su Di
džiąją. “Freištato” šalininkų 
priešaky stovėjo Klaipėdos 
stambieji pirkliai ir pramoni
ninkai, glostomi francuzų, vi
liojami lenkų. Lietuviškąją li
niją vedė neskaitlinga lietuviš
koji inteligentija ir dalis tau
tiniai prakutusių ūkininkų. Lie
tuviškosios orijcnlacijos šali
ninkais gana aiškiai sakėsi'kai
mo proletarai, mažažemiai 
ūkininkai, dalinai miesto darbi
ninkai, su kraštutiniais palinki
mais, dalinai Kluipetios krašto 

žvejai.
\Visi praėjusioji metai Mažo-

joj Lietuvoj ėjo kad ir neper- 
karšta, bet nuolatinė kova, ku
ri tuo labiau aštrėjo, juo ar- 
tyn ėjo galutino sprendimo 
momentas. Kovėsi dvi minėto
sios srovės. Prancūzai ir len
kai visą laiką dėjo didelių pa
stangų ir diplomatijoj, ir pa
čiam Klaipėdos krašte, kad 
įgytų daugiau šalininkų sava
jam klausimo sprendimui. 
Prancūzas komisaras rūpestin
gai glostė vokiečių buržuaziją, 
teikdamas jai galimų lengve- 
nybių; darydamas pastangų 
rasti Klaipėdai ekonominių ry
šių su Lietuva ir Lenkais. Pa
lys francuzų kapitalistai kure 
Klaipėdoje įvairių prekybos 
bendrovių, pirko namų, ėmėsi 
steigti bankų. Prancūzų pėdo
mis sekė lepkai. Pagaudami 
tinkamą momentą, franeuzai 
su lenkais skubinosi užintere- 
suoti ir anglus-kapitalistus, kad 
patraukti juos savo pusėn. 
Kuoimet, sakysim, anglų biz
nieriai užpirko miškų plotus 
Lenkuose ir okapuotoj Lietu
voj, kuriems gabenti pigiausias 
kelias buvo Nemunas, francu
zų valdžia sutartinai su ang
lais pastatė Lietuvai reikalavi
mą internacionalizuoti Nemu
ną. Tai Nemuno internaciona
lizacijai franeuzai dėjo ticį^ 
reikšmės, kad tik už jos įvyk
dymą sutiko pagalios pripa
žinti Lietuvą de jure. Lengva 
suprasti, kad Klaipėdos pirk
liams ir pramonininkams Ne
muno atidarymas butų nešęs 
ekonominiam jų badui galą, 
butų įsikunymas tų vilčių, apie 
kurias Klaipėdos buržuazija 
sapnuoja mažiausia trečius me
tus.

Palaikydami vokiečių buržu
aziją jos ekonominiuose reika
luose, franeuzai-okupantai tei
kė visokių koncesijų vokiečių 
gaivalui ir kitose gyvenimo 
srityse. Vokiečiai ne tik vyra
vo Direktorijoj, bet laikė sa
vose rankose visą krašto ad
ministraciją, teismus, mokyk
las, atstovavo kraštui užsie
niuose. Atskirtoj nuo Vokieti
jos Mažojoj Lietuvoj viskas dė
josi taip, kaip buvo a. a. kai
zerio Vilgelmo laikais.

Suprantama, kad tokioj tvir
kinančio pataikavimo atmosfe
roj lengvai vystėsi ir tuko 
įvairios rųšies spekuliantai, 
darėsi veikėjais praščiausios 
rųšies avantiurininkai Aukš
tuolaičių ir Vanagaičių tipo. 
Mainininkavimas savo pažiūro
mis už markę, laikraščių pa
pirkimas, veiklesniųjų visuome 
nes veikėjų samdymas sava
jam reikalui remti gavo Klai
pėdoj labai plataus pritaikini
mo. Ir tenka pasakyti, kad 
Mažojoj Lietuvoj atsirado nc- 
perdaug kieto sprapdo žmonių, 
kurie mokėjo nusilenkti prieš 
aukso veršį.

Tuo pačiu laiku, franeuzams 
laiminant, ėjo gana smarkus 
lietuviškojo gaivalo persekioji
mas, ar bent jo ignoravimas. 
Teisybė, tie Klaipėdos lietuv
ninkai net po kaimus, senokai 
išsišerę vokiečių kultuiron ir 
vokiečius pasekdami, savo dau
gumoje nei nemanė griežčiau 
ginti | savosios kalbos teisių. 
Nei ta kalba, nei ]>ašonej esa
mos Didžiosios (Lietuvos vaiz-

(Tąsa ant 5-to pusi.)



Ketvirtadienis, vasaris 1, '2'6

Kas dedasi Klaipėdos 
krašte

NAUJIENOS, Chicago, BL
Į

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

das nežadino “Jaukinimuose” 
gyvesnio noro nertis iš senai 
jau įprasto jungo, kuris negi 
trynė jiems sprando^, iki krau
jo. Bet vis tik Mažosios Lie
tuvos inteligentų tarpe, pasta
ruoju laiku ir kaimo jaunimo 
tarpe žymiai ėmė stiprėti tau
tinė srovė ir daryti jaučiamos 
įtakos net į surambėjusius bu
rtis. Žymiai paaugo lietuviškų
jų laikraščių skaitytojai; ėmė- 
kurtis kultūrinės ir jaunimo 
organizacijos; pradėta bandy
ti steigti savasias lietuviškas, 
mokyklas, savas ekonominias 
organizacijas.

Suprantama, kad tas Mažo
sios Lietuvos žadinimas ir j 
ugdinimasi* neapsėjo be žymios 
įtakos iš Lietuvos valdžios ir 
visuomenės pusės. Nežiūrint 
viso musų susnudimo ir apsi-Į 
leidimo, visgi kai kas buvo da-j 
romą “lietuvninkams” sustip
rinti. Be to Lietuvos valdžia, 
paskelbus ekonominį karą Klai
pėdos pirkliams, kiek galėjo 
uždarė savąją sieną nuo Mažo
sios Lietuvos, neleido Klaipė-, 
don miško, prekybą vedė dau
gumoje su vokiečiais ir tik iš
imtinais atsitikimas pasinaudo
davo Klaipėdos uostu tranzito 
reikalams. Klaipėdai prasidėjo 
skurdžios dienos, kurios su-j 
stabdė daugumą jos fabrikų ir 
dirbtuvių, gatvėn išmėtė žymų 
darbininkų skaičių, apmirdino, 
I rekybą, pačiam uostui leido; 
vis labiau užaugti smiltimis.

Sunkioj' ekonominėj padėty 
dalis pirklių dar galėjo “var
gą” kęsti. Bet darbininkai, žve
jai, kaimo biednuomenė ir net 
namų savininkai vis skaudžiau 
jautė apmirdinto ūkio sunku
ma ir ėmė neberymauti. Skau- 
džiau paliestas žmogus darosi 
gieitesnis j ieškoti /r bet kokio 
išėjimo.

Vienas tų galimų A Išėjimų 
buvo susidėti su Lietuva. Juo 
labiau stiprėjo liettivišikasai 
gaivalas Klaipėdos krašte, tuo 
agitacija už susidėjimą su Lie
tuva buvo vedama smarkiau 
ir ėmė sau rasti pritarėjų net 
ten, kur pirma sutikdavo tik 
priešų.

Kuomet praėjusį rudenį įvy
ko Paryžiuje Klaipėdos gyven
tojų kvotimai, ko jie norėtų 
savajam kraštui, išpažmtin at
ėjo iš Klaipėdos nebe tik vo
kiečiai, freištato šalininkai, bet 
ir visas būrelis organizacijų, 
kurios griežtai kreipė reikalą 
Lietuvos pusėn.

1 *a ry ž i u j e 4 ‘ f reišta tini ūkai” 
gavo patirti sunkų smūgį. Pa
ryžiuje paaiškėjo, kad Antan
te jokiu budu neleis Vokieti
jai atsigriebti Klaipėdos kraš
to, o francuzai bandys iš jo 
padaryti savo ir lenkų eksploa
tuojamąją koloniją. Įsitvirtin
dami Klaipėdoj, francuzai ir 
lenkai rodė noro suspausti iš 
dviejų galų pačią Lietuvą, kad 
ir iš jos padarytų sau melžia
mąją karvę.

Palaikyti tokį Klaipėdos 
klausimo sprendimą vokiečiai 
tautininkai negi galėjo. Jei 
Klaipėdos heimatbundininkaį 
kovon įsivarę, ir butų buvę 
linkę toliau varyti kerštą su 
lietuviais, tai vis tik jų drau
gai jračioj Vokietijoj turėjo pa
imti juos už rankovės ir spren
džiamuoju momentu pasakyti: 

Ilalt, Kameraden!
I’oks sprendžia masa i mo

mentas Klaipėdos kraštui jau 
prisiartino. Rybotai sakoma, 
kad jau vasario menesį Am
basadorių konferencija gaus 
išspręsti Klaipėdos likimą bent 
ilgesniam laikui. Aišku, kad 
tokiu metu visos gyvosios kra
što jiegos ir visi tie pašaliniai 
gaivalai, kurie nori rankas Šil
dytis prie svetimos ugnelės, pa* 
sistengs viską padaryiiflcad tik 
pakreiptų reikalą Jsau palan- 
kion pusėn, šiandien praneša
ma žinia apie ^‘vietos” gyven
tojų sukilimą Klaipėdos kra-,

šte reiškia lietuviškojo 
gaivalo sukilimą. Jeigu tei
singos telegramoj paduodamos 
žinios, tai jos dar sako, kad 
sukilimas “lietuvninkų” laimė
tas bent pačioj pradžioj. Ar 
taip ištiesų yra, parodys arti
miausios dienos. Ir jei ištiesų 
taip atsitiktų, tai lengvai pa
siekta lietuvių laimėjimas tik 
parodytų, kad sprendžiamos 
kovos metu vokiečių gaivalas 
Klaipėdoj pasijuto netekęs že
mės po kojų ir nebepajėgus 
kautis. Kitaip nebūtų buvę taip 
lengva viršus painei.

Kaip ėjo pačios kovos įvy
kiai ir kokių artimiausių tik
slų siekia patys sukilėliai, apie 
tai kitą kartą.

bes drg. K. Bielinis, 'Lietuvos 
Socialdemokratų Atstovas. Pa
geidaujama, kad susirinkimas 
butų kuoskaitlingiausis.

— Reporteris.t

ŠinkUoja svetimu vardu.

šiai susižinotų leidime knygų 
su Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetu

L. S. Sąjungoj.
\ r n * ri i r i

LSS. KUOPų SEKRETORIAMS

Kadangi publika paliovė do
mėjusis komunistų plepalais, 
tai jie dabar sugalvojo panau
doti savo reklamai drg. K. Bie
linio vardą,/ ir skelbia “deba
tus” su juo. Lietuvos social
demokratų atstovas niekuomet 
norą davęs sutikimo debatuot 
su tais pleperiais ir šį vaka
rą jisai niekur kitur nedaly
vauja, kaip tik visuotinam L. 
D. L. * D. narių susirinkime, 
kuris įvyks Aušros svet., 3001 
S. Halsted St. \ — R.

------- ---------
North Side.

Pagal draugo K. Bielinio^to pasakyta, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo nurodytų faktų, 
mes daug sau naudos turėsim 
leisdami knygas Lietuvoj. Juo- 
mi pagelbfcsime ir Lietuvos 
darbininkams.

Išrinkta nauja kuopos val
dyba, kurion įėjo darbštus ir 
energingi nariai. L. D. L. D. 
86 kuopoj randasi 28 nariai, 
bet kai kurie jų mažai krei
pia a lydos į lankymą susirin
kimuose. Tai yra apsileidimas.

Antanėlis.

BOLŠEVIKŲ PRAKALBOS 
NORTHSIDfiJ.

sausio

Šiuo pranešu visų draugų ži
niai, kad yra atėjusios dvi kny
gutės iš Lietuvos nuo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos. Vie
nos knygutės vardas — “Bol
ševizmas ar Socialdemokrati
ja,” o kita — “Kas yra Rusų 
Socialistinė Federacinė Tarybų 
Respublika.”

Abidvi šios knygelės yra la
bai įdomios ir pamokinančios. 
Kiekvienas pilnai užsimokėjęs 
sąjungietis gaus abidvi knygu
tes dykai. LSS. kuopų sekreto
riai malonės tuojaus prisiųsti 
man pilnai užsimokėjusių na
rių skaičių. Kurie nariai nėra 
pilnai užsimokėję, tie knygu
čių negalės gauti dykai.

Meldžiu draugų kuopų sek
retorių ūmai prisiųsti narių są
rašus. Juo greičiau juos gau
siu, tuo kuopos greičiau gaus 
knygutes. A. žymontas,

LSS. Sekretorius. 
1739 S. Halsted, Chicago, 111.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Protesto mitingas 18-tos 
gatvės biznieriy

•s
Šiandien, ketverge vasario 1 

d., 10 vai. ryto, įvyksta 18-tos 
gatvės apielinkės Halsted gat
vės biznierių susirinkimas 
West Side Trust and Savings 
banke, kampas 12-tos gatvės ir 
Halsted. Susirinkimo tikslas 
yra užprotestuoti prieš pasky
rimą 18-tos gatvės apielinkės 
fabrikų zonon, kur nebebūtų 
gyvenamųjų namų. Halsted 
(atvės, biznieriai turėtų labai 
daug 'nukentėti, jeigu aplinkui 
nebegyventų žmonės, o visur 
butų tik fabrikai. Kiekvienas 
18-tos ir Halsted gatvių biz
nierius privalo atsilankyti į šį 
susirinkimą.

UžMUšO LIETUVĮ.

Pereito pirmadienio vakarą 
tapo automotbiliaus suvažinė
tas Pranas Šimkus, gyvenąs 
2009 S. Jefferson gatvės. Ne
laimė įvyko prie kampo Jeff
erson gatvės, kai Šimkus mė
gino pereiti skersai Canalport 
Avė. Automobilistui pasisekė 
pabėgti, nes jau buvo gana 
tamsu. Mačiusieji sako, kad 
automobilius buvęs Paige mo
delio. Šimkus nugabentas Pa
vieto ligoninėn, kur jis už ke
lių valandų pasimirė.

Lietuviu Rateliuose
Susirinkimas ir prakalbos - - - *- - -
Kalbės drg. Kipras Bielinis.

Iš L.D.L.D. 86 Kp. darbuotės.
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 86 kp. susi
rinkimas buvo sausio 29 d., 
Liuosybės svetainėj/ 1822 Wa- 
bansia Avė. Susmukimą ati
darė sekr. A. Vil/s.

Kadangi kp. pirmininkas A. 
Rypkevičia yra išvažiavęs į 
Lietuvą, tai šiam susirinkimui 
tvarkos vedėju tapo išrinktas 
J. Vilis.:

Atlikus visi kuopos reika
lus, kaip tai skaitymų proto
kolo, balsavimą centro virši
ninkų 1923 m., įvairių komi
sijų raportus, laiškus ir t. t., 
eita prie naujų sumanymų. 
Naujuose sumanymuose nutar
ta: užgirti L. D. L. D. 19 kp. 
rezoliuciją, kuri jgu tilpo “Nau
jienose“ ir paaukauti įvairaus 
turinio knygų iš savo**knygy
no Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai.

Svambiausias tarimas ir ži
notinas visiem L. D. L. D. na
riam yra šis: L. D. L. D. 86 

’kp. nutarė duoti siūlymo L. D. 
L. D. Centro ir Literatūros 
komitetams, kad jie veikiau-

Šiandien vakare, vasario 1 
d., Aušros salėj, 3001 So. Hal
sted gatves, įvyksta labai svar
bus visuotinas L. D. L. D. na
rių susirinkimas, kuriame kai-i

Išpardavimai 
Ketvirtadienį 

vasario 1, 
Penktadienį, 

vasario 2 
šeštadienį, 
vasario 3

Pereitą penktadienį,
26 d., Wicker Park svet., įvy
ko lietuvių kainiasparnių pra
kalbos temoje “Lietuvos im
perialistai ir Klaipėdos Prūsi
nės Lietuvos kraštas.” Kalbė
jo Andriulevičia, Mizara ir 
Buknis.

Pirmiausiai kalbėjo Mizara 
apie Klaipėdos įvykius; pasa
kojo, kad Lietuvos impelialis- 
tų buožinė kariuomenė užėmė 
Prūsui kraštą Klaipėdą. Jo su
pratingu tie ginčai turėtų būti 
išspręili balsavimu pačių gy
ventojų, ar jie nori pasilikti 
po talpninkų globa, ar prisi
dėti pčie Lietuvos buožių. Jis 
norįs, kad Klaipėda neprisidė
tų prie buožinės Lietuvos. Nes 
Klaipėdos j darbininkai turį 
ekonomines organizacijas, o 
kai tą kraštą užimtų buožinė 
Lietuvos krikščionių ir Social- 
patriotų valdžia, tai tos visos 
Klaipėdos darbininkų organi
zacijos butų panaikintos. Mi-

žara gyrėsi skaitęs Rusijos ko
munistų organe '“Izvestija,” 
kuriame aiškiai juodas ant bal-

, kad Klaipėdos 
krašto gyventojų sukilimas pa
darytas su žinia ir susitarimu 
Lietuvos ir Lenkijos valdžių 
tokiom išlygom, kad Lietuva 
daugiau nedarysianti jokių 
priekabių Lenkijai dėl atgavi
mo Vilniaus, o Lenkija sutin
kanti, sū 
Klaipėdos kraštą pavesti Lie
tuvai.

Mizara 
pėdos gyventojų išrinkta dele
gacija buvo siųsta Paryžiun 
pasitarti su talkininkais apie 
Klaipėdos kraštą. Toj delegaci
joj nebuvę nė vieno Klaipėdos 
darbininko, kas reiškią dar
bininkai nenorį dėtis prie Lie
tuvos, nes darbininkai žiną, 
ką jiems duos buožių valdžia. 
“Mes Amerikos darbininkai ei
name su darbininkais — sako 
Mizara — jeigu Klaipėdos dar
bininkai pritartų dėtis prie 
buožių Lietuvos, tai ir mes 
jiems pritartume. Kaip jums 
visiems žinoma, Francijos mi- 
li turistą i kapitalistų siunčiami 
užėmė Vokietijos industrijos 
širdį. Jeigu Vokietijoj butų 
darbininkų komunistų valdžia, 
lai Rusijos raudonoji armija 
luojaus butų iš Rusijos išsiųs
ta gelbėti vokiečiams išvyti 
franeuzus iš Ruhr anglių dis-

MOTERS SVEIKATA
ATITAISYTA

Ji sako E. Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound pagel
bėjo, kuomet niekas kitas ne
galėjo.

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

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

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

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

‘V’

Francijos pritarimu,

pamenąs, kaip Klai-

Milvvaukee, Wisconsin. — “Manau, 
kad man reikia pranešti jums apie sa- 
iHUntiiniiisiiin vo aš sirgau3 liulULlUliyi I I ir negalėjau dirbti 

apie namus ir 
skalbti, taip buvau 
parsibaigus po pir
mutiniam! kūdikiui. 
Ėmiau daugybę vi
sokių vaistų ir tu
rėjau gydytojus. 
Paskui mečiau juos 
ir paėmiau Lydia 
E. Pinkham’s Ve
getable Compoun- 

dą ir dabar aš jaučiuosi stebėtinai 
gerai.x Aš dirbu viską, kas tik parei
na ir mes visi imame jūsų vaistą, ka
da nesijaučiame kaip reikia. Esu dė
kinga už tai, ką Vegetable Compound 
yra padaręs man ir mano šeimynai.” 
— Mrs. Mary Saiecheck, 944 28th St., 
Milvvaukee, Wisconsin.

Šitokie laiškai paliudija Vegetable 
Compaundo vertę . šitos moters kal
ba iš tikros širdies. Jos aprašo kiek 
galint teisingai savo stovį: pirma 
tuos simptomus, kurie žymiai jas pa
liečia; ir paskui tų simptomų išnyki
mą. Jos nuoširdžiai išreiškia savo 
padėką. Mažne per penkiasdešimts 
metų Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundas buvo šitaip garbinamas 
moterų.

20 metų prityrimo

- akių ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius taš

kus?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?
Ar turit kataraktą?
Ar-turit žvairas akis? .

( Tąsa ant 6to pusi.)

Kada krapas užeina nakčia.
Staigas, kimus jūsų vaiko kvertfcž- 

dejimas vidury nakties gali būti pir
mu prasergėjimu apie krupą. Jis už
eina netikėtu greitumu ir veikia—ati
dėliojimai yra pavojingi. Viena ma
ža Dro Drake’o Glesco doza atleidžia 
krupą j pėnhioliką minutų — be vėmi
mo. Pataria jj gydytojai ir aptieki- 
ninkai; 50c. bonkelė — verta $50.00 
2 valandą, rytą.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.
---------------------------------------------

Ofiso Telefonas tj A T*T>/r\ A Busto Telefonas
Central 4104 M Ei. A. Armitage 3209

VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

THE HOUŠE o/ 
.GREATER VAMES...^

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chicago, III.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.
. Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 

1545 West 47th St.

DAVID RCTTER & CO,]
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai !5 tetai!
kiemų. Visur pristatėm.
South Side ofisas 3801 Normai Av,

Tel. Yards 2296.------- -- -.

AshliandA’H

Dvigubi 
Žvaigždiniai 

ženkleliai arba 
Pirkininiai ti- 
kietai. Visą 
dieną Ketvir

tadienį.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

NepraleiskMšpardavimo
Madingi ploščiai, pageidaujami modeliai, 
šitų madų ploščiai buvo labiausia perkami 
šį sezoną. Materijos yra veliūrai, suodi
nai, normandinės, bplivinės gelumbės ir 
maišytos. Palaidi modeliai, diržuoti mo
deliai; aptaisyti pynėmis ir tos pačios ge
lumbės, gražiomis kailio apikaklėmis. Dy
džiai moterims ir merginoms. Vertės iki 
$35.00, po

Ploščiai — Pirmiau s pardavinėta iki $45.00 
— Padirbti iš popuieriausių sezono gelum
bių: Bolivinės, normąndinės, suedino ir 
šilkinio pliušo. Mandžiurinių vilkenų ir 
vebrenoms panašiu kailiu aptaisyta apika- 
klė. Visų naujausių madų ir spalvų. Dy
džiai mpterims ir merginoms. Specialiai po

TA!
MERGAITĖMS MGKSLABAIGOS

Dresės
Padirbtos iš georgeto ir chiniškojo

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

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

------ 1------------------------------- -—............. ...................

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosęvelt 8135
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedčfioj 

9 iki 12 a. m.

šilko, aptaisytos ta pa
čia materija, nėriniais 
ir kaspinais. Parink- 
tinės partijos naujų 
dresių, tik-ką apturė
tos —- kainomis po

Kitos kainomis iki $18.75 «

Paskutinis pratuštinimas

PLOSCIU MERGAITĖMS
Ploščiai padirbti iš gražios 
rųšies polairų ir dailių vilno
nių maišinių ir kitų šiltų ge
lumbių, daugelis su kailio 
apikaklėmis, visi pamušti, dy
džiai 7 iki 14 ine.
tų, specialiai po

bile kokią lig«, 
Atvažiuokite kad

Serganti žmonės yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ręss.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško 
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo 

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

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

(Kampas Monroe ir Dearborn St.) 
Imkite ei e vai torių iki 5-to augšto

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE. /

Vieta kurioj tūkstančiai *monlą 
liko išgydyti, tai geriar^a vieta 
ligonių atsilankymui. .



A I ■

Ketvirtadienis, vasaris 1, 23

Kas dedasi Klaipėdos 
krašte

(Tąsa nuo 4-to pusi.)

das nežadino “Jaukinimuose” 
gyvesnio noro nertis iš senai 
jau įprasto jungo, kuris negi 
tryne jiems sprando iki krau
jo. Bet vis tik Mažosios Lie
tuvos inteligentų tarpe, pasta
ruoju laiku ir kaimo jaunimo 
tarpe žymiai ėmė stiprėti tau
tinė srovė ir daryti jaučiamos 
įtakos net į surambėjusius bū
rus. Žymiai paaugo lietuviškų
jų laikraščių skaitytojai; ėmei 
kurtis kultūrinės ir jaunimo 
organizacijos; pradėta bandy
ti steigti savasias lietuviškas 
mokyklas, savas ekonominias^ 
organizacijas.

Suprantama, kad tas Mažo
sios Lietuvos žadinimas ir j 
ugdinimas neapsėjo be žymios 
įtakos iš Lietuvos valdžios ir 
visuomenės pusės. Nežiūrinti 
viso musų susnudimo ir apsi
leidimo, visgi kai kas buvo da
roma “lietuvninkams” sustip
rinti. Be to Lietuvos valdžia, 
paskelbus ekonominį karą Klai
pėdos pirkliams, kiek galėjo 
uždarė savąją sieną nuo Mažo
sios Lietuvos, neleido Klaipė-, 
don miško, prekybą vedė dau
gumoje su vokiečiais <ir tik iš
imtinais atsitikimas pasinaudo
davo Klaipėdos uostu tranzito 
reikalams. Klaipėdai prasidėjo 
skurdžios dienos, kurios su
stabdė daugumą jos fabrikų iri 
dirbtuvių, gatvėn išmėtė žymų 
darbininkų skaičių, apmirdino. 
į rekybą, pačiam uostui leido 
vis labiau užaugti smiltimis.

Sunkioj' ekonominėj padėty 
dalis pirklių dar galėjo “var
gą” kęsti. Bet darbininkai, žve
jai, kaimo biednuomenė ir net 
namų savininkai vis skaudžiau 
jautė apmirdinto ūkio sunku
mą ir ėmė neberymauti. Skau
džiau paliestas žmogus darosi 
greitesnis jieškoti bet kokio 
išėjimo.

Vienas tų galimų Išėjimų 
buvo susidėti su Lietuva. Juo 
labiau stiprėjo Jietuviškasai 
gaivalas Klaipėdos krašte, tuo 
agitacija už susidėjimą su Lie
tuva buvo vedama smarkiau 
ir ėmė sau rasti pritarėjų net 
ten, kur pirma sutikdavo tik 
priešų.

Kuomet praėjusį rudenį įvy
ko Paryžiuje Klaipėdos gyven
tojų kvotimas, ko jie norėtų 
savajam kraštui, išpažhitin at
ėjo iš Klaipėdos nebe tik vo
kiečiai, freištato šalininkai, bet 
ir visas būrelis organizacijų, 
kurios griežtai kreipė reikalą 
Lietuvos pusėn.

Paryžiuje “freištatiuinkai” 
gavo patirti sunkų smūgį. Pa
ryžiuje paaiškėjo, kad Antan- 
ta jokiu budu neleis Vokieti
jai atsigriebti Klaipėdos kraš
to, o franeuzai bandys iš jo 
padaryti savo ir lenkų eksploa
tuojamąją koloniją. Įsitvirtin
dami Klaipėdoj, franeuzai ir 
lenkai rodė noro suspausti iš 
dviejų galų pačią Lietuvą, kad 
ir iš jos padarytų sau melžia
mąją karvę.

Palaikyti tokį Klaipėdos 
klausimo sprendimą vokiečiai 
tautininkai negi galėjo. Jei 
Klaipėdos heimatbundininkaų 
kovon įsivarę, ir butų buvę 
linkę toliau varyti kerštą su 
lietuviais, tai vis tik jų drau
gai jračioj Vokietijoj turėjo pa
imti juos už rankovės ir spren
džiamuoju momentu pasakyti:

Ha lt, Kameraden!
Toks sprendžiamasai mo

mentas Klaipėdos kraštui jau 
prisiartino. Rybotai sakoma, 
kad jau vasario mėnesį Am
basadorių konferencija gaus 
išspręsti Klaipėdos likimą bent 
ilgesniam laikui. Aišku, kad 
tokiu melu visos gyvosios 'kra
što jiegos ir visi tie pašaliniai 
gaivalai, kurie nori rankas šil
dytis prie svetimos ugnelės, pa* 
sistengs viską padaryti, kad tik 
pakreiptų reikalą sau palan
kioji pusėn. Šiandien praneša
ma žinia apie “vietos” gyven
tojų sukilimą Klaipėdos kra-, 

šte reiškia lietuviškojo 
gaivalo sukilimą. Jeigu tei
singos telegramoj paduodamos 
žinios, tai jos dar sako, kad 
sukilimas “lietuvninkų” laimė
tas bent pačioj pradžioj. Ar 
taip ištiesų yra, parodys arti
miausios dienos. Ir jei ištiesų 
taip atsitiktų, tai lengvai pa
siekta lietuvių laimėjimas tik 
parodytų, 'kad sprendžiamos 
kovos metu vokiečių gaivalas 
Klaipėdoj pasijuto netekęs že
mės po kojų ir nebepajėgus 
kautis. Kitaip nebūtų buvę taip 
lengva viršus paimli.

Kaip ėjo pačios kovos įvy- 

slų siekia patys sukilėliai, apie 
tai kitą kartą.

L. S. Sąjungoj
KUOPų SEKRETORIAMS

Šiuo pranešu visų draugų ži
niai, kad yra atėjusios dvi kny
gutės iš Lietuvos nuo Lietuvos 

nos knygutės vaidas — “Bol
ševizmas ar Socialdemokrati
ja,” o kita — “Kas yra Rusų 
Socialistine Federacinė Tarybų 
Respublika.”

Abidvi šios knygelės yra la
bai įdomios ir pamokinančios. 
Kiekvienas pilnai užsimokėjęs 
sąjungietis gaus abidvi knygu
tes dykai. LSS. kuopų sekreto
riai malonės tuojaus prisiųsti 
man pilnai užsimokėjusių na
rių skaičių. Kurie nariai nėra 
pilnai užsimokėję, tie knygu
čių negales gauti dykai.

Meldžiu draugų kuopų sek
retorių urnai prisiųsti narių są
rašus. Juo greičiau juos gan
du, tuo kuopos greičiau gaus 
knygutes. A. žymontas,

v LSS. Sekretorius. 
1739 S. Halsted, Chieago, III.

CHICAGOS
:: ŽINIOS ::

Protesto mitingas 18-tos 
• gatvės biznieriy

Šiandie!), ketverge .vasario 1 
d., 10 vai. ryto, įvyksta 18-tos 
gatvės apielinkės Halsted gat
ves biznierių susirinkimas 
\Vest Side Trust and Savings 
banke, kampas 12-tos gatves ir 
Halsted. Susirinkimo tikslas 
yra užprotestuoti prieš pasky
rimą 18-tos gatvės apielinkės 
fabrikų zonon, kur nebebūtų 
gyvenamųjų namų. Halsted 
gatvės, biznieriai turėtų labai 
daug /nukentėti, jeigu aplinkui 
nebegyventų žmonės, o visur 
butų tik fabrikai. Kiekvienas 
18-tos ir Halsted gatvių biz
nierius privalo atsilankyti į šį 
susirinkimą.

UŽMUŠO LIETUVĮ.

Pereito pirmadienio vakarą 
tapo automobiliaus suvažinė
tas Pranas Šimkus, gyvenąs 
2009 S. Jefferson gatvės. Ne
laimė įvyko prie kampo Jeff
erson gatvės, kai Šimkus mė
gino pereiti skersai Canalport 
Avė. Automobilistui (pasisekė 
pabėgti, nes jau buvo gana 
tamsu. Mačiusieji sako, kad 
automobilius buvęs Paige mo
delio. Šimkus nugabentas Pa
vieto ligoninėn, kur jis už ke
lių valandų pasimirė.

Lietuviu Rateliuose
Susirinkimas ir prakalbos

-- -------- i-----------

Kalbės drg. Kipras Bielinis.

Šiandien vakare, vasario 1 
d., Aušros salėj, 3001 So. Hal
sted gatvės, įvyksta labai svar
bus visuotinas L. D. L. D. na
rių susirinkimas, kuriame kai-i

bes drg. K. Bielinis, 'Lietuvos sįtii susižinotų leidinį
Socialdemokratų Atstovas. Pa
geidaujama, kad susirinkimas 
butų kuoskaitlingiausis.

— Reporteris.

ŠinkUoja svetimu vardu

mėjusis komunistų plepalais, 
tai jie dabar sugalvojo panau
doti savo reklamai drg. K. Bie
linio vardą, ir skelbia “deba
tus” su juo. Lietuvos social
demokratų atstovas niekuomet 
nėra davęs sutikimo dobatuot 
su tais ploperiais ir šį vaka
rą jisai niekur kitur nedaly
vauja, kaip tik visuotinam L. 
D. L. ' D. narių susirinkime, 
kuris įvyks Aušros svet., 3001

Halsted S t. — R.s.

North Side

Iš

reika-

virši- 
konii-

L.D.L.D. 86 Kp. darbuotės.
(Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos 1 kp. susi
rinkimas buvo sausio 29 d., 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Susirinkimą ati
darė sekr. A. Vi lis.

Kadangi kp. pirmininkas A. 
Rypkevičia yra išvažiavęs į 
Lietuvą, tai šiam susirinkimui 
tvarkos vedėju tapo išrinktas 
J. Vilis..

Atlikus visi kuopos 
lūs, kaip taib skaitymų 
kolo, balsavimą centro 
ninku 1923 m., įvairių 
sijų raportus, laiškus ir t. t., 
eita prie naujų sumanymų. 
Naujuose sumanymuose nutar
ta: užgirti L. D. L. 1). 19 kp. 
rezoliuciją, kuri jąu tilpo “Nau
jienose” ir paaukauti įvairaus 
turinio knygų iš savo1*knygy
no Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai.

Svarbiausias tarimas ir ži
notinas visiem L. D. L. D. na
riam yra šis: L. D. L. D. 86 
kp. nutarė duoti siūlymo L. D. 
L. D. Centro ir Literatūros 
komitetams, kad jie veikiau-

KAINOS PLOščIAM NUŽEMINTA!
MERGAITĖMS MOKSLABAIGOS

Dresės
Padirbtos iš georgeto ir chiniškojo

Paskutinis pratuštinimas

PLOSCIU MERGAITĖMS

Cornei*^
AshlaudAv

Išpardavimai 
Ketvirtadienį 

vasario 1, 
Penktadienį, 

vasario 2 
šeštadienį, 
vasario 3

šilko, aptaisytos ta pa
čia materija, nėriniais 
ir kaspinais. Parink- 
tinės partijos naujų 
dresių, tik-ką apturė
tos — kainomis po

Ploščiai — Pirmiaus pardavinėta iki $45.00 
— Padirbti iš populeriausių sezono gelum
bių: Bolivinės, nonnąndinės, suedino ir 
šilkinio pliušo. Mandžiurinių vilkenų ir 
vebrenoms panašiu kailiu aptaisyta apika- 
klė. Visų naujausių madų ir spalvų. Dy
džiai mpterims ir merginoms. Specialiai po

Nepraleisk^Išpar davimo
Madingi ploščiai, pageidaujami modeliai, 
šitų madų ploščiai buvo labiausia perkami 
šį sezoną. Materijos yra veliūrai, suodi
nai, normandinės, bųlivinės gelumbės ir 
maišytos. Palaidi modeliai, diržuoti mo
deliai; aptaisyti pynėmis ir tos pačios ge
lumbės, gražiomis kailio apikaklėmis. Dy
džiai moterims ir merginoms. Vertės iki 
$35.00, po

Dvigubi 
žvaigždiniai 

Ženkleliai arba 
Pirkininiai ti- 
kietai. Visą 
dieną Ketvir

tadienį.

Ploščiai padirbti i3 gražios 
rųšies polairų ir dailYu vilno
nių maišinių ir kitų ^Tlų ge
lumbių, daugelis sU kailio 
apikaklėmis, visi pamušti, dy
džiai 7 iki 14 me
tu, specialiai po

THE HOUŠE of 
.GREATER VALUES

- «7he South Sides 1
[i^^^^*****^ Greatest Department Store

Naujienos, chieago, m.

knygų 
su Lietuvos Socialdembkratų 
Partijos Centro Komitetu.

Pagal draugo K. Bielinio, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovo nurodytųl faktų, 
mes daug sau naudos tlirėsim 
leisdami knygas Liet u voj\ Juo
nį i pagelbčsi me ir Lietuvos 
darbininkams. j

Išrinkta nauja kuopos val
dyba, kurion įėjo darbštus ir 
energingi nariai. L. D. L. D. 
86 kuopoj randasi 28 nariai, 
bet kai kurie jų mažai krei
pia a lydos į lankymą susirin
kimuose. Tai yra apsileidimas.

Antanėlis.

BOLŠEVIKŲ PRAKALBOS 
NORTHSIDfiJ.

sausioPereitą penktadienį,
26 d., Wicker Park svet., įvy
ko lietuvių kairiasparnių pra
kalbos tėmoje “Lietuvos im
perialistai ir Klaipėdos Prūsi
nės Lietuvos kraštas.“ Kalbė
jo Andriulevičia, Mizara ir 
Buknis.

Pirmiausiai ‘kalbėjo Mizara 
upic Klaipėdos įvykius; pasa
kojo, kad Lietuvos impelialis- 
tų buožinė kariuomenė užėmė 
Prusą i kraštą Klaipėdą. Jo sti- 
pratiiiįu tie ginčai turėtų būti 
išspręlli balsavimu pačių gy
ventoji!, ar jie nori pasilikti 
po talkininkų globa, ar prisi
dėti prie Lietuvos buožių. Jis 
norįs, kad Klaipėda neprisidė
tų prie buožinės Lietuvos. Nes 
Klaipėdos darbininkai turį 
ekonomines \ organizacijas, o 
kai tą kraštą\iižimtų buožine 
Lietuvos krikščionių ir Social- 
patriotų valdžia, tai tos visos 
Klaipėdos darbininkų organi
zacijos butų panaikintos. Mi- 

dr. h. a. broad 
VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

)

žara gyrėsi skaitęs Rusijos ko
munistų organe '“Izvestija,” 
kuriame aiškiai juodas ant bal
to pasakyta, kad Klaipėdos 
krašto gyventojų sukilimas pa
darytas su žinia ir susitarimu 
Lietuvos ir Lenkijos valdžių 
tokiom išlygom, kad Lietuva 
daugiau nedarysianti jokių 
priekabių Lenkijai dėl atgavi
mo Vilniaus, o Lenkija sutin
kanti, su Francijos pritarimu, 
Klaipėdos kraštą pavesti Lie
tuvai.

Mizara pamenąs, kaip Klai
pėdos gyventojų išrinkta dele
gacija buvo siųsta Paryžiun 
pasitarti su talkininkais apie 
Klaipėdos kraštą. Toj delegaci
joj nebuvę nė vieno Klaipėdos 
darbininko, kas reiškią dar
bininkai nenorį dėtis prie Lie
tuvos, nes dadbininkaj žiiną, 
ką jiems duos buožių valdžia. 
“Mes Amerikos darbininkai ei
name su darbininkais — sako 
Mizara — jeigu Klaipėdos dar
bininkai pritartų dėtis prie 
buožių Lietuvos, tai ir mes 
jiems pritartume. Kaip jums 
visieans žinoma, Francijos mi- 
li turistą i kapitalistų siunčiami 
užėmė Vokietijos industrijos 
širdį. Jeigu Vokietijoj butų 
darbininkų komunistų valdžia, 
tai Rusijos raudonoji armija 
luojaus butų iš Rusijos išsiųs
ta gelbėti vokiečiams išvyti 
franeuzus iš Rulir anglių dis- 

( Tąsa ant 6to pusi.)

Kada krupas užeina nakčia.
Staigas, kirmis jūsų vaiko kverifcž- 

dejimas vidury nakties gali būti pir
mu prasergėjimu apie krupą. Jis už
eina netikėtu greitumu ii’ veikia—ati
dėliojimai yra pavojingi. Viena ma
ža Dro Drake’o Glesco doza atleidžia 
krupų j pėnhioliką minutų — be vėmi
mo. Pataria jj gydytojai ir aptieki- 
ninkai; 50c. bonkelė — verta $50.00 
2 valandą rytą.

Busto Telefonas 
Armitage 3209

MOTERS SVEIKATA 
ATITAISYTA

Ji sako E. Lydia Pinkham’s 
Vegetable Compound pagel
bėjo, kuomet niekas kitas ne
galėjo.

Milvvaukee, Wisconsin. — “Manau, 
kad man reikia pranešti jums apie sa-

vo ligą. Aš sirgau 
ir negalėjau dirbti 
apie namus ir 
skalbti, taip buvau 
parsibaigus po pir
mutiniam kūdikiui. 
Ėmiau daugybę vi
sokių vaistų ir tu
rėjau gydytojus. 
Paskui mečiau juos 
ir paėmiau Lydia 
E. Pinkham’s Ve- 
getable Compoun- 

dą ir dabar aš jaučiuosi stebėtinai 
gerai.-' Aš dirbu viską, kas tik parei
na ir mes visi imame jūsų vaistą, ka
da nesijaučiame kaip reikia. Esu dė
kinga už tai, ką Vegetable Compound 
yra padaręs man ir mano šeimynai.” 
— Mrs. Mary Saiecheck, 944 28th St., 
Milvvaukee, Wisconsin.

šitokie laiškai paliudija Vegetable 
Compaundo vertę . Šitos moters kal
ba iŠ tikros Širdies. Jos aprašo kiek 
galint teisingai savo stovį: pirma 
tuos simptomus, kurie žymiai jas pa
liečia; ir paskui tų simptomų išnyki
mą. Jos nuoširdžiai išreiškia savo 
padėką. Mažne per penkiasdešimts 
metų Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compoundas buvo šitaip garbinamas 
moterų.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

Patarimai dovanai
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare.

Telefonas Yards 0392
■ Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS 
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emerald Avė., Chieago, III.

DAVID RUTTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai 1^ letall 
kiemų. Visur prfstatom.
South Side ofisas 3801 Normai Av.

Tel. Yards 2296.

JUS AKYS
Yra jums brangesnes už viską. Neap- 
eiskite jų. Jeigu kenti galvos skain 
dėjimą, jei turi akiu uždegimą’, jei 
skaitant ar siuvant akys skauda, tuo
met ateikite pas mane pasitarti.

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

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

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

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

- akių ligas
Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva ?
Ar matote kaip ir plakančius tai

kus 1
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar-turit žvairas akis? .

JOHN J. SMETANA
AKINItt SPECIALISTAS 

1801^6. Ashland Avė.
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. 
Seplintadieniais 9 r. iki 12 dienos.
---------------------------------------------

DR. VAITUSH, O. D.
Lietuvis akių specialistas

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

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

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

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

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

Dr. Anele Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosęvelt 8135 
Valandos: 1:00 iki 9 p. m. Nedėfioj 

9 iki 12 a. m.

Serganti žmonis yra užpraiomi 
pasitarti su Dr. Rųss.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POS gydymo budai nuo

Chroniško
Nervingumo 
Kraujo 
šlapumo

Privatinių 
Ligų

bite kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chieago, III.

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

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

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

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

t

trikto. Raudonoji armija nu
šluotų Lenkiją ir Lietuvą nuo 
paviršiaus žemes, jeigu jos ne
leistų Vokietijon Rusijos armi
ją. Bet kad Vokietiją valdo So-
cialpatriotai, tai tegul sau ži
nosi; Rusijos raudonoji armi
ja negelbės vokiečių.”

Toliau užminė Chicagos lie
tuvių masinį mitingą ir kaip 
jis gerai pavykęs: surinkta 
daug pinigų. Mizara pa taria 
tokiam darbui užkirsti kelią, 
agituojant žmones neduoti au
kų, su kuriomis norima 
smaugti Lietuvos Darbininkų 
Kuopas. Tuo ir užbaigė savo 
kalbą.

Pirmininkas sako: “Draigai 
ir draugės, kaip jus žinote iš 
kalbėtojo, pereitą nedieldienį 
socialistai, tautininkai ir ka
talikai apkrausiu Chicagos lie
tuvių kišenius. Taigi ir aš no
rėčiau dabar apkraustyti čia 
susirinkusių kešenius — gau
ti iš jūsų pinigų. Taigi drau
gė iLekėšienė apeikite su skry
bėle ir parinkite aukų.”

Antras kalbėjo AiNtriuievi- 
čia. Jis atkartojo laikraščiuose 
buvusias žinias karo metu, 
kaip talkininkai norėjo paim
ti Dardanelus ir kad už Dar
danelus jau seniau buvo pa
guldyta daug žmonių gyvybių. 
Suminėjo Anglijos ir Franci- 
jos kivirčius dėl Graikijos ka
ro su turkais.

Suminėjo “Naujienų” redak
torių drg. Grigaitį, pasakė, kad 
dabar vėl gali kilti karas, ir 
kad darbininkai nėra stipriai 
susiorganizavę. Taipgi įrodi
nėjo, kad Vokietijos socialis
tai geriausiai apsišvietę negu 
viso pasaulio darbininkai, o 
šalies valdžią **‘idavę Vokieti
jos buržuazijai,

Po Andriuli ieiaus kalbėjo 
Buknis apie Amerikos darbi
ninkų partiją, kad ta partija 
geriausia ir jon turį stoti visi 
— geltoni, raudoni ir juodi. 
Kvietė visus prie “bendro” 
fronto ir niekino socialistus.

Jam pabaigus kalbėti buvo 
klausimai. Vienas paklausė 
Mizaro: “Kam jis dėl Klaipė
dos įvykių vadina Lietuvą im
perialistine buožių šalia? Ka
da Rusijos bolševikai su pagel- 
ba raudonosios armijos užėmė 
Kaukazą, areštavo Gruzijos so
cialdemokratų seimą ir išžudė 
daugybę neprigulmybę gyn il
sių žmonių, kodėl kalbėtojas 
Rusijos bolševikų valdžią ne
vadina imperialistine buožių 
valdžia? Kada Klaipėdos gy
ventojų dalis jau senai nori

ANTANAS DOVYDAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 31 d., 1923 m. 6:30 vai. 
po pietų. Jis išgyveno 45 me
tus amžiaus. Amerikoje išgy
veno apie 30 metų. Palaidoji
mas jo kūno bus penktadieni 
vasario 2 d., išlydėjimas iš na
mų 2314 So. Oakley Avė. j Auš
ros Vartų bažnyčią ir į šv. Ka
zimiero kapines. Visi velionio 
draugai ir pažįstami kviečiami 
ateiti j laidotuves.

Nuliūdę Sesuo Antanina ir 
švogeris Juozapas Feravičiai.

CEZARAS PAPLAUSKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madienį sausio 29 d., 1923 m. 2 
vai. rytą, išgyvenęs 34 metus 
amžiaus. Paliko dideliame nu
budime žmoną Teodorą, su kuria 
išgyveno tris metus, du brolius 
Ignacą ir Liudomirą, čia Ameri
koje, dvi seseris IJetuvoj: Kazi
mierą Norvilienę ir Aleksandrą 
Križevičienę ir vieną Amerikoje 
Stanislavą Budginienę. Jis pa
ėjo iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Kontaučių parap., Smėlių kai-' 
mo. Mirė savo namuose 716 
W. 22 St. Laidotuvės bus vas. 
1 d. iš namų į švento Kryžiaus 
bažnyčią ir į švento Kazimiero 
kapines, 4458 S. Wood St. Gimi
nės, draugai ir pažįstami yra 
prammd dalyvaut laidotuvėse.

Nubudime likusi jo žmona
Teodora. 

h
E

prisidėti prie Didžiosios Lietu
vos, tai Lietuvos valdžią tams
ta vadinate imperialistine, o
kad Rusijos raudonosios armi
jos durtuvais tapo užimta Gru
zijos šails, tai Rusija vadinate 
darbininkų valdžia?”

Tuos klausimus atsakė ne 
Mizara, bet Andriulevičia. Pa
sak Andriulevi’čiaus, turkai 
skerdė armėnus, tai bolševikai 
užėmę Kaukazą ir sustabdę 
skerdynes armėnų. Bet juk vi
si žmonės žino, kad armėnus 
skerdė turkai Turkijos šaly, 
ne Gruzijoj, tai kuomi kalta 
Kaukazo Gruzijos neprigulmin- 
goji respublika? Taipgi vi
siems žinoma, kad armėnai ir 
gruzinai sugyveno visada bro
liškai. Mat nabagėlis Andriule
vičia permažai Valparaise sku
to bulves, kad nežino kur Gru
zija, o kur Armėnija.

Aukų surinko 5 dolerius. 
Žmonių buvo trys tuzinai.

Šapos Darbininkas.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.

Sausio 25 <1. LSS. 22 kuopos 
prakalbose drg. Bieliniui, Ma
linausko svetainėj, buvo ren
kamos aukos Lietuvos Social
demokratams.

Aukavo: A. Kemėža $1.20; 
po $1 aukavo: F. Valaitis, J. 
Razumas, J. Celkis, J. Mclda- 
žis, M. Žirgulis, A. Karalius ir 
K. Kazanauskas; po 50 centų 
aukavo: K. Meškauskas, J.
Adomaitis, J.Razumas, A. Bur
ba ir Č. Plauža.

Stambių aukų surinkta 
$10.70; smulkių aukų — 80 
centų, viso aukų — $11.50. 
Įžajigos surinkta $3.50. Atė
mus 'išlaidas lieka $14.

Apart to K. Kazanauskas au
kavo Klaipėdai $4. Auka per
duota Bendram Komitetui.

Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

P. Dubickas ir
A. Kemėža, 

Rengimo Komitetas.

Aukos surinktos Bieli
nio prakalbose.

Sausio 27 d., Bielinio pra
kalbose, Engelso salėj, Gar- 
field Parke, buvo renkamos 
aukos, Lietuvos Socialdemo
kratams.

Aukavo po $1: V. Manikas, 
K. Katela, K. Stuparas ir A. 
Stuparienė; po 50 centų: T. 
šaltienų, Užubalis, P. Atkasi li
nas, F. Stanionis, A. Giliš^ ir 
Madalinas. Višo aukų surink
ta $7.50. Ai kavusiems taria
me širdingą ačiū.

— Komitetas.

ATITAISYMAS.
Pirmadienio “Naujienų” lai

doj buvo pranešta, kad vysk. 
B. Mickevičius, (Lietuvių Tau
tiškos bažnyčios klebonas, sun
kiai sergąs ir esąs ligoninėj. 
Pasirodo, kad ne visai taip. B. 
Mickevičius sergulioja jau nuo 
seniau, bet ne taip sunkiai, ir 
bažnytines apeigas atlieka 
kaip ir pirma. —Rep.

Pranešimai
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. Grebel.s.

Draugystės L. K. Mindaugio įvyks 
mėnesinis susirinkimas pėtnyčioj vas. 
2 d., 7:30 vai. vakare D. Shemaičio 
svet., 1750 So. Union Avė. Visi na
riai malonėkit la ku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų.

A. Varnelis, rašt.

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

Juoz. Urbutis, Rašt.
„ ■ >r.. - - ■- - I. '

L. Ryt. žvaigžd. Paš. ir Pas. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas bus ketvirta
dienį, vasario 1 d., 7:30 vai. vak. Liuo- 
sybės sve., 1822 Wabansia Av. Kliu
bo nariai malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku. — Valdyba.

Jaunuomenės domei. Garsi ir daug 
veikusi Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygos 1 kuopa, kuri per pasta
ruosius du metu nieko neveikė, daba.r 
pradeda vėl veikti. Jau antras ęusi- 
rinkimas šaukiamas penktadienį, va
sario 2 d. pas drg. A. Puidoką, 822 W. 
35 St., 7:30 vai. vak. Visi užinteresuo- 
ti lygos veikimu prašomi susirinkti.

*— Valdyba.

APSIVEDIMUI
Roseland, III. — S. L. A. 139 kp. 

mėnesinis susirinkimas atsibus suba- 
toje, 3 d. vasario, 7:30 v. v. Aušros 
kambariuose po num. 10900 Michigan 
Avė. Room- 6-7. Nariai, atsilanky
kite visi, atsiveskite ir naujus

Kviečia Valdyba.

šiandie, vasario 1 d., Drg. K. Bieli
nis, Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas dalyvauja LDLD. visuoti
name narių susirinkime, Aušros Sa
lėj, 3001 So. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Dramatiško Ratelio vietoj repetici
jos bus pasikalbėjimas dėl gavimo 
knygelių penktadienį, vasario 2, 8 v. 
vak. Meldažio svet. Nariai kviečia
mi atvykti. — Valdyba.

Prakalbos su paveikslais, tema: ko
kį tikslą Dievas turėjo įsteigdamas 
šėtrą puščioje su jos tarnavimais, ap
eigomis ir aukomis? ir ką jos reiškia 
musų laikui? Kalbės S. J. Beneckas, 
vasario 1 d. Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halsted St. Pradžia 7:30 v. v. Įžan
ga liuosa be kolektų. Rengia T.S.B.S.

zCiceros Liet. Raud. Rož. Paš. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta- 
deinyj, vasario 2 dieną, po numeriu, 
1500 So. 49 Avė. Kliubiečiai būtinai 
turit atsilankyti susirinkimam

— Valdyba.

Susiv. A. L. Ex-kareivių įvyks susi
rinkimas vasario 1 d., 8 vai. vak. 4400 
S. Hermitage Avė. Visi kareiviai ma
lonėkite atsilankyti, bus svarstoma 
svarbus įnešimai.

— Pirm. J. Matulis.
I

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų

Partijos atstovo
PRAKALRŲMARŠRUTAS

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
1 d. Vasario, ketverge,

Aušros Salėj, $001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

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

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

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

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

ASIffiNy JĮEŠIOJMAI
PAJIEŠKAU savo brolių Jurgio ir 

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

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Ačo; paeina iš Kauno rėdytos, Rasei
nių apskričio, Nemakščių valsčiaus, 
Žaliukų kaimo. Gyveno pirmiau Chi
cago je. Kas žinote apie jį malonėki
te pranešti. Adomas Ačas, 827 Bank 
St., Waterbųry, Conn.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAI

Jeigu nori sutaupyt pusę pinigų ant 
anglių ir turėti šiltus kambarius, tai 
apmušk boilerį ir paipas.

FRANK YONČKUS, 
4140 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6817

KEIKIA DARBINHIKII
MOTERŲ

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

MILLER & COHN 
1416 Bhic Island Avė.

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

ILLINOIS MINTATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

im DMiMiMy
_______ MOTERŲ_______

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

REIKALAUJAMA ' moterų 
prityrusių operatorių prie drobi
nių pryšakių švarkams. Kreiptis 
PEERLESS COAT FRONT CO., 

500 So. Peoria St.
♦...........— ............ ..........

MERGINŲ IR MOTERŲ

16 metų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj, algos pakel
tos. Ateikit prisirengę prie 
darbo.

AMERICAN CAN CO.
3951 So. Canal St. t

4 blokai į vakarus nuo 
Wen/tworth Avė.

REIKIA merginos prie apskri
to namų darbo. Skalbti nerei
kia, maža šeimyna. Pašaukit 
telefonu Graceland 3908.

REIKALINGA jauna moteris kaipo 
kasininkė ir vedėja teatre, turi būti 
finansiniai atsakominga, pageidauja
ma, kad galėtų paimti pusę biznio. 
Turi mokėti angliškai.

C. P. S. 
Box 201, 

1739 So. Halsted St.

REIKALINGa motens našlė, kad 
ir su vaikais, arba mergina 8 mėnesių 
vaikui prižiūrėti, kad galėčiau nakti
mis dirbti . Duosiu šilumą ir kambarį 
dykai. Esu našlė. Prašau kreiptis— 

1943 So. String St., 2 lubos 
iš užpakalio.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
pridabojimui dviejų mergaičių, viena 
8 metų, o kita 5 metų. Del mokesčio 
galima bus ant vietos susitaikyti.

Atsišaukite:
2942 N. Francisco Avė. 

1-mos lubos.

KEIKIA IIMMNįffl
VYRŲ

REIKALINGAS bučeris • turi 
buu teisingas ir negirtuoklis; 
duosiu kambarį ir valgį.

Atsišaukite:
714 W. 14th PI.

REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 
eurie galėtų dirbti už agentus. Užme- 
<estis ant komišino iki $30.00 į dieną. 
Serus paliudijimus turi turėti. Ang- 
ų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
,ik vakarais.

Vyrų scngeležių kieme. Nuo

latinis darbas ir geras mokesnis.
PRICE IRON & STEEL CO.,

52 Avė. ir 16 gat.

JIEŠKAU bučerio į bučemę ir 
grosernę, kuris moka savo dar
bą, tegul atsišaukia.

10707 Michigan Avė., 
Chicago, Il'l.

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

REIKALINGAS kepėjas keksams 
kepti. Geram kepėjui geras mokes
nis. Darbas užtikrintas ant visados. 
Turi būti blaivas.

JOS. GUDAS BAKERY 
280 Clinton St., 

Binghamton, N. Y.

REIKAlLAUJAiMA vyrų ran
kinėmis staklėmis pilkuotus 
"kaurus austi. Prityrimas ne
reikalingas, nuolatinis • darbas 
per apskritus metus. Olson 
Rug. Co., 1508 W. Monroe St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų sengeležių kieme.

A. LEVINE & CO.,
1475 So. State St.

fflKlll HHMilIlffl
________ VYRŲ________

RėlKALAUJAMA pardavėjo 
plačia pažintimi ir sugebamu 
samdyti ir užžiurėti kitus par
davinėjimui aukštos rųšies pa
siūlymo. Prityrusis pardavė
jų vedėjas, kuris pašvęs pilną 
laiką, gaus tikrą paramą ir 
gali uždirbti tikrai gerus pini
gus. Turi kalbėti angliškai. 
Room 620 117 North Dearbdrn 
St. Kreiptis šeštadienį vas. 3 d., 

tarp 1 ir 5 v. po pietų.

REIKALAUJAMA molderių žilos 
geležies liejykloj. Kreipkitės 

Samdymo Skyrius 
tarp 7 v. ryto ir 5 vai. po pietų 

International Harvester Co.
2600 W. 31 Blvd.

REIKALAUJAMA lietuvių turin
čių plačią pažintį, pardavinėti gerą 
inyestmentą savo draugams. Turi mo
kėti angliškai. Rašykite angliškai 
šituo adresu:

J. L. CONNERS
609 Wellington Avė., 
Tel. Lake View 8981

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grosernS 

hu namu ii* lotu Sale. Bizni? zonas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavęs gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė, ir Kildare avė.
Lafayette 0392

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

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

BARGENAS. Grosernė ir 
bučernū, turi būti parduota šią 
savaitę. Duokite pasiūlymus 
pagal savo nužiūrėjimą. Pa
klausti 562 W. 18th St.

GERIAtSIS BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos bučemė 

ir grosernė; biznis išdirbtas per ilgus 
laikus, biznio daroma už $200, į die
ną ir daugiaus; kredito nėra, verta 
$5,500, parddosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą, arba mainysiu ant namo, 
korioj nebūk vietoj, loto, automobi- 
liaus, ar kitokio kokio biznio. Prie
žastis pardavimo labai svarbi. Atsi- 
šaukit tuoj, nes tas bargenas neilgai 
bus. Kas pirmesnis, tas laimės.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda grosemė, daug stako, le- 

dude, geriausi svarai, gražios lentynos, 
IV2 tono trokas. Turi būti iškrausty
ta į trumpą laiką. Atsišaukit greitai. 
Parduosiu pigiai.

3122 So. Halsted St. 
Farm Agency

PARDAVIMUI Pathe fonografas, 
geras motoras, su 3 springsais auto
matiškai sustoja, vartotas tik vieną 
menesį; parduosiu pigiai. Kreipkitės 
po 6 vai. vakare.

3120 Emerald Avė.
2tros lubos, iš užpakalio.

AR NUSIBODO TURĖT BOSĄ 
ANT SAVĘS?

Jei taip, tai ateikit ir įsitikinkit. 
Parduodu cigarų, eiga retų ir kitokių 
reikalingų daiktų krautuvę; biznis iš
dirbtas per 4 metus; gera proga ve
dusioms, kur vyras gali dirbti, o mo
teris apsidirbti namve ir didesnę už 
vyro pėdę padaryti; taipgi gali neve
dęs, jei nori pasidaryti pinigo. Ne
mokantį pamokinsiu — ir bus pats 
ant savęs bosas. Parduodu, nes turiu 
kitą didesnį biznį. Atsišaukit, 1844 
Canalport Avė. Tel. Canal 3514.

PARDAVIMUI saliunas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas.

Kreiptis
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI nedidelė grosemė 
labai geroj vietoj. Gražus kambariai 
gyvenimui, lysas ilgas, randos tik 
$15.00 į mėnesį. Pardavimo priežas
tis liga.

Kreipkitės
3784 Wallace St.

Tel. Boulevard 3784

PARSIDUODA grosemė prie pat 
mokyklos; biznis gerai išdirbtas. 
Randa nebrangi, kambariai gyveni
mui. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Atsišaukit
3656 So. Union Ava.
Tel. Boulevard 3784

<________________________ ______ -___ .___ ,

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučemė ir grosemė la

bai geroj vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų; randa $16 mėnesiui; par
duosiu pigiai. Turiu važiuoti ant far- 
mos.

Kreiptis
718 W. 120 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 

ir lenkų kolonijoj. Biznis labai geroj 
biznio vietoj. Namas naujai įreng
tas. Pigiai parduosiu, kas greit at
sišauks.

8911 Commercial Avė., 
So. Chicago, III. 

Phone Boulevard 2892

PARDAVIMUI saldainių krau 
tave su namu lietuvių apgyven- 
toj apylinkėj priešais lietuvių 
bažnyčią. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S. 
Union Avė.

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

3205 So. Wallacc St.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė; gera vieta patyrusiam tame biz
nyje ir vartojančiam anglų kalbą 
žmogui . Randa pigi $30 mėnesiui su 
pagyvenimu ir garažu dviem automo
biliam. Pardavimo priežastis, vienas 
partnerys eina į garažo biznį. Atsi
šaukite 3533 So. Califomia Avė., Chi
cago, III.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų parlor, su dideliu puikiu 
užeigos ruimu. Priežastis —ap
leidžiu šią šalį. Kreipkitės pas 
savininką:.4914 S. Ashland Av.

PARDAVIMUI PIRMUS kle
sos čeverykų taisymo šapa. Ge
ra vieta, pigi randa, 1 blokas 
nuo lietuvių bažnyčios.
8704 Saginavv avė., So. Chicago

PARSIDUODA pusė saliuno 
geroj vietoj prie lietuvių Liuo- 
sybės namo. Klauskite J. Leva- 
nas, 4920 W. 14-th St.,

Cicero, Illinois.

iPAIRDUOlMMA VALGYK
LA TIES KAMPU; DARO GE
RĄ BIZNĮ.

KREIPKITĖS:
2144 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal- 
dainiij ir mokyklos daiktų krautuvė 
ir visokių mažmožių. Biznis senas, 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiūlymą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI aprūpinta saldainių, 
cigarų ir smulkmenų krautuvė šalę 
krutamųjų paveikslų teatro, daro gerą 
biznį. Pigi randa, ilgas lysas, gyve
nimui kambariai; turi būt parduota 
dėl ligos. Pigu už gyvus pinigus ar
ba priims įmokėti $500. Klauskit 
krautuvėj. 530 W. 26 St.

,■■■ >      ................... . A >1 - ...........—

DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga- 
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. Elek
trinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI ”
PARSIDUODA Overland modelis 

90 visas gerame stovy ir turi būti par
duotas į trumpą laiką, parduosiu pi
gia kaina, nes man reikia pinigų. Ma
tyti galima ketvergo rytą iki 10 vai. 
subatos rytą iki 10 vai. ir panedėlio 
rytą iki 10 vaL Kreipkitės. M. Čėsna, 
3426 So. Emerald Avė.

RAKANDAI
PARDUODAMA rakandai 3 

kambariams 7 mėnesių senu
mo. Parduos visus kartu, ar 
atskirai. Išvažiuoju į kitą mie
stą. Tony Bendzat

712 W. 14-th PI.

PARDUODAMA rakandai 4 kam
bariams, Victrola, sveklyČinis setas, 
valgomojo ruimo setas, degiklis, ga- 
zinč krosnis, ledudė, skalbiama maši
na, drapanidė. Apleidžiu miestą.

2516 S. Halsted St., 3 lubos 
Tel. Vlctory 7251

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.

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

3935 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
2707 Ęmenald avė. namelis 

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

mūrinis štoras ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6680 So. Western Avė. štoras ir 
3 flatai po 4 kambarius. J<aršto van
dens šiluma. Garažas 24x22 su šilu
ma. Kas norite gerai nupirkti, atsi
šaukit šią savaitę nes esu priverstas 
parduoti. Savininkas, 6559 So. Map- 
lewood Avė., Chicago, III.

NAMAI-ŽEME
ALGAPELNIUI PROGA.

Puikus mūrinis namas su 12 pagy
venimų prie 51 ir Halsted gat. po 6 
ir 7 kambarius. Pastatytas kaip 6 po 
2 pagyvenimus namai. Gauk 5 drau
gus kiekviena su $4000, viso $24,000. 
Taipgi 6 pagyvenimai prie 55 ir Prai- 
rie Avė Randos virš $5000. Kaina 
$28,000.

SWIGART & CO.
Ist Nat’l Bank Bldg. Central 5945

PARDAVIMUI namas su bučeme. 
Namas mūrinis, dviejų augštų su beiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir štoras. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200. 
Parduodama dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

TURIU IŠMAINYTI lotą prie 
66 gatvės ties bulvaru ir vie
nuolynu ant 6 ruimų namo; 
kad ir didelį morgičių priimsiu 

St. Markūnas 654 W. 120-th 
Str., Wcst Pullman, III.

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mais, štoras ir 2 kambariai iš užpa
kalio.

6 kambarių fletas, augštas, maudy
nė, elektra ir visi parankumai. Savi
ninkas parduos labai pigiai. Kaina 
$4,800. '

Pardavimui naujas 3 pagyvenimų 
kampinis namas, Štoraa ir 2 pagyveni
mai po 6 kambarius; galima pirkti su 
bizniu, ar be biznio; biznis bučornč. 
Didelis bargenas.

2 pagyvenimų namas 6 kambariais 
3725 Lowe Avė. Kaina $4,800. At
sišaukit pas

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 7674

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 
ruimų su groserne . Biznis išdirbtas. 
Parduosiu už $3,300.00. Tai yra bar
genas, kuris retai pasitaiko. Prie
žastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės
3604 Walace St.

EXTRA PARDAVIMAS, arba mai
nysiu ant namo, drapanų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Biznis geras ir 
geroj vietoj, lysas ilgam laikui. Ran
da pigi. Priežastis pardavimo patir
site ant Vietos. Kreipkitės

3249 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6823

TURIU išmainyti 2 kampinius lo
tus ant namo naujai pradėtoj koloni
joj; geistina, kad butų du pagyveni
mai; kad ir didelį morgičių priimsiu.

ST. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St.

West Pullman, 111.
------- -------------------------- J
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Naujas mūrinis namas 2jų pagyve
nimų, 5 ir 6 kambariai, garažas?n»- 
iinoms, namas yra įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi gražioj vietoj 
South sidėj; parsiduoda pigiai, arba 
išsimaino ant mažesnio namo.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. lafayette 6824
. itiu— MI '■■ ■ . I

MOBTGECIAI-PASKOLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Avenue, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.
■■

MUKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

mas, dresmaking ir patiem ma-, 
Ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterimi ir 
merginoms, atsinešk)t audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

Dabar yra laikas gero
amato išmnkfi.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
praktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankoves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laikų ar vakare. Mes parody
sim’, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą-S pečiai ė take* bus suteigta jums 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą H 'i d!» « ą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TA1LORING St HOOL

190 N. State St., Kampus Lake St’./ 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vi iejas.
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Ketvirtadienis, vasaris 1, ’23

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

* —

trikto. Raudonoji armija nu
šluotų Lenkiją ir Lietuvą nuo 
paviršiaus žemės, jeigu jos ne
leistų Vokietijon Rusijos armi
ją. Bet kad Vokietiją valdo So- 
cialpatriotai, tai tegul sau ži
nosi; Rusijos raudonoji armi
ja negelbės vokiečių.”

Toliau užminė Chicagos lie
tuvių masinį mitingą ir kaip 
jis gerai pavykęs: surinkta 
daug pinigų. Mizara pataria 
tokiam darbui užkirsti kelią, 
agituojant žmones neduoti au
kų, su kuriomis norima 
smaugti Lietuvos Darbininkų 
Kuopas. Tuo ir užbaigė savo 
kalbą.

Pirmininkas sako: “Draigai 
ir draugės, kaip jus žinote iš 
kalbėtojo, pereitą nedieldienį 
socialistai, tautininkai ir ka
talikai apkraus te Chicagos lie
tuvių kišenius. Taigi ir aš no
rėčiau dabar ajikraustyti čia 
susirinkusių kešenius — gau
ti iš jūsų pinigų. Taigi drau
gė iLekėšienė apeikite su skry
bėle ir parinkite aukų.”

Antras kalbėjo Artdriulevi- 
čia. Jis atkartojo laikraščiuose 
buvusias žinias karo metu, 
kaip talkininkai norėjo paim
ti Dardanelus ir kad už Dar
danelus jau seniau buvo pa
guldyta daug žmonių gyvybių. 
Suminėjo Anglijos ir Franci- 
jos kivirčais dėl Graikijos ka
ro su turkais.

Suminėjo “Naujienų” redak
torių drg. Grigaitį, pasakė, kad 
dabar vėl gali kilti karas, ir 
kad darbininkai nėra stipriai 
susiorganizavę. Taipgi įrodi
nėjo, kad Vokietijos socialis
tai geriausiai apsišvietę negu 
viso pasaulio darbininkai, o 
šalies valdžią p‘idavę Vokieti
jos buržuazijai.

Po Andriuli ičiaus kalbėjo 
Buknis apie Amerikos darbi
ninkų partiją, kad ta partija 
geriausia ir jon turį stoti visi 
— geltoni, raudoni ir juodi. 
Kvietė visus prie “bendro” 
fronto ir niekino socialistus.

Jam pabaigus kalbėti buvo 
klausimai. Vienas paklausė 
Mizaro: “Kam jis dėl Klaipė
dos įvykių vadina Lietuvą im
perialistine buožių šalia? Ka
da Rusijos bolševikai su pagel- 
ba raudonosios armijos užėmė 
Kaukazą, areštavo Gruzijos so
cialdemokratų seimą ir išžudė 
daugybę neprigulmybę gynu
sio žmonių, kodėl kalbėtojas 
Rusijos bolševikų valdžią ne
vadina imperialistine buožių 
valdžia? Kada Klaipėdos gy
ventojų dalis jau senai nori

A JbA .T
ANTANAS DOVYDAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 31 d., 1923 m. 6:30 vai. 
po pietų. Jis išgyveno 45 me
tus amžiaus. Amerikoje išgy
veno apie 30 metų. Palaidoji
mas jo kūno bus penktadienį 
vasario 2 d., išlydėjimas iš na
mų 2314 So. Oakley Avė. į Auš
ros Vartų bažnyčią ir į šv. Ka
zimiero kapines. Visi velionio 
draugai ir pažįstami kviečiami 
ateiti j laidotuves.

Nuliūdę Sesuo Antanina ir 
švogeris Juozapas Feravičiai.

M ■■ II 

a + a 
CEZARAS PAPLAUSKIS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu pir
madienį sausio 29 d., 1923 m. 2 
vai. rytą, išgyvenęs 34 metus 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime žmoną Teodorą, su kuria 
išgyveno tris metus, du brolius 
Ignacą ir Liudomirą, čia Ameri
koje, dvi seseris laetuvoj: Kazi
mierą Norvilienę ir Aleksandrą 
Križevičienę ir vieną Amerikoje 
Stanislavą Budginienę. Jis pa
ėjo iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Kontaučių parap., Smėlių kai-' 
mo. Mirė savo namuose 716 
W. 22 St. Laidotuvės bus vas. 
1 d. iš namų į švento Kryžiaus 

■ bažnyčią ir į švento Kazimiero 
I kapines, 4458 S. Wood St. Gimi- 
I nes, draugai ir pažįstami yra B 
B prammi dalyvaut laidotuvėse. J

| Nuliudime likusi jo žmona 
H Teodora. B

prisidėti prie Didžiosios Lietu
vos, tai Lietuvos valdžią tams
ta vadinate imperialistine, o 
kad Rusijos raudonosios armi
jos durtuvais tapo užimta Gru
zijos šails, tai Rusija vadinate 
darbininkų valdžia?”

Tuos klausinius atsako ne 
Mizara, bet Andriulevičia. Pa
sak Andriulevičiaus, turkai 
skerdė armėnus, tai bolševikai 
užėmę Kaukazą ir sustabdę 
skerdynes armėnų. Bet juk vi
si žmonės žino, kad armėnus 
skerdė turkai Turkijos šaly, 
ne Gruzijoj, tai kuomi kalta 
Kaukazo Gruzijos neprigulmin- 
goji-' respublika? Taipgi vi
siems žinoma, kad armėnai ir 
gruzinai sugyveno visada bro
liškai. Mat nabagėlis Andriule
vičia permažai Valparaise sku
to bulves, kad nežino kur Gru
zija, o kur Armėnija.

Aukų surinko 5 dolerius. 
Žmonių buvo trys tuzinai.

šapos Darbininkas.

AUKOS SURINKTOS BIELI
NIO PRAKALBOSE.

Sausio 25 d. LSS. 22 kuopos 
prakalbose drg. Bieliniui, Ma
linausko svetainėj, buvo ren
kamos aukos Lietuvos Social
demokratams.

Aukavo: A. Kemėža $1.20; 
po $1 aukavo: F. Valaitis, J. 
Razumas, J. Celkis, J. Melda- 
žis, M.. Žirgulis, A. Karalius ir 
K. Kazanauskas; po 50 centų 
aukavo: K. Meškauskas, J.
Adomaitis, J.Razumas, A. Bur
ba ir Č. Plauža.

Stambių aukų surinkta 
$10.70; smulkių aukų — 80 
centų, viso aukų — $11.50. 
Įžangos surinkta $3.50. Atė
mus išlaidas lieka $14.

Apart to K. Kazanauskas au
kavo Klaipėdai $4. Auka per
duota Bendram Komitetui.

Visiems aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

P. Dubickas ir
A. Kemėža, 

Rengimo Komitetas.

Aukos surinktos Bieli- 
xtuo prakalbose.
SSusio|27 d., Bielinio pra

kalbose, ' Engelso salėj, Gar- 
field Parke, buvo renkamos 
aukos, Lietuvos Socialdemo
kratams.

Aukavo po $1: V. Manikas, 
K. Kaičia, K. Stuparas ir A. 
Stuparienė; po 50 centų: T. 
šaltienė, Užubalis, P. Alkasiu- 
nas, F. Stanionis, A. Giliš ir 
Madalinas. Viso aukų surink
ta $7.50. Aukavusiems taria
me širdingą ačiū.

— Komitetas.

ATITAISYMAS.
Pirmadienio “Naujienų“ lai

doj buvo pranešta, kad vysk. 
B. Mickevičius, Lietuvių Tau- 
TiS^os bažnyčios klebonas, sun
kiai sergąs ir esąs ligoninėj. 
Pasirodo, kad ne visai taip. B. 
Mickevičius sergulioja jau nuo 
seniau, bet ne taip sunkiai, ir 
bažnytines apeigas atlieka 
kaip ir pirma. —Rep.

Pranešimai
LSS. VIII Rajono konferencija bus 

vasario 11 d., 11 vai. ryte, Naujienų 
name. Kuopos priklausančios LSS. 
VIII rajonui malonėkit išrinkti dele
gatus. —Sekr. A. GrebeLs.

Draugystės L. K. Mindaugio įvyks 
mėnesinis susirinkimas pėtnyčioj vas. 
2 d., 7:30 vai. vakare D. Shemaičio 
svet., 1750 So. Union Avė. Visi na
riai malonėkit la ku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų.

— A. Varnelis, rašt.

Nariai Lietuvių Politinio ir PašeL 
pinio Kliubo malonėsite kreiptis pas 
rašt. Juoz. Urbutį, 355 Kensington 
Avė., su reikalais viršminėto Kliubo.

Juoz. Urbutis, Rašt.
"■"tr--- - ’

L. Ryt. žvaigžd. Paš. ir Pas. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas bus ketvirta
dienį, vasario 1 d., 7:30 vai. vak. Liuo- 
sybės sve., 1822 VVabansia Av. Kliu
bo nariai malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku. — Valdyba.

Jaunuomenės domei. Garsi ir daug 
veikusi Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygos 1 kuopa, kuri per pasta
ruosius du metu nieko neveikė, dabar 
pradeda vėl veikti. Jau antras susi
rinkimas šaukiamas penktadienį, va
sario 2 d. pas drg. A. Puidoką, 822 W. 
35 St., 7:30 vai. vak. Visi užinteresuo- 
ti lygos veikimu prašomi susirinkti.

*— Valdyba.

APVEDIMUI
Roseland, III. — S. L. A. 139 kp. 

mėnesinis susirinkimas atsibus suba- 
toje, 3 d. vasario, 7:30 v. v. Aušros 
kambariuose po num. 10900 Michigan 
Avė. Roonv 6-7. Nariai, atsilanky
kite visi, atsiveskite ir naujus

Kviečia Valdyba.

šiandie, vasario 1 d., Drg. K. Bieli
nis, Lietuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas dalyvauja LDLD. visuoti
name narių susirinkime, Aušros Sa
lėj, 3001 So. Halsted St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Dramatiško Ratelio vietoj repetici
jos bus pasikalbėjimas dėl gavimo 
knygelių penktadienį, vasario 2, 8 v. 
vak. Meldažio svet. Nariai kviečia
mi atvykti. — Valdyba.

Prakalbos su paveikslais, tema: ko
kį tikslą Dievas turėjo įsteigdamas 
šėtrą puščioje su jos tarnavimais, ap
eigomis ir aukomis? ir ką jos reiškia 
musų laikui? Kalbės S. J. Beneckas, 
vasario 1 d. Mildos svetainėj, 3142 S. 
Halstted St. Pradžia 7:30 v. v. įžan
ga liuosa be kolektų. Rengia T.S.B.S.

Ciceros Liet. Raud. Rož. Pas. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta- 
deinyj, vasario 2 dieną, po numeriu, 
1500 So. 49 Avė. Kliubiečiai būtinai 
turit atsilankyti susirinkimam

— Valdyba.

Susiv. A. L. Ex-kareivių įvyks susi
rinkimas vasario 1 d., 8 vai. vak. 4400 
S. Hermitage Avė. Visi kareiviai ma
lonėkite atsilankyti, bus svarstoma 
svarbus įnešimai.

— Pirm. J. Matulis.
I

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo
prakalbVmaršRUTas

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
1 d. Vasario, ketverge,

Aušros Salėj, 3001 South 
Halsted St. visuotiname 
LDLD. narių susirinkime.

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

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

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

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

ASMENŲ JtEŠKOJtHAI
PAJIEšKAU savo brolių Jurgio ir 

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

PAJIEŠKAU savo brolio Jurgio 
Ačo; paeina iš Kauno rėdybos, Rasei
nių apskričio, Nemakščių valsčiaus, 
Žaliukų kaimo. Gyveno pirmiau Chi- 
cagoje. Kas žinote apie jį malonėki
te pranešti. Adomas Ačas, 827 Bank 
St., Waterbpry, Conn.

^AIRyT SKELBIM F
PRANEŠIMAS

Jeigu nori sutaupyt pusę pinigų ant 
anglių ir turėti šiltus kambarius, tai 
apnvušk boilerį ir paipas.

FRANK YONCKUS, 
4140 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 6817
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REIKIA DARBININKU
MOTERŲ_______

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

MILLER & COHN
1416 Bluc Island Avė.

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

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISTON, 

2243 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

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

REIKALAUJAMA moterų 
prityrusių operatorių prie drobi
nių pryšakių švarkams. Kreiptis 
PEERLESS COAT FRONT CO., 
f 500 So. Peoria St.

f'
MERGINŲ IR MOTERŲ

16 metų ir senesnių prie leng
vo darbo dirbtuvėj, algos pakel
tos. Ateikit prisirengę prie 
darbo.

AMERICAN CAN CO.
3951 So. Canal St.

4 blokai į vakarus nuo 
Wenitworth Avė.

REIKIA merginos prie apskri
to namų darbo. Skalbti nerei
kia, maža šeimyna. Pašaukit 
telefonu Graceland 3908.

REIKALINGA jauna moteris kaipo 
kasininkė ir vedėja teatre, turi būti 
finansiniai atsakominga, pageidauja
ma, kad galėtų paimti pusę biznio. 
Turi mokėti angliškai.

C. P. S. 
Box 201, 

1739 So. Halsted St.

REIKALINGa moiens našlė, kati 
ir su vaikais, arba mergina 8 mėnesių 
vaikui prižiūrėti, kad galėčiau nakti
mis dirbti . Duosiu šilumą ir kambarį 
dykai. Esu našlė. Prašau kreiptis— 

1943 So. String St., 2 lubos 
iš užpakalio.

REIKALINGA SENA MOTERIS 
pridabojimui dviejų mergaičių, viena 
8 metų, o kita 5 metų. Del mokesčio 
galima bus ant vietos susitaikyti.

Atsišaukite:
2942 N. Francisco Avė. 

1-mos lubos.

REIKIA DARBINiNKy
VYRŲ

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

Atsišaukite:
714 W. 14th Pi.

—----------------------------------- 1-------------------------------—
REIKALINGI jauni ar seni vyrai, 

kurie galėtų dirbti už agentus. Už mo
kestis ant komišino iki $30.00 į dieną. 
Gerus paliudijimus turi turėti. Ang
lų kalba nereikalinga. Galima dirbti 
tik vakarais.

Kreipkitės prie
3528 So. Halsted St.

IKeikis *
Vyrų sengeležių kieme. Nuo

latinis darbas ir geras mokesnis.

PRICE IRON & STEEL CO.,
52 Avė. ir 16 gat.

JIEŠKAU bučerio į bučernę ir 
grosernę, kuris moka savo dar
bą, tegul atsišaukia.

10707 Michigan Avė., 
Chicago, 11’1.

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

REIKALINGAS kepėjas keksams 
kepti. Geram kepėjui geras mokes
nis. Darbas užtikiintas ant visados. 
Turi būti blaivas.

JOS. GUDAS BAKERY 
280 Clinton St., 

Binghamton, N. Y.

REIKALAUJAMA vyrų ran
kinėmis staklėmis pilkuotus 
kaurus austi. Prityrimas ne
reikalingas, nuolatinis darbas 
per apskritus metus. Olson 
Rug. Co., 1508 W. Monroe St.

REIKALAUJAMA darbinin
kų sengeležių kieme.

A. LEVINE & CO.,
1475 So. State St.

ĮSIKIŠ. BffllIlKįl
________ VYKŲ_____

RCIKALAUJAMA pardavėjo 
plačia pažintimi ir sugebamu 
samdyti ir užžiurėti kitus par
davinėjimui augštos rųšies pa
siūlymo. Prityrusis pardavė
jų vedėjas, kuris pašvęs pilną 
laikų, gaus tikrų paramų ir 
gali uždirbti tikrai gerus pini
gus. Turi kalbėti angliškai. 
Rooin 620 117 North Dearborn
St. Kreiptis Šeštadienį vas. 3 d., 

tarp 1 ir 5 v. po pietų.

REIKALAUJAMA molderių žilos 
geležies liejykloj. Kreipkitės 

Samdymo Skyrius 
tarp 7 v. ryto ir 5 vai. po pietų 

International Harvester Co.
2600 W. 31 Blvd.

REIKALAUJAMA lietuvių turin
čių plačią pažintį, pardavinėti gerą 
investmentą savo draugams. Turi mo
kėti angliškai. Rašykite angliškai 
šituo adresu:

J. L. CONNERS
609 Wellington Avė., Į 
Tel. Lake View 8981

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė ir grasome 

bu namu ir lotu šalę. Biznis senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prie bizniavo® gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšaukit greitai:

5129 Archer Avė. ir Kildare avė.
Lafayette 0392

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

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

BARGENAS. Grosernė ir 
bučėrnė, turi būti parduota šią 
savaitę. Duokite pasiūlymus 
pagal savo nužiūrėjimą. Pa
klausti 562 W. 18th St.

GERI AŪSIS BARGENAS
Parsiduoda pirmos klesos bučemė 

ir grosernė; biznis išdirbtas per ilgus 
laikus, biznio daroma už $200, į die
ną ir daugiaus; kredite nėra, veria 
$5,500, parddosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą, arba mainysiu ant narųo, 
korioj nebųk vietoj, loto, automobi- 
liaus, ar kritikio kokio biznio. Prie
žastis pardavimo labili svarbi. Atsi- 
šaukit tuoj, nes tas bargenas neilgai 
bus. Kas pirmesnis, tas laimės.

Kreipkitės pas
FRANK G. LUCAS, 

4116 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda grosernė, daug stako, le- 

dudė, geriausi svarai, gražios lentynos, 
P/4 tono trokas. Turi būti iškrausty
ta į trumpą laiką. Atsišaukit greitai. 
Parduosiu pigiai.

3122 So. Halsted St. 
Farm Agency

PARDAVIMUI Pathe fonografas, 
geras motoras, su 3 springsais auto
matiškai sustoja, vartotas tik vieną 
mėnesį; parduosiu pigiai. Kreipkitės 
po 6 vai. vakare.

3120 Emerald Avė.
2tros lubos, iš užpakalio. * •

AR NUSIBODO TURĖT BOSĄ 
ANT SAVĘS ?

Jei taip, tai ateikit ir įsitikinkit. 
Parduodu cigarų, cigaretų ir kitokių 
reikalingų daiktų krautuvę; biznis iš
dirbtas per 4 metus; gera proga ve- 
dusiems, kur vyras gali dirbti, o mo
teris apsidirbti nam*e ir didesnę už 
vyro pėdę padaryti; taipgi gali neve
dęs, jei nori pasidaryti pinigo. Ne
mokantį pamokinsiu — ir bus pats 
ant savęs bosas. Parduodu, nes turiu 
kitą didesnį biznį. Atsišaukit, 1844 
Canalport Avė. Tel. Canal 3514.

PARDAVIMUI galiūnas, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas.

Kreiptis
821 W. 34 St.

PARDAVIMUI nedidelė grosernė 
labai geroj vietoj. Grąžus kambariai 
gyvenimui, lysas ilgaa, randos tik 
$15.00 į mėnesį. Pardavimo priežas
tis liga.

Kreipkitės
3784 Wallace St.

Tel. Boulevard 3784

PARSIDUODA grosernė prie pat 
mokyklos; biznis gerai išdirbtas. 
Randa nebrangi, kambariai gyvani- 
nvui. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo svarbi.

Atsišaukit
3656 So. Union A ve. 
Tel. Boulevard 3784

, < . . ...........
EXTRA BARGENAS

Pardavimui bučemė ir grosernė la
bai geroj vietoj; biznis išdirbtas per 
daug metų; randa $16 mėnesiui; par
duosiu pigiai. Turiu važiuoti ant far- 
mos.

Kreiptis
718 W. 120 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 

ir lenkų kolonijoj. Biznis labai geroj 
biznio vietoj. Namas naujai įreng
tas. Pigiai parduosiu, kas greit at
sišauks.

8911 Commercial Avė.,
So. Chicago, III.

Phone Boulevard 2892

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė su namu lietuvių apgyven- 
toj apylinkėj priešais lietuvių 
bažnyčią. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S. 
Union Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė. Vietos užtektinai; norin
čiam galima turėti ir bučernę. ’ Visi 
rakandai yra geri. Priežastis parda
vimo savininkas važiuoja į Europą.

3205 So. Wallace St.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė; gera vieta patyrusiam tame biz
nyje ir vartojančiam anglų kalbą 
žmogui . Randa pigi $30-mėnesiui su 
pagyvenimu ir garažu dviem automo
biliam. Pardavimo priežastis, vienas 
partnerys eina į garažo biznį. Atsi
šaukite 3533 So. Čalifomia Avė., Chi
cago, III.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų parlor, su dideliu puikiu 
užeigos ytiimu. Priežastis —ap
leidžiu šią šalį. Kreipkitės pas 
savininką: 4914 S. Ashland Av.

PARDAVIMUI PIRMOS kle
sos čeverykų taisymo šapa. Ge
ra vieta, pigi randa, 1 blokas 
nuo lietuvių bažnyčios.
8704 Saginaw avė., So. Chicago

PARSIDUODA pusė saliuno 
geroj vietoj prie lietuvių Liuo- 
syibės namo. Klauskite J. Lcva- 
nas, 4920 W. 14-th St.,

Cicero, Illinois.

iPARDIMMMMA VALGYK
LA TIES KAMPU; DARO GE
RĄ BIZNĮ.

KREIPKITĖS:
2144 So. Halsted St.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, sal
dainių ir mokyklos daiktų krautuvė 
ir visokių mažmožių. Biznis senas, 
gerai išdirbtas, parduosiu greitai už 
teisingą pasiūlymą. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI aprūpinta saldainių, 
cigarų ir smulkmenų krautuvė šalę 
kintamųjų paveikslų teatro, daro gerą 
biznį. Pigi randa, ilgas lysas, gyve
nimui kambariai; turi būt parduota 
dėl ligos. Pigu už gyvus pinigus ar
ba, priims įmokėti $500. Klauskit 
krautuvėj. 530 W. 26 St.
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DIDELIS BARGENAS! Į trumpą 
laiką turi būt parduota cigarų, ciga
retų ir rašomųjų dalykų krautuvė. 
Geroj vietoj ir geras įrengimas. Elek
trinė iškaba. Priežastis pardavimo, 
savininkas nusipirko namą; be to dar 
turiu kitą biznį. Parduosiu už pirmą 
pasiūlymą. 3113 So. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Overland modelis 

90 visas gerame stovy ir turi būti par
duotas į trumpą laiką, parduosiu pi
gia kaina, nes man reikia pinigų. Ma
tyti galima ketvcrg-o ryta iki 10 vai. 
subatx)s rytą iki 10 vai. ir panedėlio 
rytą iki 10 vai. Kreipkitės. M. Čėsna, 
3426 So. Emerald Avė.

RAKANDAI
PARDUODAMA rakandai 3 

kambariams 7 mėnesių senu
mo. Parduos visus kartu, ar 
atskirai. Išvažiuoju į kitą mie
stą. Tony Bemlzat

712 W. 14-th PI.

PARDUODAMA rakandai 4 kam
bariams, Victrola, sveklyčinis setas, 
valgomojo ruimo setas, degiklis, ga- 
zinė krosnis, ledudė, skalbiama maši
na, drapanidė. Apleidžiu miestą.

2516 S. Halsted St., 3 lubos 
Tel. Victory 7251

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI S. W. SIDĖJ.

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

3935 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
2707 Ęmerald avė. namelis 

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

mūrinis štoras ir kambariai 
$2800

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 6680 So. Western Avė. štoras ir 
3 flatai po 4 kambarius. JCaršto van
dens šiluma. Garažas 24x22 su šilu
ma. Kas norite gerai nupirkti, atsi
šaukit šią savaitę nes esu priverstas 
parduoti. Savininkas, 6559 So. Map- 
lewood Avė., Chicago, 111.

NAMAI-ZEME
ALGAPELNIUI PROGA.

Puikus mūrinis namas su 12 pagy
venimų prie 51 ir Halsted gat. po 6 
ir 7 kambarius. Pastatytas kaip 6 po 
2 pagyvenimus namai. Gauk 5 drau
gus kiekviena su $4000, viso $24,000. 
Taipgi 6 pagyvenimai prie 55 ir Prai- 
rie Avė Randos virš $5000. Kaina 
$28,000.

SWIGART & CO.
Ist Nat’l Bank Bldg. Central 5945

PARDAVIMUI namas su bučerne. 
Namas mūrinis, dviejų augštų su beiz- 
mentu; 3 pagyvenimai ir Storas. Ga
ražas 2 mašinoms. Kaina $13,200. 
Parduodamu dėl ligos.

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

TURIU IšMAINYn lotą prie 
66 gatvės ties bulvaru ir vie
nuolynu ant 6 ruimų namo; 
kad ir didelį morgičių priimsiu 

St. Markūnas 654 W. 120-th
Str., West Pullman, III.

PARDAVIMUI namas 2 pagyveni
mais, Štoras ir 2 kambariai iš užpa
kalio.

6 kambarių flefas, augštas, maudy
nė, elektra ir visi parankumai. Savi
ninkas parduos labai pigiai. Kaina 
$4,800.

Pardavimui nauja* 3 pagyvenimų 
kampinis namas, štoras ir 2 pagyveni
mai po 6 kambarius; galima pirkti su 
bizniu, ar be biznio; biznis bučemė. 
Didelis bargenas.

2 pagyvenimų namas 5 kambariais 
3725 Lowe Avė. Kaina $4,800. At
sišaukit pas

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė., 
Tel. lafayette 7674

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 
ruimų su groserne . Biznis išdirbtas. 
Parduosiu už $3,300.00. Tai yra bar
genas, kuris retai pasitaiko. Prie
žastis pardavimo svarbi.

Kreipkitės
3604 Walace St.

EXTRA PARDAVIMAS, arba mai
nysiu ant namo, drapanų ir visokių 
smulkmenų krautuvę. Biznis geras ir 
geroj vietoj, lysas ilgam laikui. Ran
da pigi. Priežastis pardavimo patir
site ant Vietos. Kreipkitės

3249 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 6823

TURIU išmainyti 2 kampinius lo
tus ant namo naujai pradėtoj koloni
joj; geistina, kad butų du pagyveni
mai; kad ir didelį morgičių priimsiu.

ST. MARKŪNAS, 
654 W. 120 St.

West Pullman, 111.
---------- r------------------------------------- r 
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI

Naujas mūrinis namas 2jų pagyve
nimų, 5 ir 6 kambariai, garažas T n»- 
iinoms, namas yra įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi gražioj vietoj 
South gidėj; parsiduoda pigiai, arba 
išsimaino ant mažesnio namo.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. lafayette 6824
Ll'.'-JL. .!___ »

MOBTGECIAI-PASKŪLOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS

1720 W. Chicago Aveniie, 
arti Augštutinio Kelio.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINAS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, niūri

mas, dresmaking ir patiem ma- 
Jcąr. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialus namų kursas moterimi 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.

Dabar yra laikas gero 
amato išmokti.

Drabužių Kirpėjai ir Siuvėjai už
dirba dideles algas. Mes duodame 
(iraktingas pamokas Vyrams ir Mo
terims Drabužius Kirpti ir Siūti, taip
gi prosinti, kišenius daryti, rankeves 
siūti elektrinėmis siuvamomis maši
nomis.

Ateikite į musų šapą kokiu nebūk 
dienos laikų ar vakare. Mes parody
sim, kaip mes galim jus išmokyti 
amato atliekamų nuo darbo Laiku, ku
riuo jus visuomet uždirbsite gerą al
gą-

Specialė take* bus suteikta iuMe 
šį mėnesį. (Atsinešk šitą apskelbė^ą 
su savim).

THE MASTER CUTTING AND 
TAILORING 8THOOL

190 N. State St., Kampus L ko SQ 
4 lubos, Chicago.

Jos. F. Kasnicka. vedėjas.
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Lietuva neturi teisėto Prezidento
Padavė Lietuvai Ultimatumą
Santavė duoda Lietuvai 7 dienas 

apleisti Klaipėdą
Rusija pritaria Lietuvai

Rusija nesirašys Turkijos sutarties

Ambasadoriai jau padavė 
Lietuvai ultimatumą

Grūmoja pertraukti diplomati
nius ryšius, jei į 7 dienas ne
apleis Klaipėdos.

PARYŽIUS, vas. 1. — San
tarvės ambasadorių taryba į- 
teikė ultimatumą Lietuvai, rei
kalaujantį kad bėgyje septynių 
dienų Lietuvos kareiviai aplei
stų Klaipėdą ir kad butų panai
kintas piliečių komitetas (tur
būt Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo Komitetas), nes kitaip bus 
pertraukti diplomatiniai ryšiai.

—— »-—*>■■■—

Rusija pritaria lietuviu 
užėmimui Klaipėdos

Anglija irgi su lietuviais? Ru
sija prašiusi Latviją perleisti 
jos kariuomenę l^enkijos 
puolimui.

RERLINAS~ vaT 1. (Rašo 
Isaac Don Levine). — Rusijos 
sovietų valdžia paprašė I-atvi- 
jos perleisti per Latvijos ties 
Dinaburku teritoriją du Rusi
jos armijos korpusus puoli
mui ant Lenkijos, jei ištiktų 
karas tarp Rusijos ir Lenkijos. 
Latvijos valdžia atmetė tą Ru
sijos prašymą.

Strateginiai, Latvija užima 
tą pačią poziciją linkui Rusijos 
ir Lenkijos, kokią Belgija turė
jo 1914 m. linkui Francijos ir 
Vokietijos.

Rusija gali kariauti su Len
kija tik šoniniais puolimais 
šiaurėje ir pietuose, kadangi 
Lenkijos centras yra apsaugo
tas nepereinamomis Pinsko pel 
kėmis. Latvija laiko kelią prie 
šiaurinio šono ir yra tikras da
lykas, kad ji kariaus Lenkijos 
pusėje, jei Rusija pereitų Lat
vijos teritoriją.

Nedėlioj, Vasario 4 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Liberty Salėj, 8th ir Adams 
St., Waukegan, III. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Draugai darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSS. P. K.

Rusija gali kariauti dabar, 
kada yra užšalusios pelkės, bet 
ne pavasary ar vasarą. Tečiaus 
Lenino sveikatos padėtis yra 
tokia, kad vargiai Rusija dabar 
stos karau. Tas faktas, kad Le
ninas antru kartu susirgo yra 
neužginčijamas. Komunistų ra
teliuose manoma, kad Leninas 
mirs bėgyje trijų mėnesių ir 
jie sako, kad sovietų valdžia 
negali daryti jokių svarbių 
nuosprendžių kol jo gyvastis 
yra pavojuje.

Tečiaus Rusija visgi daro 
prisirengimus kiekvienam rei
kalui. Jos pasiūlymas atiduoti 
Besarabiją ir padaryti taiką su 
Rumunija turi tikslo sutvirtin
ti kairįjį sparną ir žymiai su
mažinti galimą karo frontą. 
Tik imąsi, kad Rumunija pasi
liks neutralė, jei jos auksas, 
kuris buvo perkeltas Maskvon 
laike karo, bus sugrąžintas ir 
jei Besarabija bus formaliniai 
jai atiduota.

Rusija ir Lietuva.

Sovietų valdžia prielankiai 
žiuri į lietuvių užėmimą Klai
pėdos, kadangi Lietuva yra 
vienintelis Rusijos draugas 
tarp Pabaltos šalių. Jie dabar 
gali sustabdyti Francijos gabe
nimą kareivių ir amunicijos 
per Klaipėdos uostą į Lenkiją, 
kuriai trūksta amunicijos dirb
tuvių ir todėl daugiausia ji tu
ri remtis ant Francijos.

Anglija remia Lietuvą,
Anglija taipjau remia Lietu

vą, kadangi Anglija nenori 
leisti Francijai įsigyti laivyno 
bazę Baltijos juroje. Baltijos 
jura, ačiū Rusijos ir Vokieti
jos laivynų susmukimui, pasi
darė praktiškai Anglijos ežeru. 
Klaipėda todėl pasiliks Lietu
vos tol, kol Anglija kontroliuos 
Baltijos jurą.

Reikalauja nuginkluoti 
Klaipėdos sukilėlius

WASHŪNGTON, sausio 30, 
1923 (LIB). — Komisija parei
kalavo Klaipėdos sukilėlius nu
siginkluoti. Direktija pranešė 
skaito tą reikalavimą paliaubų 
sutarties laužymu. Karo laivų 
matrosai supirkinėja mieste 
daugybes produktų matyti spe
kuliacijos tikslams. Direktija 
privesta uždrausti tas karo lai
vų operacijas. (Elta).

Turkija pasirašysianti 
taikos sutartį

Bet Rusija po artimųjų rytų 
taikos sutartim nesirašys.

LAUSANNE, vas. L— Tur
kijos delegacijos galva Ismet 
Paša turįs instrukcijų iš savo 
valdžios pasirašyti artimųjų 
rytų taikos sutartį, bet jis lai
kysis iki paskutinės minutės, 
kad gavus dar daugiau konce
sijų. Tai patirta iš autoritetin
gų šaltinių.

Rusijos gi atstovas čičerinas 
formaliniai paskelbė, kad Ru
sija atmeta talkininkų sąly
gas Dardanelų kontrolės ir po 
taikos sutartim nesirašys. Ru
sija reikalavo nepraleisti per 
Dardanelus karinių laivų, bet 
talkininkai atmetė.

Šiandie vėl įvyko aštrus su
sikirtimas tarp Anglijos užsie
nio reikalų nlinisterio lordo 
Curzon ir Rusijos ministerio 
čičerino, kuris privedė prie 
to, kad Rusija paskelbė nesira- 
šysianti sutrties.

“Aš paskelbiu, kad Rusija 
nesirašys po Turkijos pertakų 
sutartim,” pasakė čičerinas. 
“Rusija neskaito, kad Lausan- 
nos sutartis ją liečia. Ji pasi
laiko sau visas teisingas ir te
galės teises skaityti Turkijos 
periokas jai atdaromis iki jos 
pasirašymo jai priimtinos su
tarties.”

Prancūzai paskelbs Parei- 
nio respubliką

Kad tuo ant visados atkirtus 
Pareinį nuo Vokietijos.

BERUNAS, vas. 1. — Se
paratistų agentai ir agitato
riai Pareiny, kurie laiko dabar 
savo konferenciją Goblenz, ku
rį nesenai apleido amerikie
čiai, daro pienus šiandie pa
skelbti Pareini© respubliką, sa
ko Coblcnz žinia. Tas Pareini© 

respublikos paskelbimas bus 
padarytas su pagelba Franci
jos ir Belgijos karinių spėkų, 
kurios tuojaus paskelbs karo 
stovį, užgriebs visas komunika
cijos linijas ir pašalins vokie
čius valdininkus.

Šiandie — apsiniaukę ir šal
čiau.

Saulė teka 7:03 v., leidžiasi 
5:06 v. Mėnuo teka 5:29 v. v.

250,000 Ruhr darbininką 
streikuoja

Ruhr distrikte paskelbtas karo 
stovis. Vokiečiai nepasiduosią.

AMSTERDAMAS, vasario L
Iš Esseno pranešama, kad 

franeuzai paskelbė karo stovį 
visame Ruhr distrikte ir Parei
ny, kartu įspėdami gyvento
jus, kad jie bus aštriai baudžia
mi už naikiu italą turto.

Vokiečiai civiliniai tapo įs
pėti, kad jie negali laikyti jokių 
ginklų ir kad laužymas fran
euzų karinių patvarkymų iš
šauks atgiežą.

Kasyklos ir geležies dirbtu
vės tebėra streikų suparaližuo- 
tos. Apskaitoma, kad dar te- 
bestreikuoja apie 250,000 vo
kiečių darbininkų.

Ruhr anglių laukai yra pil
nai izoliuoti.

Vokiečiai nepasiduosią.
DUESSELDORF, vasario 1. 

— Visas vokiečių gynimasis 
Ruhr distrikte vedasi prie to, 
kad padarius franeuzų veiki
mą nesėkmingu. Vokietija tiki
si, kad tai įvykinti padės pusė 
miliono angliakasių ir 200,000 
geležinkeliečių Ruhr distrikte.

Vokiečiai tvirtina, kad jie 
yra pasiryžę priversti francu- 
zus, jei bus reikalo, vieton vi 
sų vokiečių darbininkų pasta
tyti franeuzus. Jie sako, kad 
tai yra negalimas dalykas ir 
kad todėl franeuzai tik tada 
gali dirbti kasyklas, jei koope
ruos vokiečiai.

Vokiečiai mano: vokiečių 
streikai sustabdys anglių pro
dukciją ir komunikaciją. Be 
anglių geležinkeliai negali vaik
ščioti, o be gelžkelių ir anglių 
negali dirbtuvės dirbti. Vokie
čiai, jei reikalas bus, apleis tą 
kraštą, nes nebus anglių; fran
euzai gi negaus produkcijos, 
tuo tarpu turės pakelti milži
niškas okupacijos išlaidas.

Manoma, kad geležinkeliečių 
streikas skaudžiai atsilieps į 
visą kraštą. Geležinkeliečiams 
alga yra užmokėta iki kovo 1 
d. ir nors jiems priklauso dar 
gauti priedinės algos, jie yra 
nusistatę klausyti tik Vokieti
jos įsakymų. Skirtumai tarp 
vokiečių ir franeuzų sistemų 
yra tokie milžiniški, kad gali 
pasidaryti suįrimas ir katas
trofos.

Franeuzai išpirko baltą duo
ną šiauriniame Ruhr ir už
draudė vokiečiams vartoti jgye 
čius, išėmus tik dėl ligotų. 
Boįdhume vokiečių sankrovos 
atsisakė pardavinėti francu- 
zams, tad franeuzai užgriebia 
kas jiems reikalinga ir palikę 
pinigus išeina.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 1 d., užsienio pi

nigu ne mažiaus kaip už 2MW doleriu 
banku buvo skaitoma Amerikos pini 
gaiš šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą........ $4.66
Austrijos 100 kronų................... ^4'c
Belgijos 100 frankų ............... $5.10
Danijos 100 frankų...............$19.12
Finų 190 markių ...........................$2.56
Francijos 100 frankų...............$5.92
Italijos 100 lirų ....................... $4.75
Lietuvos 100 Litų..........1........ $10.00
Lenkų 100 markių......... .............  U c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.65
Olandų 100 guldėnų...............$39.31
šveicarų 100 markių ........... $18.72
Švedijos 100 kronų ..........  $26.77
Vokietijos 100 markių Uc

300 tebėra kasykloje
60 lavonų išimta iš Lenkijos 

kasyklos.

BIERlLiINAS, vas. 1. — Apie 
300 angliakasių vis dar tebėra 
uždaryta. Beuthen kasykloje, 
Lenkijos Silezijoje, kur vakar 
eksplozija buvo uždariusi apie 
600 angliakasių. Vėliausiomis 
žiniomis, iš kasyklos jau iš
imta 60 lavonų.

16 žmonių mirė
CHICAGO. — Sveikatos ko- 

misionierius paskelbė, kad bė
gyje pastaųrjų 24 valandų Chi- 
cagoje pasimirė 16 žmonių 
nuo plaučių uždegimo ir 3 nuo 
infhienzos.

3 žuvo eksplozijoj
SPRINiGFIELD, Mass., vas. 

1. — Kiek žinoma, mažiausia 
trys žmonės yra žuvę, keli pra
puolė'ir galbūt irgi yra žuvę 
ir keli desėtkai žmonių liko su
žeista gaso kubilo ekspliozijoj. 
Ekspliozija apgriovė daug na
mų ir pridarė didelių nuosto
lių. Pasiųsta miliciją palaiky
ti tvarką ir apsaugoti nuosavy
bes.

Vėliausiomis žiniomis, dau
giau kaip 60 žmonių guli ligon 
bučiuose. Niekurie galbūt 
mirtinai sužeisti. Nuostoliai 
siekia apie $2,000,000.

Turkai priešinasi Anglijai
ANG/ORA, vasario 1. — Tur

kijos nacionalistų valdžia išlei
do manifestą “visam pasau
liui”, kuriame aiškinama ko
dėl Turkija negali priimti An
glijos pasiūlymo pavesti Mosul 
klausimą išrišti tautų sąjungai.

Kunigas areštuotas
Klebonijoje nušauta tąrnaitė.

ERIE, Ra., sausio 30. — So
pinę Szymanowski, tarnaitė 
lenkų šv. Kazimiero parapijos 
klebono, tapo nušauta klebo
nijoje vidurnakty, tik ką jai 
sugrįžus. Kun. Jonas Dambins- 
ki’ tapo areštuotas.

Pasak klebono gaspadinčs 
Marės Wojcwocik, ji su Sofija 
sugrįžo namo apie vidurnaktį 
ir rado atdaras klebonijos du
ris. Jos įėjo į tamsią kleboni
ją ir pamatė besisukinėjantį 
žmogų. Ji sušaukusi “Vagys” 
ir išbėgusi laukan; tuoj po to 
pasigirdę trys šūviai. Policija 
revolverį betgi rado stalčiuje 
ties kun. Dambinskio lova.

Kartingas bus arbi- 
tratorius

WASHINGTON, sausio 30. 
—Prezidentas Hardingas šian
die priėmė pakvietimą Čili ir 
Peru būti arbitratorium tų ša
lių ginče apie Tacna-Arica dis- 
triktus. Tas ginčas tarp tų 
dviejų šalių tęsiasi jau nuo 
senai delei to buvo Washing- 
tone laikyta konferencija, bet 
prie jokio susitarimo neprieita.

Seimo partijos nepripažįsta 
A. Stulginskio išrinkimo

Nors gruodžio mėnesyje bu
vo pranešta, kad Lietuvos Sei
mas jau esąs išrinkęs Respub
likos Prezidentą, būtent, p. A. 
Stulginskį, bet ateinančios iš 
Kauno žinios rodo, kad teisėto 
prezidento Lietuva dar neturi.

Sausio 9 d. Seimo socialde
mokratų frakcija ir valstiečių 
liaudininkų frakcija įteikė Sei
mo prezidiumui pareiškimus, 
kuriuose sakoma, kad p. Stul
ginskio rinkimas į prezidentus 
buvęs atliktas, prasilenkiant su 
Respublikos Konstitucijos §41, 
kuris nustato, kad prezidentas 
yra renkamas “absoliutine at
stovų dauguma,” o p. Stul
ginskio rinkime dalyvavę tik 
36 atstovai, t. y. mažiaus kaip 
pusė.

►
Dar daugiaus žinių paduoda 

“Naujienų” bendradarbis, drg. 
St. Kairys. Jisai rašo, kad tokį 
pat pareiškimą, kaip socialde
mokratai ir valstiečiai, yra įtei
kę ir “darbininkų kuopų” at
stovai. Musų bendradarbis, be 
to, pasakoja apie šitokį atsi
tikimą:

“Sausio 10 d. Seimo frakci
jos yra gavusios raštą iš Sei
mo pirmininko, kuriame pra
nešama^ kad jis, valstybės pre
zidento pavedamas, ^kviečia 
frakcijų atstovus pas pre\’den- 
lą pasitarti valdžios sudarymo 
klausimu, ir socialdemokratai, 
ir valstiečiai-liaudininkai raštu 
atsakė, kad jie, pripažindami 
neteisėtais ir nesamais gruod
žio 21 dienos prezidento rinki
mus, nesamu skaito ir patį 
prezidentą ir negalį jo kvieti
mo priimti. Sausio 10 d. pre
zidento rūmai gavo matyti tik 
‘krikščioniškąjį bloką.’

Opozicijos partijos Seime da
bar mėgina susitarti veikti 
bendrai prięš krikščionis demo
kratus. Turėdamos 40 balsų 
Seime iš 78, jos gali pravesti 
nutarimą, kad p. Stulginsko iš
rinkimas jyra neteisėtas, ir tuo
met jisai turėtų trauktis. Bet 

..................................... ■■■>■■■■

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, UI

jeigu tokio nutarimo ir nebūtų 
padaryta, tai p. Stulginskui vis 
viena nebūtų galima eiti savo 
pareigas, kaipo valstybės pre
zidento, kūliai visos kitos par
tijos jo nepripažįsta.

Lietuvos socialdemokratų 
partijos vado laiškas, kuriam 
aprašoma šita padėtis, skamba 
taip:

Nuobodi maišatis
St. Kairys.

KAUNAS, T. 11.
Senieji metai, prišiukšlinę 

politiniam Lietuvos gyvenime 
kiek galėdami, perleido naujie
siems nesmagų ir nežinia kur 
dėtiną palikimą. Partijų santy
kiai ir pačiam krašto, ir ypač 
Seime pasidarė, tiek sukiršinti, 
opus ir supainioti, kad tartum 
nesimato nei galo partinėms 
rietenoms. Ne partinei kovai, 
bet rietenoms. O santikiai tarp 
politinių grupių daro savotiš
kos j takos į visuomenę, į vyk
domąją valdžią, į valdžios apa
rato veikimą, į kariuomenę, 
žodžiu,//sudaro gyvenime tam 
tikra ūpą, žadina ir skatina 
tam tikrus palinkimus.

Kas gi daugiausia tam kal
tas?

Musų krikščionių laikraštis 
“Laisve” įdėjo savo kalėdiniu 
numeriu vedamąjį straipsnį, 
kuriame kalba apie žmones 
“geros valios.” Kalba kaip tik- 
rasai parizėjus. Geros valios 
žmonėmis esą, girdi, tie, kils 
pildo Dievo valią ir vaduojasi 

i savo darbuose teisybe. Tokiais 
geros valios žmonėmis pas 
mu^ esą tie, kas yra davęs 
kraštui krikščioniškąją kon

stituciją, kas išrinkęs katalikiš
kajai Lietuvai prezidentą kata-

(Seka ant 4-to pusi.)


