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Lietuva neturi teisėto Prezidentoo

Padavė Lietuvai Ultimatumą
T—5

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 ultimatumų 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 lietuvių 
užėmimui Klaipėdos

Anglija irgi su lietuviais? Ru
sija prašiusi Latviją perleisti 
jos kariuomenę I^enkijos 
puolimui.

BERLINAS, vas. 1. (Rašo 
Isaac Don Levine). — Rusijos 
sovietų valdžia paprašė Latvi
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.

Šiandien, Vasario 2 d. 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės J. Stančiko Salėj, 205 East 
115th St., Ros ei and, 111. Pradžia 7:30 vai 
Draugai darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSS. 137 Kuopa.

Nedėlioj
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.
...................................................................        i ..u

Šiandie — apsiniaukę ir šal
čiau.

Saulė teka 7:03 v., leidžiasi 
5:06 v. Mėnuo teka 5:29 v. v.
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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. 
Tiki.mę»si, kad Rumunija pasi
liks neutralu, 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 Pabaltės 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 Franci jai 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

WASHINGTON, sausio 30, 
1923 (L1B). — 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. 1.— 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 /š 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 nusira
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 le- 
gales teises skaityti Turkijos 
pertakas jai atdaromis iki jos 
pasirašymo jai priimtinos su
tarties.”

Prancūzai paskelbs Parti
nio respubliką

Kad tuo ant visados atkirtus 
Pareinį nuo Vokietijos.

BERLINAS, vas. 1. — Se
paratistų agentai ir agitato
riai Pareiny, kurie laiko dabar 
savo konferenciją Coblenz, ku
rį nesenai apleido amerikie
čiai, daro pienus šiandie pa
skelbti Pareinio respubliką, sa
ko Coblenz žinia. Tas Pareinio 

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.

250,000 Ruhr darbini nkų 
streikuoja

Ruhr distrikte\paskelbtas karo 
stovis. Vokiečiu^ nepasiduosią.

AMSTERDAMAS, vasario 1.
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 naikinimą 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,(MX) 
geležinkeliečių Ruhr distrikte.

Vokiečiai tvirtina, kad jie 
yra pasiryžę priversti francu- 
zus, jei bus reikalo, vieton vi 
sų vokiečių darbininkų pasta
tyti Prancūzus. 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 JyMe 
čius, išėmus tik dėl liigSftj. 
Boįdhume vokiečių sankrovos 
atsisakė pardavinėti francu- 
zams, tad franeuzai užgriebia 
kas jiems reikalinga ir palikę 
pinigus išeina.

PINIGŲ KURSAS

Vakar vasario 1 <1., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už doleriu 
banku buvo skaitoma Amerikos pini 
jais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingą....... $4.65
Austrijos 100 kronų...................
Belgijos 100 frankų ............... $5.10
Danijos 100 frankų .......   $19.12
Finų ItO markių................ ...j... $2.56
Francijos 100 frankų............... $5.92
Italijos 100 lirų ........................... $4.75
Lietuvos 100 Litų..........*......  $10.00
Lenkų 100 markių ...............   tie
Norvegijos 100 kronų ......... $18.65
Olandų 100 guldėnų .................. $39.31
šveicarų 100 markių ........... $18.72
Švedijos 100 kronų ..............   $26.77
Vokietijos 100 markių %c

300 tebėra kasykloje
w —....... — ■■ ■■■—!■ Wll »

60 lavonų išimta iš Lenkijos 
kasyklos.

BERMNAS, 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 žmoniy mirė -
CTHCAGO. — 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,(MM),(MM).

Turkai priešinasi Anglijai
ANGIORA, 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, Pa., sausio 30. — So- 
phie 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 Wojcrwocik, 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.

Hardingas bus arbi- 
tratorius

WASHINOTON, sausio 30. 
—Prezidentas Hardingas šian
die priėmė pakvietimą Čili ir 
Peru būti arbitrą t ori u m tų ša
lių ginče apie Tacna-Arica dis- 
triktus. Tas ginčas tarp tų 
dviejų šalių tęsiasi jau nuo 
senai dėtai 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 
Rainio 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 dauginus 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 prekule li
tą pasitarti valdžios sudaryčio 
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 matyli tik 
‘krikščioniškąjį bloką.’

Opozicijos partijos Seime da
bar mėgina susitarti veikti 
bendrai prieš 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 
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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, III.
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jeigu tokio nutarimo ir nebūtų 
padaryta, tai p. Stulginskiu vis 
viena nebūtų galima eiti savo 
pareigas, kaipo valstybės pre
zidento, koliai 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 santi- 
kiai ir pačiam krašte, 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 įtakos į visuomenę, į vyk
domąją valdžią, į valdžios apa
rato veikimą, į kariuomenę, - 
žodžiu,/^sudaro gyvenime tani 
tikrą ūpą, žadina ir skatina 
tam tikrus palinkimus.

Kas gi daugiausia tam kal
tas?

Musų krikščionių laikraštis 
“Laisvė” įdėjo savo kalėdiniu 
numeriu vedamąjį straipsnį, 
kuriame kalba apie žmones 
“geros valios.” Kalba kaip tik
rajai parizėjus. Geros valios 
žmonėmis esą, girdi, tie, kas 
pildo Dievo valią ir vaduojasi 
savo darbuose teisybe. Tokiais 
geros valios žmonėmis pas 
muji esą tie, kas yra davęs 
kraštui krikščioniškąją kon

stituciją, kas išrinkęs katalikiš
kajai Lietuvai prezidentą kata-

(Seka ant 4-to pusi.)
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aipėdos Žinios.
Susirinkimai

Susirinkimas Smalininkuose.

Smalininkai yra toks kampe
lis, kur musų visvokiečiai nuo 
seniai giriasi esą įsistiprinę su 
savo “kultūra”, šįmet gruodžio 
29 d. turėjo būti tos jų kultūros 
akzamcnai. Na ir buvo. Į su
šauktą M. L. Gelbėjimo Komite
to didžiausį susirinkimą, guria
me susirinko daug darbininkų, 
atėjo drauge keletas nusitęsusių 
dėl drąsumo “kulturtragerių”. 
O tai tie k&lė trukšmą, rėkė ir 
šaukė vis reikalaudami, kad su
sirinkimas, kurs buvo lietuviš
kas, butų vokiškai nulaikomas. 
Pirmas pranešėjas buvo p. Va
nagaitis, kurio kalbai trukšma- 
dariai visaip trikdino.

Paaiškėjo, kad visų susirinku
siųjų tarpe ‘Sokiškų diskusijų” 
norėjo tik 8 trukšmadariai. To
dėl p. Vanagaitis baigė savo kal
bą lietuviškai, gaudamas di
džiausio žmonių pritarimo. Rėk
sniai pamatę, kad su savo ulti
matumais nieko nepabaido, išsi
nėšino lauk ir susirinkimas pa
sibaigė ramiausiai, priimdamas 
tokią

Rezoliuciją
Mes Smalininkų Apygardos 

lietuviai susirinkę gruodžio m. 
29 d. skaitlingame susirinkime 
kuogriežčiausiai proteštuoj ame 
prieš įvykdinimą “freištato”, 
kuris yra lenkų šalininkų išmis
tas — susirinkimas reikalauja, 
kad Klaipėdos kraštą valdytų pa
tys lietuviai.

Smalininkai, gruodžio m. 29 
dieną, 1922 m.

Susirinkimas Plaukiuose.
Gruodžio 29 d. įvyko Plaškių 

parapijos ūkininkų susirinki
mas apsvarstymui Klaipėdos 
krašto padėjimo. Susirinkime 
kalbėjo įvairus vietiniai kalbėto
jai, iš kurių kiekvienas nurodi
nėjo giminystę Klaipėdos krašto 
gyventojų ir jų kaimynais Di
džiosios Lietuvos. Ekonominis 
klausimas irgi buvo labai gyvai 
apsvarstomas. Publikoje la
bai tankiai pasigirdo pritari
mo žodžiaL^ganz richtig.” Vieti
nis Amtsvorsteras vokietys nuo
lat kišosi į susirinkimą ir pa
reiškė, kad Amerikietis Ivaške
vičius negalės kalbėti. Toliaus 
jisai matydamas, kad kalbėtojai 
turi visuotiną žmonių pritarimą, 
trukdė kalbėtojams kalbėti. 
Prieš baigsiantis susirinkimui iš 
publikos buvo Įteikta rezoliucija, 
kurią ir perskaitė ponas Strekys. 
rezoliucija priimta vienbalsiai.

Gelbėjimo Komiteto rengia
mas susirinkimas. Kalbėtojas 
buvo p. Vanagaitis iš Klaipė
dos. Žmonių susirinko pilna 
salė. Ir štai kas pasidarė. Po
licijos agentai pribėgę prane
ša, kad susirinkimą negalima 
bus laikytis Susirinkimą 
draudęs komisaras. Paklausus, 
kas per priežastis uždraudimo, 
juk tik susirinkimas yra savo 
laiku primalduotas, tai polici
ja atsakė, kad mat susirinki
mas politiškas, tai ir negalima. 
Taip pat paaiškėjo, kokios bai
mės musų policijai įvaręs tas 
“Onkel aus Amerika.” Pirmas 
klausimas buvo, ar tas “ame
rikietis” kalbės. Paaiškinus, 
kad •“amerikietis” nekalbūs 
ir kad jo čia visai nėra, poli
cija kiek aprimo. Vis tik rei
kėjo “dringend” telefonu pa
siekti vyriausį komisarą ir po
licijos prezidentą, pakol buvo 
iškovota teisė, kad lietuviai 
galėtų susirinkę savo padėji
mą aptarti. Tai tokia musų 
laisvė savo gimtame krašte! 
Policija, kuri yra pastatyta 
tam, kad saugotų gyventojų 
reikalus* daro visokeriopų klin
čių, kad tiems reikalams pa
kenkus. Taip daro dabar, kol 
dar patys mums “freištato” 
rojų tebeperša. O kas butų, 
jei tas vokiškai lenkiškas ro
jus įvyktų?! Visa tai nujaus
dami krašto gyventojai todėl 
labai ir susirūpino ir sujudo 
visame krašte vienbalsiai pri
imdami protesto rezoliucijas.

Pagėgiuose susirinkimas ta
čiau įvyko ir draugiškai apta
rus krašto poliliką-padėjimą, 
tapo vienbalsiai priimta tokia 
rezoliucija:

Mes šiandien 1922 m. gruo
džio ik) d. čionai Pagėgiuose 
skaitlingai susirinkę šio kraš
to gyventojai lietuviai, pareiš
kiame savo griežčiausį protes
tą prieš visas pastangas įvy
kinti taip vadinamą “freišta- 
tą,” už kurio slepiasi svetimas 
grdbštumas.

Mes išreiškiame savo pasi
piktinimą prieš pastangas vi
sų tų asmenų, kurie atvirai 
arba slaptai agituoja už tą 
visam kraštui pragaištingą ir 
pavojingą sutvarkymą, pavi
dale vokiškai-lenkišką-žydiško 
“freištato.”

Mes kaip pasekėjai musų 
nuo amžių šiame krašte gyve
nančių bočių reikalaujame su
sivienijimo su musų broliais 
Didžiojoj Lietuvoj gyvenan
čiais, į vieną bendrą valstybę 
su mums atsakančia autono-

Amstsvorstėras pagriebė rezo
liuciją iš skaitytojo rankų ir 
pradėjo agituoti priešingai. Pu
blikoj tuojau kilų riksmai prieš 
jį už jo vokišką nusistatymą. 
Tuotarpu iš publikos pradėjo ar
tintis užsidegę klausytojai ir 
akies mirksniu Amstvorstėras 
liko apsuptas įnirtusius ir grą- 
sinančios publikos. Jis tuojaus 
prasišalino iš susirinkimo. Amts- 
vorsterui prasišalinus buvo iš
rinktas vietinis Gelbėjimo Komi
tetas.

mija.

Rezoliucija.
1922 m. gruodžio 30 d. mes 

Plakt i ų parapijos gyventojai 
skaitlingai susirinkę pakeliam 
musų protesto ir griežčiausio 
pasipriešinimo balsą prieš kiek-

Susirinkimo Vyžiuose 
rezoliucija.

Mes šiandien 1922 m. gruod. 
30 d. skaitlingai susirinkę Vy
žių apylinkės gyventojai pa
duodant šituomi musų valios 
pareiškimą. Mes pasipriešinant 
prieš kožną pasikėsinimą iš 
musų krašto padaryti “freišta- 
tą.”

Mes tvirtai reikalaujam pri
siglaudimo prie Lietuvos " su 
pilna autonomija ir graude
nant savo krašto gyventojus 
apsisaugoti iš visų pusių nuo 
lenkiškojo “beimatbunto” pa
vojaus.

vieną pasikėsinimą vis tik iš 
kurios pusės tas ir pareitų — 
padaryti iš musų krašto /‘frei- 
štatą”, kuriame mes krašto 
gyventojų dauguma lietuviai 
amžinai neturėtumėm ramybės.

Mes reikalaujame sujungimo 
musų krašto su Lietuva su pil
na autonomija. Mes pareiš- 
kiam, kad griebsitnės visų prie
monių, kad atkreiptumėm grę
siančių priegadą, kokią mums 
nori užmesti svetimieji “freiš
tato” pavydale.

Susirinkimas Pagėgiuose.

Pagėgiuose Hoted Helgdr

Lietuvos Respublikos biudžetas 1923 metams.
Ministerių Kirbinėtas jau apšvarstė, priėmė ir per Muus- 

terį pirmin'iri'kiį įinešii Seiman IAetuvos Hiespulhlikos Uiuclžetjį 

1923 metams. x..............................
Bendros to biudžeto pozicijos atskiromis iministerijonus 

atrodo štai kaip.
I. Paprastasai biudžetas.

1. Respublikos Seimas ............................. 10,000
’ ' O.

1. Respublikos Prezidentas ........................
d.Ministerių Kabinetas ......................... 153.517
4. Užsienių Rekalų Ministerija .............. 3.341
5. Telegramų agentūra “Elta” .......... . 3.000
6. Krašto Apsaugos Ministerija .............. 127.000
7. Vidaus Reikalų Ministerija .......... 2.430.517
8. Finansų Prekybos ir Pram. Minist. 7,1.470.723
9. žemės Ūkio ir yalst. Turtų Minist. 27.050.218

10. Švietimo Ministerija ......................... 1.008.895
11. Teisingumo Ministerija .................... 1.049.320
12. Susisiekimo Ministerija ................ 39.418.380
12. Žydų Reikalų Ministeris ..................... —
14. Gudų reikalams Ministeris .................. —
15. Valstybes Kontrolė ............................. . —

Viso paprastų pajamų ir išlakių 153.062.627 123.339.734

453.107 
Lt.
120.015
763.107

3.731.119
251.870

51.766.824
5.083.444
2.981.812
9.891.453

11.850.997
2.201.884

33.730.873
54.613
76.690

421.744

KAULŲ UGDYMAS 
yra tiek pat svarbus kaip ir mėsų ugdymas. 
Maistai, kurie padeda Gamtai sudėti kdlkes i 
kaulus ir dantis, yra. svarbus.

SCOHS f MblSION
grynus vitaminus turinčios treskos kepenų aly- 
Ąjįį vos turi daugybę elementų, kurie energina

MPy kūną ir padeda darytis stipriems kaulams 
ir sveikiems dantims.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 22-26
- - - ■ -  — ..t   Į        .. y 4

BULGARIŠKOJI ŽOLINE ARBATA

8. L. FABI0NA8 00.

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

ANT NAUDOS.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

II. Nepaprastas biudžetas
1. Užsienių Reikalų Ministerija ................ — 6.370.160
2. Krašto Apsaugos Ministerija .............  — 16.756.930
3. Vidaus Reikalų Ministerija .. .................... — 486.352
4. Finansų Prekybos ir Pram. Minist. 14.000.000 14312.319
5. Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Minist. 32.145.160 5.621.50$
6. švietimo Ministerija ............................... — 500.000
7. Teisingumo Ministerija ........................... —• 55.000
8. Susisiekimo Ministerija ........................... — 13.821.000

Viso nepaprastų pajaunu ir išlaidų 46.145.160 57.923.351
9. Skolų mokėjimas .......... ........................... 2.662.000

Viso 1923 metams Lt. 199.208.087,183.925.086

Svarbiausia
Užduočia Kiekvienos

Motinos
Jeigu ji negali žindyti savo kūdikio 
turi surasti maistą, kuris patiktu jam 
ir padarytų jį raudonu ir sveiku kūdi- K1U.

eagle brand
( CONDENSZD MILK J

buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudok 
lamas beveikę per 60 metų tūkstančių motinų, 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikių.

Pnsiųskite Sitų apgarsinimų 
į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pata- 
rimus ir nurodymus, kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikių kū
dikių knyga.

Garsinkities “Naujienose”

$500 Dovanu Iškilmingas $500 Dovanų

Maskinis Balius
• , Rengiamas

Brighton Park Liet.Atletui ir Pašelpos Kliubo 
šeštadieni Vasario 3 d., 1923 m.

MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PL.
Pradžia lygiai 7:30 v. v. _ Įžanga 50c. ypatai.

Muzika visiems gerai žinomo J. Pociaus.

Kviečiam visus nepraleisti progos pasilinksminti, nes tokia pro
ga atsitinka tik vieną kartą metuose.

’ Kviečia Viršminėtas KLIUBAS.

BAUBS! DALIOS! DIDELIS BALIUS!
Su iškilmingiausiu programų

Rengiamas

Lietuvių Evang. Liuteronų Pašalpos Draugijos
šeštadienį, Vasario 3 d., 1923

MILDOS SALĖJE,
3142 South Halsted gat.

Gerbiama lietuvių visuomenė esate kviečiami atsilankyti į musų rengiamą programų vakarą, kurie 
norite linksmai tą vakarą praleisti. Visi atsilankiusieji bus užganėdinti, o neatsilankiusieji gailėsis, nes pro- 
grame dalyvaus Brighton Parko A. Z. V. draugijėlės artistai, kurie savo maloniais balseliais palinksmins 
visus. Nes dar pirmu kartu tokį prakilnų balių galėsite pamatyti su tokiu įvairiu programų. Nesivėluokit. 
Po programo šokiai iki vėlios nakties prie J. Barčio muzikos. Įžanga tik 35c. ypatai. Pradžia 6:30 vai. vak.

Kviečia L. 'E. L. Pašalp. Draugijos KOMITETAS.
svetainėje įvyko Maž. Lietuvos ■ ■ ■ ■■

Ką ji duoda tiems, kurie serga.
Ji išvalo nuodus iš kūno, kurie dau 

giausia pagimdo ligas.

Ji pagausina ir pagerina kraują.
Ji sutaiso kepenis.

Ji išplauja ir išvalo inkstus.

Ji suteikia tą žėresį akims ir vaiskumą 
odai, kurie yra tikriausiais ženklais 
to, kad sveikata yra gera.

Laikyk dėžutę Bulgariškos Žolines 
vinėja visos aptiekus, arba įneš pasiųs 
šeiminę dėžutę už $1.25, arba 3 už $3." 
Schlick, President, Marvel Products C<

Ką ji duoda tiems, kurie yra sveiki. 
Ji apsaugoja nuo ankstyvos senatvės. 
Ji pagelbsti kunui atsilaikyti ligos 

antkričiams epidemijos laikais.
Ji užmuša šaltj, kuris dažnai išsiru- 

tuloja į posargas, gripą ir pneumo
niją.

Ji tyra viena geriausių apskritų nami
nių vaistų pasauly.

Ir kuomet ją verdi ir geri garuojamai 
karštą, tai gauni gausius, tyrus sy
vus, kuriuos Motina Gamta paskyrė 
savo vaikams.

Arbatos visuomet po ranka. — Parda- 
mc jums apmokėtu paštu vieną didelę 
5, ar 6 už $5.25. Adresas: H. H. Von

25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Specialis Išpardavimas. Kainos numažintos
ant pusės.

Importuotos Armonikos
Apturėtos prieš muito pakėlimą 

Naujausi modeliai, tyčia stiprios dūdos, galinga muzika, puikus viršus.

šitos armonikos visos padirbtos iš 
geriausios medžiagos, ypatingai dū
dos, kurios yra puikiausios kokybės 
ir padirbtos kuo didžiausiu atsidėji- 
niu išlavintų mechanikų. Gerai iš
džiovinto medžio viršus, gražus raš
tai, nepaprastai stiprios dūdos, san
darios ir geresnes rūšies dumplės 
puikiais šikšnos kumpais ir nikeliuo
to plieno apdėjimais ant kampų, 
Sveiki balsiniai Jdevišiai, šikšninė 
auselė. Nepaprastos vertybės armo
nikos.

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 utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.
V................ . ■■II.. ■■■.■■■■ ■ I 1
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JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visekias 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.

ARMONIKA num. 165 — 3 eilės 33 klevišiai, 12 basų Kaina $16.50
Paprasta kaina $35.00 

ARMONIKA num. 89 — 2 eilės, 21 klevišis, 8 basai.................Kaina $8.95
Paprasta kaina $17.00 

ARMONIKA num. 67 — 2 eilės, 19 klevišių, 4 basai .................  Kaina $8.75
Paprasta kaina $15.00 

ARMONIKA num. 49 — 1 eilė, 10 klevišių, 2 basai ............ . Kaina $4.95
Paprasta kaina $8.00 

Parašyk savo pavardę ir adresą ir padėk numerį ir kainą tos armonikos, 
kurią nori pirkti, pasiųsk su 50c. nusiuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kada ji bus atsiųsta. Jokio riziko nėra visai. Pilnas patenkini
mas garantuojama,1 arba pinigai grąžinama.
Mes turim ant rankų tik 1000 šitų armonikų tomis kainomis. Kada jas 
išparduosim, kainos bus pakeltos. Todėl rašyk šiandien.

UNION SALES COMPANY, Dept. 277
15 S'o. Desplaines Street,

V __________________ / Chicago, III.

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

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

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

— Adresuokite —

VIENYBĖ
•193 Grand St., Brooklyn, N. Y.RUDENS AIDAI

Nauja eilių knyga iš Lietuvos 
Parašė Adomas Jakštas, t
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:'
Paskutinis lapas. Trauki

nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo. Ne
prietelis. Pasauliui. Šalti
nis. Nakties ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laime. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji met|ai. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimas'. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

draugei. Lietuviui. Mylėk. 
Kalėdos. Naujų metų dienai. 
Nekaltiems. Lėlė. Ką mes 
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiui. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės.' Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždės.

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

. ..................................."'r......
Tol. Randolph 4758

A; A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIAT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
• Room 1303

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
r‘ ■ -a Ji

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago1 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarket 36Š9
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis 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

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

79 West Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2560

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

/—■ ‘ 1 1 1—
Herman P. Haaso

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. Washington St., 
Phone Main 1308

Chicago, 111.
^■■11........................ ............................... —II. ■ ...........................

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

... ................ . ........................—■■!.. ■ I. uJ

f* ......... 1 ------
Tel. Lafayette 4223

Phunbing, Heating
E alpo lietuvis, lietuviams visadoi Į 

patarnauju kuogeriauiiajL
M. Yuska,

8228 W. 38th St., Chicago. UI. 1
■ .............. ......................Į.,.'.,-.

550 $60 $70
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
'Kiekvienas ploščius turi būt par

duotas be atsižiūrėjimo į pelną ar 
nuostolį. Kiti 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. 11 hL 

Atdara kasdien, vakarais it 
septintadieniais. >
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Klaipėdos Žinios. Lietuvos Respublikos biudžetas 1923 metams.

Susirinkimai
Susirinkimas Smalininkuose.

Smalininkai yra toks kampe
lis, kur musų visvokiečiai nuo 
seniai giriasi esą įsistiprinę su 
savo “kultūra”. Šįmet gruodžio 
29 d. turėjo būti tos jų kultūros 
akzanicnai. Na ir buvo. Į su
šauktą M. L. Gelbėjimo Komite
to didžiausį susirinkimą, guria
me susirinko daug darbininkų, 
atėjo drauge keletas nusilesusių 
dėl drąsumo “kulturtragerių”. 
O tai tie kėlė trukšmą, rėkė ir 
šaukė vis reikalaudami, kad su
sirinkimas, kurs buvo lietuviš
kas, butų vokiškai nulaikomas. 
Pirmas pranešėjas buvo p. Va
nagaitis, kurio kalbai trukšma- 
dariai visaip trikdino.

Paaiškėjo, kad visų susirinku
siųjų tarpe “vokiškų diskusijų” 
norėjo tik 8 trukšmadanai. To
dėl p. Vanagaitis baigė savo kal
bą lietuviškai, gaudamas di
džiausio žmonių pritarimo. Rėk
sniai pamatę, kad su savo ulti
matumais nieko nepabaido, išsi
nėšino lauk ir susirinkimas pa
sibaigė ramiausiai, priimdamas 
tokią

Rezoliuciją
Mes Smalininkų Apygardos 

lietuviai susirinkę gruodžio m. 
29 d. skaitlingame susirinkime 
kuogriežčiausiai protestuojame 
prieš įvykdinimą “freištato”, 
kuris yra lenkų šalininkų išmis- 
las — susirinkimas reikalauja, 
kad Klaip&dos kraštą valdytų pa
tys lietuviai.

Smalininkai, gruodžio m. 29 
dieną, 1922 m.

Susirinkimas Plaukiuose.
Gruodžio 29 d. įvyko Plaškių 

parapijos ūkininkų susirinki
mas apsvarstymui Klaipėdos 
krašto padėjimo. Susirinkime 
kalbėjo įvairus vietiniai kalbėto
jai, iš kurių kiekvienas nurodi
nėjo giminystę Klaipėdos krašto 
gyventojų ir jų kaimynais Di
džiosios Lietuvos. Ekonominis 
klausimas irgi buvo labai gyva: 
apsvarstomas. Publikoje la
bai tankiai pasigirdo pritari
mo žodžiaL-“ganz richtig.” Vieti
nis Amtsvorsteras vokietys nuo
lat kišosi į susirinkimą ir pa
reiškė, kad Amerikietis Ivaške
vičius negalės kalbėti. Tolinus 
jisai matydamas, kad kalbėtojai 
turi visuotiną žmonių pritarimą, 
trukdė kalbėtojams kalbėti. 
Prieš baigsiantis susirinkimui iš 
publikos buvo įteikta rezoliucija, 
kurią ir perskaitė ponas Strekys. 
rezoliucija priimta vienbalsiai.

Gelbėjimo Komiteto rengia
mas susirinkimas. Kalbėtojas 
buvo p. Vanagaitis iš Klaipė
dos. Žmonių susirinko pilna 
salė. Ir štai kas pasidarė. Po
licijos agentai pribėgę prane
ša, kad susirinkimą negalima 
bus laikytu Susirinkimą užh 
draudęs komisaras. Paklausus, 
kas per priežastis uždraudimo, 
juk tik susirinkimas yra savo 
laiku primalduotas, tai polici
ja atsakė, kad mat susirinki
mas politiškas, tai ir negalima. 
Taip pat paaiškėjo, kokios bai
mės musų policijai įvaręs tas 
“Onkel aus Amerika.” Pirmas 
klausimas buvo, ar tas “ame
rikietis” kalbės. Paaiškinus, 
kad “‘amerikietis” nekalbės 
ir kad jo čia visai nėra, poli
cija kiek aprimo. Vis tik rei
kėjo “dringend” telefonu .pa
siekti vyriausi komisarą ir po
licijos prezidentą, pakol buvo 
iškovota teisė, kad lietuviai 
galėtų susirinkę savo padėji
mą aptarti. Tai tokia musų 
laisve savo gimtame krašte! 
Policija, kuri yra pastatyta 
tam, kad saugotų gyventojų 
reikalus* daro visokeriopų kliū
čių, kad tiems reikalams pa
kenkus. Taip daro dabar, kol 
dar patys mums “freištato” 
rojų tebeperšti. O kas butų, 
jei tas vokiškai lenkiškas ro
jus įvyktų?! Visa tai nujaus
dami krašto gyventojai todėl 
labai ir susirūpino ir sujudo 
visame krašte vienbalsiai pri
imdami protesto rezoliucijas.

Pagėgiuose susirinkimas ta- 
CETmu į vyle o ir drauįjiSlcai apta- 
rus krašto politiką-padėjimą, 
tapo vienbalsiai priimta tokia 
rezoliucija;

Mes šiandien 1922 m. gruo
džio 30 d. čionai Pagėgiuose 
skaitlingai susirinkę šio kraš
to gyventojai lietuviai, pareiš
kiame savo griežčiausį protes
tą prieš visas -pastangas įvy
kinti taip vadinamą “freišta- 
tą,” už kurio slepiasi svetimas 
grObšt urnas.

Mes išreiškiame savo pasi
piktinimą prieš pastangas vi
sų tų asmenų, kurie atvirai 
arba slaptai agituoja už tą 
visam kraštui pragaištingą ir 
pavojingų sutvarkymą, pavi
dale vokiškai-lenkišką-žydiško 
“freištato.”

Mes kaip pasekėjai musų 
nuo amžių šiame krašte gyve
nančių bočių reikalaujame su
sivienijimo su musų broliais 
Didžiojoj Lietuvoj gyvenan
čiais, į vieną bendrą valstybę 
su mums atsakančia autono-

Ministerių Kabinetas jau apšvanstė, priėmė ir peč Mims- 
terį pirmininką įnešė Seiman Lietuvos (Respublikos biudžetą 
1923 metams. x

Bendros to biudžeto pozicijos atskiromis ministerijomis 
atrodo štai kaip. t

I. Paprastasai biudžetas.
1. Respublikos Seimas ............................. 10,000

’ ' Lt.
1. Respublikos Prezidentas ........................—
3. Ministerių Kabinetas ......................... 153.517
4. Užsienių Rekalų Ministerija .............. 3.341
5. Telegramų agentūra “Elta” ........... • • • • 3.000
6. Krašto Apsaugos Ministerija .............. 127.000
7. Vidaus Reikalų Ministerija .......... 2.430.517
8. Finansų Prekybos ir Pram. Minist. 73.470.723
9. Žemės Ūkio ir yalst. Turtų Minist. 27.050.218

10. Švietimo Ministerija ......................... 1.008.895
11. Teisingumo Ministerija .................... 1.049.320
12. Susisiekimo Ministerija ................ 39.418.380
12. Žydų Reikalų Ministeris ......................—
14. Gudų reikalams Ministeris .................. —
15. Valstybės Kontrolė ............ -................ j —

Viso paprastų pajamų ir išlaidų 153.062.027 123.339.734

KAULŲ UGDYMAS 
yra tiek pat svarbus kaip ir mėsų ugdymas. 
Maistai, kurie padeda (Gamtai sudėti kalkes į 
kaulus ir dantis, yra svarbus.

Amstsvorstėras pagriebė rezo
liuciją iš skaitytojo rankų ir 
pradėjo agituoti priešingai. Pu
blikoj tuojau kilę riksmai prieš 
jį už jo vokišką nusistatymą. 
Tuotarpu iš publikos pradėjo ar
tintis užsidegę klausytojai ir 
akies mirksniu Amstvorstėras 
liko apsuptas įnirtosios ir grą- 
sinančios publikos. Jis tuoj aus 
prasišalino iš susirinkimo. Amts- 
vorsterui prasišalinus buvo iš
rinktas vietinis Gelbėjimo Komi
tetas.

Rezoliucija.

1922 m. gruodžio 30 d. mes 
Plakt i ų parapijos gyventojai 
skaitlingai susirinkę pakeliam 
musų protesto ir griežčiausio 
pasipriešinimo balsą prieš kiek
vieną pasikėsinimą vis tik iš 
kurios pusės tas ir pareitų — 
padaryti iš musų krašto /“frei- 
štatą”, kuriame mes krašto 
gyventojų dauguma lietuviai 
amžinai neturėtumėm ramybės.

Mes reikalaujame sujungimo 
musų krašto su Lietuva su pil
na autonomija. Mes pareiš- 
kiam, kad griebsimos visų prie
monių, kad atkrei-ptumėm grę
siančių priegadą, kokią mums 
nori užmesti svetimieji “freiš
tato” pavydale.

Susirinkimas Pagėgiuose.

Pagėgiuose Hotcd 1 {elgeta*
svetainėje įvyko Maž. Lietuvos

mija. *

Susirinkimo Vyžiuose 
rezoliucija.

Mes šiandien 1922 m. gruod. 
30 d. skaitlingai susirinkę Vy
žių apylinkės gyventojai pa
duotam šituomi musų valios 
pareiškimą. Mes pasipriešinom 
prieš kožną pasikėsinimą iš 
musų krašto padaryti “freišta- 
tą.”

Mes tvirtai reikalaujam pri
siglaudimo prie Lietuvos " su 
pilna autonomija ir graude
nau! savo krašto gyventojus 
apsisaugoti iš visų pusių nuo 
lenkiškojo “beimatbunto” pa
vojaus.

453.107 
Lt.
120.015
763.107

3.731.119
251.870

51.766.824
5.083.444
2.981.812
9.891.453

11.850.997
2.201.884

33.730.873
54.613
76.690

421.744

SCOTTS [MUISION
grynus vitaminus turinčios treskos kepenų aly

vos turi daugybę elementų, kurie energina 
kūną ir padeda darytis stipriems kaulams 
ir sveikiems dantims.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

BUITIŠKOJI ŽOLINE ARBATA

$

22-26 
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NORĖDAMI
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
I NYTI VISADOS KREIPKITĖS
I PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. FftBION ftS CO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

II. Nepaprastas biudžetas
1. Užsienių Reikalų Ministerija , n......... — 6.370.160
2. Krašto Apsaugos Ministerija ............... — 16.756.930
3. Vidaus Reikalų Ministerija .. .................... — 486.352
4. Finansų Prekybos ir Pram. Minist. 14.000.000 14312.319
5. Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Minist. 32.145.160 5.621.50$
6. švietimo Ministerija .............................. *— 500.000
7. Teisingumo Ministerija ........................ —1 55.000
8. Susisiekimo Ministerija  .................... — 13.821.000

Viso nepaprastų pajamų ir išlaidų 46.145.160 57.923.351
9. Skolų mokėjimas ..........<.......................... 2.662.000

Viso 1923 metams Lt. 199.208.087 183.925.086

Svarbiausia

buvo

Užduočia Kiekvienos
Motinos

Jei^u ji negali žindyti savo kūdikio 
turi surasti maistą, kuris patiktų jam 
ir padarytų jį raudonu ir sveiku kūdi- K1U.

EAGLE B R AND
V ( CONDENSJSD MILK J

išmintingai pasirinktas ir saugiai naudo-1
lamas beveik per 60 metų tūkstančių motinų, 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikių.

Prisiųskite šitą apgarsinimą 
į Borden (Jompany, N&v 
York ir gausite pilnus pa t a- * 
rimus ir nurodymus, kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikią kū
dikių knygą.

Garsinkities “Naujienose”
$500 Dovanu Iškilmingas $500 Dovanu

Mastinis Baiius
• Rengiamas

Brighton Park Liet.Atletą ir Pašelpos Kliubo 
šeštadieni Vasario 3 d., 1923 m.

MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PL.
Pradžia lygiai 7:30 v. v. _ įžanga 50c. ypatai.

Muzika visiems gerai žinomo J. Pociaus.

Kviečiam visus nepraleisti progos pasilinksminti, nes tokia pro
ga atsitinka tik vieną kartą metuose.

' Kviečia ViršminStas KLIUBAS.

BALIUS! ‘ BALIUS! DIDELIS BALIUS!
Su iškilmingiausiu programų

Rengiamas

Lietuviui Ėvang. Liuteroną Pašalpos Draugijos
Šeštadienį, Vasario 3 d., 1923

MILDOS SALĖJE,
3142 South Halsted gat.

Gerbiama lietuvių visuomene esate kviečiami atsilankyti į musų rengiamą programų vakaią, kurie 
norite linksmai tą vakarą praleisti. Visi atsilankiusieji bus užganėdinti, o neatsilankiusieji gailėsis, nes pro- 
grame dalyvaus Brighton Parko A. Z. V. draugijėlės artistai, kurie savo maloniais balseliais palinksmins 
visus. Nes dar pirmu kartu tokį prakilni} balių galėsite pamatyti su tokiu įvairiu programų. Nesivėluokit. 
Po programo šokiai iki vėlios nakties prie J. Barčio muzikos. Įžanga tik 85c. ypatai. Pradžia 6:30 vai. vak.

Kviečia L. ‘E. L. Pašalp. Draugijos KOMITETAS.

Ką ji duoda tiems, kurie serga.
Ji išvalo nuodus iš kūno, kurie dau

giausia pagimdo ligas.

Ji pagausina ir pagerina kraują.
Ji sutaiso kepenis.

Ji išplauja ir išvalo inkstus.

Ji suteikia tą žėresį akims ir vaiskumą
odai, kurie yra tikriausiais ženklais 
to, kad sveikata yra gera.

Ką ji duoda tiems, kurie yra sveiki. 
Ji apsaugoja nuo ankstyvos senatvės. 
Ji pagelbsti kunui atsilaikyti ligos 

antkričiams epidemijos laikais.
Ji užmuša šaltį, kuris dažnai išsiru- 

tuloja į posargas, gripą ir pneumo
niją.

Ji tyra viena geriausių apskritų nami
nių vaistų pasauly.

Ir kuomet ją verdi ir geri garuojamai 
karštą, tai gauni gausius, tyrus sy
vus, kuriuos Motina Gamta paskyrė 
savo vaikams.

Laikyk dėžutę Bulgariškos Žolinės Arbatos visuomet po ranka. — Parda
vinėja visos aptiekęs, arba mes pasiųsime jums apmokėtu paštu vieną didelę 
šeiminę dėžutę už $1.25, arba 3 už $3.15, ar 6 už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, President, Marvel Products Co.x 25 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Specialis Išpardavimas. Kainos numažintos 
" ant pusės.

Importuotos Armonikos
Apturėtos prieš muito pakėlimą

Naujausi modeliai, tyčia stiprios dūdos, galinga muzika, puikus viršus.
Šitos armonikos visos padirbtos iš 
geriausios medžiagos, ypatingai dū
dos, kurios yra puikiausios kokybės 
ir padirbtos kuo didžiausiu atsidėji
mu išlavintų mechanikų. Gerai iš
džiovinto medžio viršus, gražus raš
tai, nepaprastai stiprios dūdos, san
darios ir geresnės rūšies dumplės 
puikiais šikšnos kampais ir nikeliuo
to plieno apdėjimais ant kampų, 
sveiki balsiniai Jdcvišiai, šikšninė 
auselė. Nepaprastos vertybės arnuo- 
nikos.

ARMONIKA num. 165 — 3 eilės 33 klevišiai, 12 basų .......... Kaina $16.50

Paprasta kaina $35.00 
ARMONIKA num. 89 — 2 eiles, 21 klevišis, 8 basai....................Kaina $8.95

Paprasta kaina $17.00 
ARMONIKA num. 67 — 2 eilės, 19 klcvišių, 4 basai .............. Kaina $8.75

Paprasta kaina $15.00 
ARMONIKA num. 49 — 1 eilė, 10 klevišių, 2 basai (............ Kaina $4.95

Paprasta kaina $8.00 
Parašyk savo pavardę ir adresą ir padėk numeri ir kainą tos armonikos, 
Kurią nori pirkti, pasiųsk su 50c. nusiuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kada ji bus atsiųsta. Jokio riziko nėra visai. Pilnas patenkini
mas garantuojama,»arba pinigai grąžinama.
Mes turini ant rankų tik 1000 šitų armonikų tomis kainomis. Kada jas 
isparduosim, kainos bus pakeltos. Todėl rašyk šiandien.

UNION SALES COMPANY, Dept. 277
15 Sb. Desplaines Street, Chicago, III.

Duoda Simet Dovanu 
Visiems, kurie užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” su juoką skyriu
mi “Tarka” gaus

DOVANU
Kalendorią, sieninį, lietuviškomis spalvomis. 
Knygą vertės dveją dolerių, “Vienybės” lai
dos. <

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

— Adresuokite — J

VIENYBĖ
193 Grand St., Brdoklyn, N. Y.

. —--- - -------- ------------ ---- - ... . ............
UIRUDENS AIDAI

Nauja eilią knyga iš Lietuvos
Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

TURINYS:
draugei. Lietuviui. 
Kalėdos. Naujų metų 
Nekaltiems. Lėlė.
mokam? Nauja religija. Dip
lomatas. Varna. Pitagoro 
teorema. Homero vaikučiai. 
Vengrų bajoras. Raudonų ei
lių kalikui. Laisvamanių 
rauda. Klerikalų rauda. Dai
niaus patarimas. Ant parna
so. Pranašas. Pasaka. Jau
nas magas. Auka. Anate
ma. Valkolaikio daina. Kur
mis ir sliekas. Batukas ir 
koja. Varlės politikės.' Du 
gaidžiu. Kiaulė ir asilas. 
Dievas ir žvaigždes.

Paskutinis lapas. Trauki
nyje iš ryto. Kelionė. Pa
saulis ir Dievas. Mano drau
gas. Saulė. Gyvenimo kal
nas. Žmonijos idealas. Sap
nas. Iš VI. Solovjovo. Tva
nas. Iš VI. Solovjovo, 
prietelis. Pasauliui, 
uis. Naklies ramumas. Bus 
audra. Traukiny. Laimė. Ko 
mums reikia. Iš mužikų dai
nų. Iš Bourdillono. Jiega ir 
meilė. Nauji metpi. Pavasa
riui. Iš A. N. Maikovo. Pas
tarasis atsisveikinimai. Die- 
vuje. Dvi operi. Ex quo om- 
nia. Iš VI. Solovjevo. Mano

Ne-
Šalti-

Mylėk, 
dienai. 

Ką mes

Reikalaukite tuojau.

NAUJIENŲ KNYGYNAS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III

z=

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 utarninką 
ir ketvergą. Nedėliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Veda visokias bylas visuose teis- I 
muose. Egzaminavoja Abstraktus Į 
ir padirba visokius Dokum«ntus, I 
perkant arba parduodant Lotus, I 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli- I 
na Pinigus ant pirmo morgičiaus Į 

lengvomis išlygomis.
*

Tel. Randolph 4758

A. ,A. ST3KIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG.

19 So. La Šalie St. 
Rcom 1303

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

u , ........ . .. ..—

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago1 
Tel. Yards 4681

Tel. Haymarkct 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis 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

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

Herman P. Haasc
ADVOKATAS 

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

Phone Main 1308
Chicago, III.

..... ....................................................     f

ADOLFU 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

Tel. Lafayctte 4223
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados | 
patarnauju kuogeriausiaLM. Yuška,

3228 W. 38th St., Chlcafo. HL Į

”$50 $60 17Ū-
“Kuppenheimer” “L” sistemos ir 

kiti gerai žinomi PLOŠČIAI
Jūsų Pasirinkimui 

$27.50
'Kiekvienas ploščius turi būt par

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

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

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

Atdara kasdien, vakarais iv 
septintadieniais. >
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Penktadienis, Vasaris 2, ’23 NAUJIENOS, Chicago, UI.

KORESPONDENCIJOS Skaitytoju Balsai “Draugo” didybė
SPRINGFIEIJ), ILL.

Laisvamanių “diskusijos” su 
biblistais.
Jau antri melai kaip biblistai 

laiko čia savo pamokslus. Kas 
savaitė. Vieną sekmadienį bib- 
listąs Beneckas, iš Chicagos, 
per savo pamokslą išsitarė, kad 
čia tarp klausytojų esą tokių, 
kurių galvose esanti inonkės 
uodega, o kišenės pilnos šutin
tų bulvių, — nesą kur Dievo 
žodžiai dėti. Reikią, girdi, iš- 
sikrėsti tas bulves ir išsitrauk-

[£/i t irai kitas Mama akęriuįa 
nuomones Redakciįa neatsako.}

PARAPIJINĖ LIETUVA.

jis 
tik 
tai

be

(Atsiųsta)

25

žinoma, laisvamaniams tai ne
patiko, jie manė, kad tai į juos 
biblistas taip sako, vadinas iš 
įsimesti iš galvos košei ieną,
kad liktų tik tuščios puodynės, 
kaip kad pačių biblistų. Be to, 
žmonėms labai įsipyko ir bib
listų parapijonys benešiodami 
į namus savo plckatus ir kvies
dami į pafnokslus, o kurie nesi
skubina, tai apie tuos sako 
kad nieko neprotaują. Iš to kilo 
kova. Sekmadienį, sausio 21, 
buvo surengtos prakalbos ir 
diskusijos. Susirinkimą atida
rė A. Krajauskas, trumpai pa
aiškindamas jo tikslą. Mergy
tei M. Matukaičiutei padekla
mavus apie darbo žmonių va r- 
gus, kalbėjo J. Mockaitis, bi 
vęs septynis mėnesius 
parapijomis.
kojo, ką jis per tą laiką iš jų 
patyręs. Paskui kalbėjo J 
Gvazdinskas, išrodinėdamas, 

kas tie biblijos studentai yra ir 
kam jie tarnauja. Savo pasa
kojimais apie biblistus jis pri
juokino publiką. Po to vėl kal
bėjo A. Matukaitis, nurodyda
mas, kokių biblijoj yra nesą
monių, kurioms joks sveiko 
proto žmogus negali tikėti. Tai 
pačiai mergytei antru 
padeklamavus apie
žmonių vienybę, prasidėjo dis
kusijos.

J. Gvazdinskas paaiškino, 
kad biblijos studentai atsisakę 
stoti į diskusijas, bet atsiuntę 
laišką, kurįį prašą perskaityti 
publikai. Skaitant tą laiškų 
publika vėl turėjo gardaus juo
ko. Bet čia už biblistus stojo 
diskusuoti kažin koks apielin 
kės farmeriukas. Jis pasakė 
kad Gvazdinskas, girdi, daug 
metų mokinąs, o nieko neišmo 
kinąs, o jo paties brolis bibli
jos studentas jį išmokinęs per 
septynis mėnesius. Jis pirm 
nemokėjęs nei su savo arkliai' 
apsieiti, kinkydavęs vieną jau 
ną, o kitą seną, ir 
pliekdavęs kad spėtų 
jaunuoju,
mokinęs iš biblijos, tai visai ki
taip apsieinąs, dagi ir jo ari 
liukai geresnį rangumą turį 
Paskui jis norėjo duoti kalbi 
tojui bibliją skaityti, bet vie
toj biblijos išsiėmęs iš kišenė 
giesmių knygelį siūlė. Liepta 
jam, kad jis pats iš jos pagie
dotų. Paskui prašyta, kad jis 
padarytų stebuklų — pernešti 
knygų šėpą iš vieno kampo j 
kitą, ką ten išgersiu, etc., bet 
biblistas atsisakė, aiškindamas 
kad kūniškai jis nieko negalįs 
tik dvasiškai... Iš visa topui 
lika, žinoma, turėjo smagau 
juoko. Nežiūrint, kad tai buv 
tik komedijos, žmonių buv 
gausiai susirinkę, net iš apit 
linkės miesteliu.

— Senas Springfieldietis.

cenzorių
viešos

biblistų
Trumpai papasa-

kartu
darbo

į seną 
eiti su 

o dabar, kai pasi

RADO SUVAŽINĖTĄ 
LIETUVI.

Pittston, Pa. — Pranas Ma
žeika iš West Pittston sausio 
22 d. rastas griovyje negyvas. 
Pašaukta policija ištyrė, kad 
jam einant j darbą per golžke- 
lį I). L. and W. linijos trauki
nys užmušė. Mažeika 6 vai. ry
to ėjo į darbą ir, kad sutrum
pinti kelionę, ėjo gelžkeliu. 
Vienas traukinys matomai va
žiavo iš vienos pusės, žmogus 
nenugirdo, kad antras ateina iš 
užpakalio.

A. a. Mažeika ‘ buvo vedęs, 
apie 40 m. amžiaus. Paliko 
moterį ir 4 vaikučius.

(“Saulė”).

jau kiek laiko prabėgo kaip 
musų senoji tėvynė atgijo. Bet 
jeigu kūnas butų ir da taip 
sveikas, išimk jo širdį ir 
taps lavonas. Lietuva ne 
neturi širdies, bet ir kojų, 
yra Vilniaus ir Klaipėdos, 
gali kunas-valstybe gyventi
sau reikalingų organų? Lie
tuva, kaipo valstybė, turi rū
pintis, kad jos kūnas butų 
sveikas, nes tik sveikam kūne 
sveika dvasia. Bet nelaimei, 
lietuviai turėjo maža tokių 
žmonių, kurie butų paiegę su
tverti tokią valstybę, kuri jau 
šiandie galėtų gyvuoti netik, iš 
vardo, bet ją gerbtų ir kitos 
šalys, kaipo tikrą respubliką. Ir 
ką gi galima norėti gero su
laukti iš tokių žmonių, kurie 
kuro gyvenimą ne* ant žemės, 
bet dausėse. O Lietuva ir yra 
sutverta kaip dausėse. Juk ar
gi gali prabaščius tvarkyti val
stybę, kuris tam jokios išmin
ties neturi? O betgi jie ėmėsi 
tvarkyti. Pristatė
laikraščiams, slaptos ir 
policijos, milicijos, kuri ant 
kiekvieno žingsnio sekiotų pa
rapijomis, kad jie eitų į bažny
čią, išpažinties, o jeigu kuris 
neina, tai tokį jieškoti progos 
kaip į kalėjimą pasodinti. 
Taip buvo ir yra tveriama val
stybė. Tai ne tikroji valstybė, 
tai parapijinė valstybė. Kuni
gams valstybė tiek terūpi, kad 
valdžios pagalba galėtų perse
kioti savo priešus, o tų priešų 
begalės: čia visi tarnautojai, 
kaip dvarų taip ir ūkininkų, 
vis reikalauja geresnio pragy
venimo, reikia juos suvaldyti. 
Tam darbui kaip tik ir tinka 
musų prabaščiai. Jie su pekla 
ir dangum, kurių jie yra tikri 
atstovai ir žino, kiek katro 
kampas lėšuoja, tveria Lietu
voj dangaus karaliją vietoje 
žmonių respublikos.

Taip dabar yra su Lietuva. 
Jeigu butų buvę žmonių su 

i protu, kurie butų kūrę, valsty
bę, o ne parapijas, tai jau šian
dien. gal butų ir Vilnius ir 
Klaipėda suvienytos su Lietu
va. —Boblaukio Juozas.

Ghicagos “Draugas” savo 
numeryje aprašydamas, Bum- 
šos stiliumi, apie Sandaros 
Seimą bando iš Sandaros dary
ti nykštuką, o “katalikus” 
(tik nepasako kokius katali
kus, ar Rymo, ar tuos, kurie 
pučia į klerikalų dūdelę), dide
lį smaką (senų gadynių išny
kusį sutvėrimą). Girdi, San
daros Seimas turėjo tyk 32 at
stovus, o Katalikų Seimas atsi
buvęs Chicagoje — 423 atsto
vais.

“Draugo” informacijai reik 
pasakyti štai kas. Pereitas San
daros Seimas tai buvo politiš
kos partijos organizuotų žmo
nių seimas, o ne aplamai visi 
tautininkų. 1916 nitais, kuo
met buvo sušauktas tautininkų 
Seimas Chicagoje, kurį visa 
kunigų spauda ir visi klerika
lai baisiai boikotavo, tai tame 
seime atstovų dalyvavo 600 ir 
tas seimas davė Lietuvai lais
vės varpą ir apie $20,000 aukų. 
Katalikų seimas ką Lietuvai 
davė? Berods prieše tą seimų 
“Draugas” rašė, kad seime ka
talikai paskelbs laismaniams 
kryžiaus karą. Kodėl sveiki ne
sutveriate savo politiškos par
tijos, kuri priimtų musų kuni
gų klerikalizmo platformą? 
Tuomet tos politiškos partijos 
seimą šaukite ir girkitės skait- 
liuini atstovų. Bet tokios parti
jos su klerikalizmo platforma 
tu r būt negalite sutverti, nes 
narių negautumėte. Taigi ir 
esate priversti slapstytis. Visų 
savo jezutiškąjį klerikalizmų 
varote per tuos Dievui dūšių 
kaltus katalikus ir jų draugys
tes bei parapijas.

Bukite sau sveiki dideli mil
žinai. Mes Sandariečiai tams
tų akyse tegul busime nykš
tukai, bet kodėl apie mus taip 
daug laiko pašvenčiate, kodėl 
apie mus taip daug kalbate? 
Bijotės musų. Juk slonius yra 
didelis sulyginant su žmogum, 
o vienok slonius žmogaus bijo
si. Turbūt ir musų klerikalai 
Sandariečių prisibijo.

Jeigu tautininkai sušauktų 
vieną seimą visas progresyves 
draugijas, tai mes turėtume ne 
4(M> atstovų, bet 1,000, bet mes 
nesigirtume taip kaip “Drau-’ 
gas” savo tuščia bačka.

Giriatės savo kultūra. Ge
rai, mes tokios kultūros kokią 
Bumšas ir visi klerikalų šulai 
tarpe katalikų sodina jums ne- 
pavydžiame, bet, žinoma, tau
tininkams tos savo “kultu tos” 
parodyti negalite.

'“Draugais” toliaus sako, 
kad, girdi, Sandariečiai sociali
stai tai tie patys laisvamaniai, 
niekuo viens nuo kito neaiški* 
riate. Taip, mes Sandariečiai 
su socialistais kai kuriuose da
lykuose skiriamės, bet kovoje 
su juoduoju klerikalizmu skir
tis daug negalime, nes tas juo
dasis klerikalizmas, kurį musų 
kunigai, Lietuvoje ir čia Ame
rikoje, auklėja, yra nuodingas 
kiekvienai kultūringai tautai, o 
todėl jis yra pavojingas ir Lie
tuvių tautai. Juo musų žmones 
greičiau nusikratys nuo savo 

kunigų uždėtąjį, su 
baudžiavos laikų ponų 
klerikalizmų, tuo mu-

senovės 
pagdlba 
sų tautai bus geriau.

Prie to mes žengsime nesi
klausdami nei Bumšų nei kitų 
klerikalų vadų. Tie visi vadai, 
kuriais klerikalai tik gali savo 
pųiešus pravardžiuoti, mus 

neišgąsdins. Didesnių neprau
staburnių kaip klerikalų vadai 
ir jų laikraščiai tur būt nėra. 
Jie mat gali kitą žmogų juo
dinti, jam šlovę nuplėšti, nes 
jie geri “katalikai” ir už tai 
nuo Rymo papos gauna gal di
delius atlaidus. Buvo juk 
kai, kuomet Romos papos 
teikdavo katalikui atlaidus 
nukankinimą protestono, 
tie laikai jau praslinko ant
sados. Praslinks ir musų lietu
vių jėzuitiškojo klerikalizmo 
gadynė, irgi ant visados.

— Sandarietis.

lai- 
su- 
uŽ 

bet

0E1W, MICHIGAN
West 1394 Heml. 6678
* WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkas 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

Detroit, Mich.

Viso Depozitu
1905 m. — $420,760.00

Viso Depozitu 
Saulio 1 d., 1923 m. 
$11,700,832.53

\

Depozitų Prieaugis
1922 metais
$1,378,632.00.

Musų klotis yra tik atspindis tos kloties, kurią turėjo 
šios apylinkės žmonės. Jei tamsta nėši šito banko 
kostumeriu, tai esi širdingai kviečiamas prisidėti 
prie musų didelės ir augančios pasitenkinusių depo- 
zitorių šeimos. Jus patirsite, kad mes visuomet sten
giamės eiti savo obalsiu.

“Tiek didelis, kad jums patarnauti 
Tiek mažas, kad jus {vertinti”.

kiekvienu žvilgsniu. Vienas doleris pradės sąskaitą.

9/;/AVeST SiDE-KnJšBanK
Įf Bank of^Safety and Friendly Senice' (
Rooscvclt Road at Halsted Slrecl-Chicago

Jl« ....................... ■III - —r—1 >

TURTAS $12,750,000

*’Smm DR. H. A. BROAD Armttago 3209
VIDURMIESCIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterų Ligos.

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

SIUCOME PUT OF THE BĘATEN PATH atsilankymą 
suteiksiu gi

JONAS LUKAS
Parda- 

. 5. Bu- 
už 

o 
geriau-PALIK NUMINTĄT AK A

Ir pirk geresnių rūšių pirkinius nuže- 
mintomis kainomis.

Tiems, kurie nori, kad jiems patarnautų 
lietuviškai kalbąs pardavėjas, pareikalavus 
mes turim p. Jonų Lukų, musų generalį par
davėjų, kuris mielu noru patarnaus jums t 
kiekviename musų krautuvės skyriuj.

Rakandai, Divonai, Pianai ir Fonogra
fai parduodama

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
BE JOKIŲ PALUKIŲ

Gyvenk Savo Namuos
Nelaikyk gavo loto tuščio, 

kuomet jis Rali atnešti pini
gus. Kam mokėti randą, kuo
met už tą pačią pinigą su
mą srali nusipirkti namą. Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
randon ir tesrul kitas 
randą už tavo 
dėliok. Statymas 
daugiau vasarą, 
duoti 20
kontraktą dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik i musų ofisą pats.

moka 
namą. Neati- 

atsieis daug 
Gali užva-

nuoš. padarydama*

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin Bldg., 119 Federal St.

N. S. (ALLEGHENY), P1TTSBURGH, PA.

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. j; BERTAŠIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Nedėlioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

DR. S. BEŽIS
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. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

e 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. 
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, FU.

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Market 6234, Market 4526

Prięmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III.

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 

nuo 5 iki 8 vakaro 
Nedėliomis ofisas yra 

uždarytas

ir

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

Telefonas Boulevard 7042

DR. G. L VEŽELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatves

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSK A
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Canal 0257 «
Naktinis Tcl. Canal 2118

DR. P. 1.1 AL (TORIS
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

mingai pa
tarnauja

merginoms.

Akušeri
jos kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijoa 
hospitalė- 

se. Pasek-

Baigusi

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

tokiuose 
reikaluose 

moterims ir

JjgrDR. HERZMAN^
—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 Fjsk St.

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

Dienomis: Canal 
. ) 3110 arba 0375

Telefonai: •< , nrA| Makt; Drexel 950 
1 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 ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2980 
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHŪ 
AKUSERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

MR. WAITKIE.WICZ
(Baniene) <

..... Akušerka

3113 S. Halsted st 
Tel. Blvd. 3138

^|Pcr 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrime. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at- 

teikiu 
prižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

r' ‘ •^^.sitikime 
“jypatišką

I rėjimą.
Į patarimus 
llerims ir 
Inoms veltui.

Dr. Maurice Kaliu
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

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

Iki 1 vai. po pietų.

— " ' ~~ i 1 .. s
Tel. Austin 0737

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

5208 W. Rarrison St.

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

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—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

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

TA BOU Ivrart «487 
4649 S. Ashland Are 
Kampas 47-tos <at. 

2-ros labos.
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Į KOBESPONDENCIJOS Skaitytoju Balsai
r .a " ■

“Draugo” didybė

SPRINGFIEIJ), ILL.
Laisvamanių “diskusijos” su 

biblistais.
Jau antri metai kaip biblistai 

laiko čia savo pamokslus. Kas 
savaite. Vienų sekmadienį bib- 
listąs Beneckas, iš Chicagos, 
per savo pamokslų išsitarė, kad 
čia tarp klausytojų esu tokių, 
kurių galvose esanti monkės 
uodega, o kišenės pilnos šutin
tų bulvių, — nesu kur Dievo 
žodžiai dėti. Reikią, girdi, iš- 
sikrėsti tas bulves ir išsitrauk
ti iš galvų monkių uodegas. 
Žinoma, laisvamaniams tai ne
patiko, jie manė, kad tai į juos 
biblistas taip sako, vadinas iš 
įsimesti iš galvos košelienų, 
kad liktų tik tuščios puodynės, 
kaip kad pačių biblistų. Be to, 
žmonėms labai įsipyko ir bib
listų parapijonys benešiodami 
į namus savo plakatus ir kvies
dami į pamokslus, o kurie nesi
skubina, tai apie tuos sako 
kad nieko neprotauja. Iš to kilo 
kova. Sekmadienį, sausio 21, 
buvo surengtos prakalbos ir 
diskusijos. Susirinkimų atida
rė A. Krajauskas, trumpai pa
aiškindamas jo tikslų. Mergy
tei M. Matukaičiutei padekla
mavus apie darbo žmonių var 
gus, kalbėjo 
vęs septynis 
parapijonas. 
kojo, kų jis
patyręs. Paskui
Gvazdinskas, 

kas tie biblijos studentai yra ir 
kam jie tarnauja. Savo pasa
kojimais apie biblistus jis pri
juokino publikų. Po to vėl kal
bėjo A. Matukaitis, nurodyda
mas, kokių biblijoj yra nesą
monių, kurioms joks sveiko 
proto žmogus negali tikėti. Tai 
pačiai mergytei antru 
padeklamavus apie
žmonių vienybę, prasidėjo dis-

[t/i tire (tetas ii ame rtprte/a 
AMNRonee Redakcija neatsako.}

PARAPIJINĖ LIETUVA.

(Atsiųsta)

J. Mockaitis, bi 
mėnesius biblistų 
Trumpai papasa- 

per tų laika iš jų 
kalbėjo J 

išrodin ėdamas,

•kartu 
darbo

Jau kiek laiko prabėgo kaip1 ti 
musų senoji tėvyne atgijo. Bet 
jeigu kūnas hutų ir da taip 
sveikas, išimk jo širdį ir 
taps lavonas. Lietuva ne 
neturi širdies, bet ir kojų, 
yra Vilniaus ir Klaipėdos, 
gali kunas-valstybė gyventi 
sau reikalingų organų? Lie
tuva, kaipo valstybė, turi rū
pintis, kad jos kūnas butų 
sveikas, nes tik sveikam kūne 
sveika dvasia. Bet nelaimei, 
lietuviai turėjo maža tokių 
žmonių, kurie butų paiegę su
tverti tokių valstybę, kuri jau 
šiandie galėtų gyvuoti netik, iš 
vardo, bet ja gerbtų ir kitos 
šalys, kaipo tikrų respublikų. Ir 
kų gi galima norėti gero su
laukti iš tokių žmonių, kurie 
kuro gyvenimų ne* ant žemės, 
bet dausėse. O Lietuva ir yra 
sutverta kaip dausėse. Juk ar
gi gali prabaščius tvarkyti val
stybę, kuris tam jokios išmin
ties neturi? O betgi jie ėmėsi 
tvarkyti. Pristatė 
laikraščiams, slaptos ir 
policijos, milicijos, kuri ant 
kiekvieno žingsnio sekiotų pa
rapijomis, kad jie eitų į bažny
čių, išpažinties, o jeigu kuris 
neina, tai tokį jieškoti progos 
kaip į kalėjimų pasodinti. 
Taip buvo ir yra tveriama val
stybe. Tai ne tikroji valstybė, 
tai parapijinė valstybe. Kuni
gams valstybė tiek terūpi, kad 
valdžios pagalba galėtų perse
kioti savo priešus, o tų priešų 
begalės: čia visi tarnautojai, 
kaip dvarų taip ir ūkininkų, 
vis reikalauja geresnio pragy
venimo, reikia juos suvaldyti. 
Tam darbui kaip tik ir tinka 
musų prabaščiai. Jie su pekla 
ir dangum, kurių jie yra tikri 
atstovai ir žino, kiek katro 
kampas lėšuoja, tveria Lietu
voj dangaus karaliją vietoje 
žmonių respublikos.

Taip dabar yra su Lietuva. 
Jeigu butų buvę žmonių su

o “katalikus”

jis 
tik 
tai

be

cenzorių
viešos

J. Gvazdinskas paaiškino, 
kad biblijos studentai atsisakę 
stoti į diskusijas, bet atsiuntę 
laiškų, kurįį prašą perskaityti 
publikai. Skaitant tų laiškų 
publika vėl turėjo gardaus juo
ko. Bet čia už biblistus stojo j protu, kurie butų kūrę, valsty- 
diskusuoti kažin koks apielin 
kės farmeriukas. Jis pasakė 
kad Gvazdinskas, girdi, daug 
metų mokinus, o nieko neišmo 
kinus, o jo paties brolis bibli
jos studentas jį išmokinęs per 
septynis mėnesius. Jis pirm 
nemokėjęs nei su savo arkliai' 
apsieiti, kinkydavęs vienų jau 
na, o kitų senų, ir tų seną 
pliekdavęs kad spėtų eiti su 
jaunuoju, o dabar, kai pasi
mokinęs iš biblijos, tai visai ki
taip apsieinąs, dagi ir jo ari 
liukai geresnį rangumų turį 
Paskui jis norėjo duoti kalbi 
tojui biblija skaityti, bet vie
toj biblijos išsiėmęs iš kišenė 
giesmių knygelį siūlė. Liepta 
jam, kad jis pats iš jos pagie
dotų. Paskui prašyta, kad jis 
padarytų stebuklų — pernešti 
knygų šėpų iš vieno kampo j 
kitą, ką ten išgersiu, etc., bet 
biblistas atsisakė, aiškindamas 
kad kūniškai jis nieko negalįs 
tik dvasiškai... Iš visa topui 
lika, žinoma, turėjo smagan 
juoko. Nežiūrint, kad tai buv 
tik komedijos, žmonių buv 
gausiai susirinkę, net iš api 
linkės miesteliu.

— Senas Springfieldietis

bę, o ne parapijas, tai jau šian
dien. gal butų ir Vilnius ir 
Klaipėda suvienytos su Lietu
va. —Boblaukio Juozas.

Chicagos “Draugas” savo 25 
numeryje aprašydamas, Bum- 
šos stiliumi, apie Sandaros 
Seimų bando iš Sandaros dary- 

nykštukų,
(tik nepasako kokius katali
kus, ar Rymo, ar tuos, kurie 
pučia į klerikalų dūdelę), dide
lį smakų (senų,. gadynių išny
kusį sutvėrimų)/ Girdi, San
daros Seimas turėjo tyk 32 at
stovus, o Katalikų Seimas atsi
buvęs Chicagoje — 423 atsto
vais.

“Draugo” informacijai reik 
pasakyti štai kas. Pereitas San
daros Seimas tai buvo politiš
kos partijos organizuotų žmo
nių seimas, o ne aplamai visų 
tautininkų. 1916 nitais, kuo
met buvo sušauktas tautininkų 
Seimas Chicagoje, kurį visa 
kunigų spauda ir visi klerika
lai baisiai boikotavo, tai tame 
seime atstovų dalyvavo 600 ir 
tas seimas davė Lietuvai lais
vės varpų ir apie $20,000 aukų. 
Katalikų seimas kų Lietuvai 
davė? Berods prieši tų seimų 
“Draugas” rašė, kad seime ka
talikai paskelbs laismaniams 
kryžiaus karų. Kodėl sveiki ne
sutveriate savo politiškos par
tijos, kuri priimtų musų kuni
gų klerikalizmo platforma? 
Tuomet tos politiškos partijos 
seimų šaukite ir girkitės skait- 
liumi atstovų. Bet tokios parti
jos su klerikalizmo platforma 
tur būt negalite sutverti, nes 
narių negautumėte. Taigi ir 
esate priversti slapstytis. Visu 
savo jezutiškųjį klerikalizmu 
varote per tuos Dievui dūšių 
kaltus katalikus ir jų draugys
tes bei parapijas.

Bukite sau sveiki dideli mil
žinai. Mes Sandariečiai tams
tų akyse tegul busime nykš
tukai, bet kodėl apie mus taip 
daug laiko pašvenčiate, kode 
apie inus taip daug kalbate? 
Bijotės musų. Juk slonius yra 
didelis sulyginant su žmogum, 
o vienok slonius žmogaus bijo
si. Turbūt ir musų klerikalai 
Sandariečių prisibijo.

Jeigu tautininkai sušauktų į 
vienų seimų iisas progresyves 
draugijas, tai mes turėtume ne 
400 atstovų, bet 1,000, bet mes 
nesigirtume taip kaip “D ra u-’ 
gas” savo tuščia bačka.

Sandariečiai

nusikratys nuo savo 
kunigų uždėtąjį, su 

baudžiavos laikų ponų 
klerikalizmų, tuo mu-

Giriatės savo kultūra. Ge
rai, mes tokios kultūros kokių 
Bumšas ir visi klerikalų šulai 
tarpe katalikų sodina jums ne- 
pavydžiame, bet, žinoma, tau
tininkams tos savo “kultui'os” 
parodyti negalite.

“Draugais” toliaus sako, 
kad, girdi, Sandariečiai sociali
stai tai tie patys laisvamaniai, 
niekuo viens nuo kito nesiski- 
riate. Taip, mes
su socialistais kai kuriuose da
lykuose skiriamės, bet kovoje 
su juoduoju klerikalizmu skir
tis daug negalime, nes tas juo
dasis klerikalizmas, kurį musų 
kunigai, Lietuvoje ir čia Ame
rikoje, auklėja, yra nuodingas 
kiekvienai kultūringai tautai, o 
lodei jis yra pavojingas ir Lie
tuvių tautai. Juo musų žmones 
greičiau 
sprando 
senovės 
pagdlba
sų tautai bus geriau.

Prie to mes žengsime nesi
klausdami nei Bunišų nei kilų 
klerikalų vadų. Tie visi vadai, 
kuriais klerikalai tik gali savo 
Priešus pravardžiuoti, mus 

neišgąsdins. Didesnių neprau
staburnių kaip klerikalų vadai 
ir jų laikraščiai tur būt nėra. 
Jie mat gali kitų žmogų juo
dinti, jam šlovę nuplėšti, nes 
jie geri “katalikai” ir už tai 
nuo Rymo papos gauna gal di
delius atlaidus. Buvo juk 
kai, kuomet Romos papos 
teikdavo katalikui atlaidus 
nukankinimų protestono, 
tie laikai jau praslinko ant
sados. Praslinks ir musų lietu
vių jėzuitiškojo klerikalizmo 
gadynė, irgi ant visados.

— Sandarietis
e

OETSmr, MOGAN
West 1394 Heml. 6678

WM. J. STOLL CO., 
Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

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

Viso Depozitu 
1905 m. — $420,760.00

Viso Depozitu 
Saulio 1 d., 1923 m. 
$11,790,832.53

Depozitu Prieaugis 
1922 metais 
$1,378,632.00.

Musų klotis yra tik atspindis tos kloties, kurią turėjo 
šios apylinkės žmonės. Jei tamsta nėši šito banko 
kostumeriu, tai esi širdingai kviečiamas prisidėti 
prie musų didelės ir augančios pasitenkinusių depo- 
zitorių šeimos. Jus patirsite, kad mes visuomet sten
giamės eiti savo obalsiu.

Halsted,
COME OpT O F THE B E ATE N PATH

JONAS LUKAS 
Generalis Parda
vėjas No. 5. Bu
siu dėkingas už 
atsilankymą, o 
suteiksiu geriau- 
sį patarnavimą.PALIK NUMINTĄTAKA

Ir pirk geresnių rusių pirkinius nuže
mintomis kainomis.

Tiems, kurie nori, kad jiems patarnautų 
lietuviškai kalbąs pardavėjas, pareikalavus 
mes turim p. Joną Luką, musų generalį par
davėją, Ituris mielu noru patarnaus jums 
kiekviename musų krautuvės skyriuj.

Rakandai, Divonai, Pianai ir Fonogra
fai parduodama

lai- 
su- 
už 

bet

THE PEOPLES HOME BLDG. CO.
215 Martin Bldg., 119 Federal St.

N. S. (ALLEGHENY), PITTSBURGH, PA.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
BE JOKIŲ PALUKIŲ

k

Gyvenk Savo Namuos
Nelaikyk savo loto tuičio, ' 

kuomet jis Rali atnešti pini
gus. Kam mokėti randa, kuo
met už tą pačią pinigų su
mų gali nusipirkti narni). Jei 
nemanai gyventi jame, išduok 
randon ir tegul kitas moka 
randų už tavo narni). Neati
dėliok. Statymas atsieis daug 
daugiau vasarų,
duoti 20 nuoš. padarydamas 
kontraktų dabar. Klausk pa
aiškinimų. Parašyk savo kal
ba ar ateik j musų ofisų pats.

Gali užva-

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

08. A. Ji BEKLASIUS
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. RĖŽIS
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 DAHDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

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

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

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

DR. F. MATULAITIS
8709 Jos. Campau Avė.

DETROIT, MICH.

Ofiso vai.: 1—3 dieną, 7—8 vak.

Tel. Markei 6234, Markei 4526

DR. A. M0NTV1D
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Telephone Centrai 3362
1824 Wabansia Avė.

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

V

Telephone Yards 5834

DR. P. G, WIEGNER

Telefonas Boulevard 7042

UR. G. Z. VEZELIS
Lietuvis Dentistas

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės 

.............................>;^l—llll ———■

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

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

Baigusi

ungai pa
tarnauja

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

tokiuose 
reikaluose

moterims ir
merginoms.

Akušeri-
ios kolegi
ją; ilgai 
praktika

vusi Penn- 
silvanijos 
hospitalė-

se. Pasek-

gHįr DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

Gyčio 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 Fjsk St.

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

Dienomis: Canal 
J 3110 arba 0375

Telefonai: \1 Naktį 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 ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas I)rexel 2980 
Telefonas Drexel 2880

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHŪ 
AKUŠERKA
Turiu patyrimą 

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

Chicago, III.

MR. WAITHIEWICZ
(Banienė) v

išPriėmimo valandos nuo 8 iki 12 

ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.

3325 So. Halsted St., Chicago, III. 
h......... . ..... ........

Akušerka

3113 S. Halsted st
Tel. Blvd. 3138

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

RADO SUVAŽINĖTĄ 
LIETUVI.

Pittston, Pa, — Pianas Ma
žeika iš West Pittston sausio 
22 d. rastas griovyje negyvas. 
Pašaukta policija ištyrė, kad 
jam einant j darbų per gelžke- 
lį I). L. and W. linijos trauki
nys užmušė. Mažeika 6 vai. ry
to ėjo į darbų ir, kad sutrum
pinti kelionę, ėjo gelžkeliu. 
Vienas traukinys matomai va
žiavo iš vienos pusės, žmogus 
nenugirdo, kad antras ateina iš 
užpakalio.

A. a. Mažeika ‘ buvo vedęs, 
apie 40 m. amžiaus. Paliko 
moterį ir 4 vaikučius.

(“Saulė”).

‘‘Tiek didelis, kad jums patarnauti 
Tiek mažas, kad jus įvertinti”.

kiekvienu žvilgsniu. Vienas doleris pradės sąskaitą.

*51

Telephone Boulevard 5052

ŪR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

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

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

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

Dr. Maurice Kahn
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.......... . — v
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Rank oTSafcly and fricndly Smce*'\
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TURTAS $12,750,000

°c"trT.i'um" DR. H. A. BROAD Armttace 3209 

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.

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

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

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

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

Phone Canal 0257

Telephone Yards 1532

DR, J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

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

3261 South Halsted St.
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

DR, P. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 South Halsted St.

Tel. Boulevard 7179
Rezid. Tel. Fairfax 5574

Chicago

Tel. Austin 0737

DR. MARYA 
DOVVIAT SASS

5208 W. Harrison St.

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

it ' ■ ...... ■
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—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną. 
Res. 1139 Independence Blvd. Chicago

Jei abejoji akimis, pasitsirauk I 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Ų •' ■ t T«L BOU l»rar4 US7
' ' t 4849 S. Ashland Are
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NAUJIENOS
Tke Lilkiantu Daily Newg

Published Daily except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

Editūr P. Grigaitis. ,

1781 Soith Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosavelt 8508

Subscription Ratas;
18.00 per year in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
88.80 per year in Chicago.

8c- per copy.

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

Naujienos eina kasdien, liakiriant 
nedSldienius. Laidžia Naujiena Ben
drove, 1789 So. Halstad S L, Chicago, 
III. — Telefonas: Rooaavelt 8500.

Užsimokijimo kalnai
Chicagoje —■ paltui

Metams------
Pasai meta - - -
Triaai mtassiama ,
Dviem minėsiant

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............... 8c
Savaitei ...........................  1»
Mineliui 76c

Suvienytose Valstijose na Chicagoje
>aitu:

Vienam minaaioi ' ....7d
Lietuvon ir kitur uŽslanteoset 

(Atpiginu)
Metams_________ _ ,.—......$8-00
Pusei metai_______ ■■ — <.JJ
Trims mCnasiams
Pinigus reikia slysti palto Money 

Orderiu, kartu eu užsakymu.

Klases ir jų 
kova Lietuvoj.

ma-Neskaitant tautinių 
žumų ir įvairių smulkių po
litinių grupių, Lietuva turi 
tris stambias partijas: krikš
čionis demokratus, valstie
čius liaudininkus ir social
demokratus. Pirmosios dvi 
šitų partijų atstovauja ūki
ninkams, o trečioji darbinin
kams; liaudininkai todėl yra 
artimesni krikščionims, ne
gu socialdemokratams.

Vienok šioje valandoje 
liaudininkai kartu su sočiai-, 
demokratais stovi opozicijo-l 
je stipriausiajai Lietuvos 
partijai, ir ta opozicija yra 
taip aštri, kad ji iki šiol pa- 
raližiuoja visas krikščionių 
pastangas sudaryti valdžių. 
Panašius santykius mes ma
tėme ir paskutiniais St. Sei
mo gyvavimo metais.

Paviršutiniam žiūrėtojui 
gali išrodyti, kad šitie faktai 
visai nesutinka su klasių ko
vos teorija. Ta teorija juk 
sako, kad bendri ekonomi
niai reikalai verčia vienos 
klasės narius eiti išvien ir 
kovoti su kitomis klasėmis, 
kurių reikalai yra priešingi 
jiems. O čia dalis ūkininkų 
atstovų stovi prieš kitų ūki
ninkų dalį ir opozicinė uki-Į 
ninku dalis eina kartu su 
darbininkų atstovais.

Painumas darosi dar di
desnis, kuomet arčiau prisi
žiūri krikščionių partijai. 
Pasirodo, kad jos socialinis 
sųstatas yra nevienodas. Ji 
kontroliuoja Darbo Federa
cijų, kuri, šiaip ar taip, su
sideda iš proletaripių ele
mentų. Taigi taip vienoje, 
kaip ir antroje pusėje stovi 
dalis ūkininkų ir dalis darbi
ninkų prieš kitų dalį ūkinin
kų ir kitų dalį darbininkų: 
liaudininkai su socialdemo
kratais prieš krikščionis su 
Darbo Federacija.

Aišku, kad klasinės kovos 
linija čia yra visai sulaužyta. 
Butų tečiaus klaida manyti, 
jogei tai sumuša klasių ko
vos teorijų. Šita teorija, mat, 
kaip ir visos kitos Markso 
teorijos, turi tikslų ne apra
šyti tų, kas yra tam tikrame 
piomente, bet išdėstyti tam
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rėš pamatyt Lietuvos darbi
ninkai, kad ir bolševizmas 
yra jų klasės priešas, kadan
gi jisai ardo jų vienybę. Ap
laužiusi gi ragus klerikaliz
mui ir atsikračiusi nuo bol
ševizmo, Lietuvos liaudis su
sirikiuos politinėje kovoje 
pagal tų linijų, kurių tiesia 
jų ekonominių reikalų skir
tumai.

tikrų evoliucijos, vystymosi Į jiedvi turės dėti visas pas
agą visuomenėje. Ji ne f o- tangas\ nugalėti jį. Antra 
tografuoja realius (gyvuo-1 vertus, tolyn vis aiškiaus tu- 
jančius) Santykius visuome
nėje, bet jieško, iš kur tie 
santykiai atsirado, ir sten
giasi atspėti, kaip jie toliaus 
plėtosis, kurion pusėn jie 

I kryps.
Tik šitoks evoliucinis kla

sių kovos teorijos suprati
mas duoda jai tikrųjų pras
mę (kairiasparnių “piloso- 
pų” nuraminimui galime čia 
pastebėt, kad tai anaiptol
neatmeta revoliucijos idėjos, H - 
kadangi revoliucija yra tam į DjŽ t)Cit
tikras etapas evoliucijoje).) Į *________
Bet, jeigu vadautis tokiu su
pratimu, tai viešuomenės 
klasė nėra visur ir visuomet 
vienodas daiktas; atvirkš
čiai, ji yra vastymosi pro
duktas, kuris savo laiku at
siranda, auga, keičiasi ir 
nyksta. Todėl ir linijos (ri
bos) tarpe atskirų klasių nė
ra visuomet vienodai nuties
tos: vienur matome, kad į- 
vairių klasių elementai yra 
tąip susimaišę tarp savęs, 
kad yra sunku juos atskirti 
vienus nuo kitų (pav. maža-i 
žemis ūkininkas ir sodžiaus 
darbininkas, smulkus sava
rankis amatninkas ir miesto 
beturtis); kitur vėl skirtu
mas tarpe įvairių klasių 
elementų yra taip didelis,

I kad jisai kiekvienam metasi 
į akis (fabriko darbininkas 
ir fabrikantas, kumetis ir 
dvarininkas, bankininkas ir 
banko tarnautojas).

O jeigu ekonominės ribos 
tarpe įvairių klasių yra ne- 
visuomet vienodos, tai juo 
labiaus negali būt vienodos 
politinės kovos linijos. Isto
rija rodo, kad dar ilgai po 
to, kai darbininkų klasė aiš
kiai išsiskiria iš kitų visuo
menės dalių masės, jos dau
guma nesuspėja susimesti į 
grynai klasines organizaci
jas; ir dar ilgai po to, kai 
atsiranda grynai darbinin
kiškos organizacijos, jos ne
sugeba užimti aiškių klasinę 
pozicijų politikoje: tai jos 
velkasi miestų buržuazijos 
uodegoje, tai ūkininkų, tai 
visai šalinasi politinės ko
vos.

Nieko todėl nėra nuosta
baus, kad ir Lietuvoje šian
die viena dalis darbininkų 
dar seka paskui “krikščioni-1 
skus” ūkininkus, kuomet ki
ti darbininkai jau stengiasi 
vesti savarankių, klasinę po
litikų, — nors reikia paste
bėt, kad ir šioje klasiniai są
moningųjų darbininkų pusė
je tik socialdemokratų va- 
daujampji dalis pilnai pasi
tiki savo klasės jiegomis; 
bolševikuojančioji gi dalis to 
savim pasitikėjimo neturį, 
nes visos josios viltys yra 
Maskvoje.

Ir nieko nėra nuostabaus, 
kad suskilę yra taip pat ir 
Lietuvos ūkininkai. Dau- 
giaus susipratusioji ir drą
sesnioji jų dalis yra susispie
tusi valstiečių liaudininkų 
partijoje, o tamsesnieji ir 
baikštesnieji ūkininkai pa
veda savo reikalus ginti ku
nigams ir zakristijonams. 
z Bet nėra abejonės,, kad 
amžinai taip nebus. Kleri
kalizmas, kuris šiandie skal
do darbininkų ir ūkininkų 
jiegas Lietuvoje, yra kaip 
vienai, taip ir antrai tų kla
sių be galo kenksmingas ir

GALI SKILTI KLAIPĖDOS 
SOCIALISTŲ PARTIJA.

! “Prūsų (Lietuvių Balse” Mer- 
kurius rašo, jog dauguma 
Klaipėdos socialistų norį “frei
štato”, Straipsnyje vardu “Ar

I ir valia Memellando Socialis
tų Partijų skaldyti?” jis sakų:

Į “Atsvėrimas šio krašto 
vis daugiau artinasi. Socia-

Į listų Partija yra griežtai už
( freištatų nusistačiusi. Tai

reiškia, kad jie mano pri
versti esą už germanizmų 

! dirbti su tuo tikslu, kad
i jiems kuriųdien pasiseks vėl

su Vokietija susijungti.
i ‘‘Memellando socialistai, 

klaidingos nuožiūros apie 
ateitį būdami, širdingai tiki, 
jog kuria dienų, nors ir il
gai trukus, ar šiaip ar taip, 
jųjų prisiglaudimo mintys 
išsipildyti tur. Jie dėlto kož- 
nų už prisiglaudimų prie Lie
tuvos dirbantį žmogų išda
vėju jų idealo laiko ir jį 
tuolabjausiai persikenėja ir 
vargina. Kožnam išmintin
gam lietuviui darbininkui 
dėlto tur rūpėti ta platforma 
surasti, ant kurios mes sto
tis galime musų tautai tar
nauti, bot ne prieš darbinin
kų interesus susigriešyti.”
Valstybėse, kur gyvena ke

lių tautų žmonės, paprastai, 
girdi, kuriama tautinės socia
listų partijos. Merkurius ma
no, jog Klaipėdos 
kams irgi pravartu 
kelias pasirinkti:

“Visose žęmėse 

darbinin- 
butų toks

vai- 
tau- 
kaip

arba 
stybėse su mišrioffts 
toms arba su daugiau 
viena tauta, kaip antai Če
kijoj ir Vengrijos valstybė
je, abiem valstybės tautom 
buvo atskiros tautiškos so- 
cialistiš'kos partijos įsikūru
sios. Šios atskiros soc. Par-’ 
tijos veikė vi^ur su valsty
bių socialistais išyieno, kur 
ne tautos klausimai tų nuo 
savęs uždraudė. Kodėl ne 
butų vale, kad ir mes tuo 
pačiu keliu eitum kaip 
anie?”

O kiek žemiau:
“Į istorijų atsižvelgus Klai

pėdos lietuvių darbininkams 
nieks negal dėlto ką užmė- 
tinėti, jeigu jie dabar, savo 
tautos atsimindami, lietuviš
kų socialistų. partijų įvykin
tų ir iš visos sylos už jų dirb
tų. Politiniai padėjimai taip 
gul, kad lietuviškos kilmes 
darbininkai priversti yra sa
votiškų partijų vykinti, ka
dangi per daug jšmįntįngų 
lietuvių darbininkų iš Vo
kiečių socialistų partijos at
sitraukė, kadangi jie Šmei
žimų savo tautos iš vokie
čių pusės daugiau nukentė
ti nenor. Jei mums ale ne
pasiseks visus pašajyj sto
vinčius lietuvių darbininkus 
į naujų lietuvių partijų su
glausti, tai darbininkų įtek
mė politiniame judėjime yra 
ant ilgo laiko pašalinta.

“Ale ir ekonominė puse 
' to klausimo tur būt iš tau

tiško atžvilgio apsvarstyta. Ir 
čia tereik mums į istorijų 
atgal žvelgti. Kaip vokiečių 
socialistai pirm didžiojo ka-

ro buvo lenkiškų socliaŲstų 
partijų pripažinę, taip jie ir 
jų ekonomiškas organizaci
jas pripažino, ir jų laikraš
čius ir organizacijų subVen- 
cijonavo (pinigais rėme). 
Tik per šį subvencionavi- 
mų atsieko jie, kad lenkus 
savo globoje palaikyti galė
jo, kad lenkai ne stačiai 

f prieš vokiškas organizacijas 
veikė.

“Mes Mažojoj Lietuvoj 
taip jau turim ir savotiš
kas ekonomiškas organiza
cijas vykinti, kadangi vo
kiečių ekonomiškų organi
zacijų vadai (Gewerkschafs- 
beamte) stipriausi ramčiai 
Vokiečių socialistų partijos 
yra. Jie ir paskutiniame at
sišaukime ‘Volkstijnmėj’ pa
rodė, kad jie ne nei t faliniai 
ekonomiški vadai yra ir bū
ti nor, bet kad jie ir akti- 
vai politiškai prieš lietuvy-” 
stę nusistatę yra.

“Viskų suglaudus reik at
kartoti: Klaipėdos krašto lie
tuvių darbininkai tur pasi
stengti taip greitai kaip ga
lima savotiškas poli tinęs ir 
ekonomiškas organizacijas 
steigti ir. už jų tarpimų ir 
platinimų dirbti, jei darbi
ninkai visų jiems privalomų 
įtekmę dėl išvystymo šio 
krašto prapuldyti nenor. Per 
tų jie tuomsyk atsieks, kad 
šmeižimas ant lietuvių dar
bininkų ir tautos iš vokie
čių socialistų pusės pasi
liaus.” >

a
Straipsnį Merkurius baigia 

šiais žodžiais:
“Broliai lietuviai! Vokie- t < » .

čiai socialistai Klaipėdos 
krašto nor freištato, po glo
ba kieno? Lenkų ar prancū
zų? Mes socialistai būdami, 
nepcikiam nei vienų nei an
trų tautų, bet abi gerbtam. 
Su jų imperializmu mes ale 
nieku būdu sutikti negali
me.

“Lietuviams kas* lietu
vių yra. Taip mes esam pa- 
sibrėžę, taip Milės ir steng
simės veikti; bet ir nuo lie
tuviško kapitalizmo mes ne- 
duosimės odų, per galvų 
traukti. «-

“Dėlto lietuviška Socialis
tų Partija Klaipėdos krašto 
valio!”

Kitoje to paties laikraščio 
vietoje įdėta atsišaukimas į 
darbininkus. Ten išrodoma, 
jog Klaipėdos didžiumiečių so
cialistų laikraštis “Memeler 
Volksstimme” skleidžiųs mela
gingų žinių apie galinių Klai
pėdos darbininkams pavojų. 
Toliau atsišaukimas..įspėja lie
tuvius darbininkus neklausy
ti “Memeler Volsstimme’s”: •

“Darbininkai! Jeigu jus ir 
šiandien dar tikite savo va
dovams, tai jus užpelnote 
pareiti po lenkais! Tada jus 
nebesate socialistai, bet ak
li surakinti November kapi
talistų vergai; tai jus pa
tys veržatės nukristi į var
gų bedugnį. Teisybė kartais 
turi eiti sunkiais keliais, 6et 
ji visuomet palaikys viršų. 
Klaipėdos krašte teisingoji 
žmonių valia ypatiškai skau
džiai varžoma, bet ji ta
čiau įstengia atsiekti ir bied- 
niausiojo darbininko name
lius. Ji duoda liukesties, kad 
tuomet pareis įšvalnyjimų 
diena ir tada visi pamatys, 
kokie vargai ir beitos mums 
grumzdė, jeigu butumbim 
palikę kaipo lenkiškas frei- 
šjtątas. Darbiųiųkai! Ąr jų$ 
norite palikti kapitalistų ver
gais? Tai darykit taip, kaip 
jūsų ‘vadovai’ velyja!

“Šiandien, kur visame 
Klaipėdos krašte žmonės pa
reiškia savo valių, kad ne
nori ‘freištato’, o nori susi
vienyti su Lietuva, šiandien 
dar drysta ‘Volksstimme’ 
skleisti tokį pašaukimų, kurs 
teisybę ant galvos pastato. 
Jeigu nebūtų dabar toks 
smutnąs čėsas, galėtume ipa- 
mislyli, kad tai tik gal bū
ti juokas. Bet dabar čėsas 

per svarbus štukavoti. šian
dien turime apsimislyti, ar 
seksim tiems ‘freištatinin- 
kams’ kurie ant musų dabar 
ponavo ja, ir paliksime jų 
amžinais vergais, arba ar 
pasiimsime patys valdžių į 
rankas ir jėškosime gaspa- 
doriško prisiglaucŲmo prie 
Lietuvos.”
Iš viso to matyli, kad Klai

pėdos krašte yra rimto pavo
jaus socialistų partijos skili 
m ui.

NOBELIO DOVANA.

Europoje ir Amerikoje da
roma pastangų, kad atkreipus 
Norvegijos parlamento domę į 
p-lę Jane Addams. Norvegi
jos parlamentas yra sukūręs 
komitetų, kuris skiria Nobe
lio taikos dovanų labiausia 
pasidarbavusiems pasaulio tai
kos vykinime žmonėms. No
belis, kaip žinia, išrado* dina
mitų ir kitas sprogstančias 
medžiagas. Jo išradimai buvo 
panaudota karo tikslams ir 
prisidėjo prie karo baisenybių 
padidinimo. Bet pats Nobelis 
troško taikos. Savo testamen
te jis sako, kad taikos dova
na turi būti skiriaipa tiems 

Nuobodi Maišatis.
S t. a i r y s 
(Tųsa nuo 1-ino pusi.)

likų. Suprask, vadiųasi, kad 
tik musų krikščionys demok
ratai nešioja teisybę savo šir
dyse. Kaip tasai Kristaus pri- 
lyginamasai pariz.ėjus, ir mū
siškiai krikščionys baigia savo 
išvedžiojimus beveik šiais žo
džiais: Ačiū tau, viešpatie, kad 
pesu tiek viso pikto pilnas, 
kaip tie musų socialistai. h* da 
duoda saviškiams patarimų, 
kaip reikia ganyti krikščioniš
koji dusia, kad perdaug nesi- 
murzintų žemės dulkėse: rei
kia, girdi, dažniau žiūrėti į 
dangų.

Aš nežinau, ar bebuvo tų 
patarimų reikalingi musiškiaii 
krikščionys, bent tie, kurie 
stovi “krikščioniškojo” darbo 
priešaky, 'kurie veda klerikalų 
politikų Seime fr valdžioje. 
Visa jų taktika, ypač dabar
tiniam Seimui susirinkus, lai 
ir buvo: dėvėk prieš minias tei
sybes, teisėtumo ir tėvynės 
ipeiles rūbais, bet partijos už- 
kamariuose ruošti ir paskui 
vykdyti tokius sumanymus sa
vosios partijos naudai, kurie 
sp teisybe ir teisėtumu nemėg
sta vaikščioti tais pačiais ke
liais. Jog musų “krikščionys” 
senai moka akimis žiūrėti į 
dangų ir dievobaimingai dū
sauti, tuo pačiu metu lipdami 
plačiomis savo kojomis artimui 
apl kulnų, — didesnei Aukš
čiausiojo garbei.

Musų klerikalų vedamoji 
dabartiniam S ei į ne linija duo
da keletu ryškių tam pavyz
džių. Kuomet po Seimo rinki
kių krikščionys pajuto pavo
jaus netekti daugumos, jie sa
votiškai išaiškino rinkimų įs
tatymo § 76 ir, pasikvietę tal
kon valstiečius liaudininkus, 
privėrė mažumas Seimo duri
mis taip, kad jųjų pusė tepa
teko Seimo vidun. Ta opera- 
cįja buvo atlikta, žiūrint į'dan-

Kuomet krikščionių blokas, 
pasidalinęs su liaudininkais 
lųažuinų vietomis, vis tik pa
imate, kad ir tuomet jis nega
li pats vięnas sudųrytj Šeinio 
daugumos, buvo .pabandyta ap
sidirbti šit “darbipinkų kųopų” 
žmonėmis: ačba juos visai iš
mesti iš Seimo, ar bent tiek te
rorizuoti, kad “vieninteliai” 
darbininkų atstovai nedrįstų 
Seime išsižioti. Vydami dar- 
kuopininkus dešimčiai posė
džių laukan, klerikalai daina
vo tautos himnų. Vadinasi, gy
nė tėvynę nuo pikto vidujinio 
priešo.

žmonėms, kurie “savo darbu 
prisidėjo prie vykinimo broliš
kumo tarp įvairių tautų, prie 
sumažinimo armijų ir prie su
šaukimo taikos kongresų.”

(Rekomenduodamas Jane Ad
dams tai dovanai. “The Man- 
chester Guardian” sako:

“Mažai tesiras žmonių, 
kurie tiek užsitarnautų tos 
dovanos, kaip Jane Addams. 
Be abejojimo, Amerikoje nė
ra kitos moters, kuri turėtų 
daugiau įtakos ir butų la
biau gerbiama už Addams. 
Dar nė viena moteris nėra 
gavusi Nobelio taikos dova
nų. Todėl paskiriant tų do
vanų žymiausiai Amerikos 
moterų, tuo patim butų pa
reikšta pagarba moterų dar
bui taikos srityje.”
Jane Addams yra chicagie- 

tė. Nėra mažiausio abejojimo, 
kad ji yra viena žymiausių 
Amerikos moterų. Jos parašy
tos knygos rodo, jog ji aky
liai seka gyvenimo įvykius ir 
moka juos suprasti. Ir jeigu 
Nobelio taikos dovanos buvo 
paskirtos tokiems žmonėms, 
kaip Wilsonas ir Rooseveltas, 
tai Jąne Addams nepalygina
mai turi daugiau teisės tų do
vanų gauti.

Po to prasidėjo begalinės 
klerikalų derybos su liaudinin
kais dėl Seimo prezidiumo, dėl 
Respublikos prezidento, dėl 
ministerių kabineto. Visus tuos 
klausimus musų klerikalai 
matavo partiniu savo aršinu. 
Bet kuomet tų patį mastų pa
matydavo kalbinamų priešinin
kų rankose ir negaudavo jų 
prikinkyti prie savojo vežimė
lio, tuomet krikščionys, žiūrė
dami į dangų, pakeldavo tokį 
kliksmų prieš liedievius ir ti
kėjimo griovikus, kad net 
Kauno varnos neramios pra
dėdavo blaškytis ore.

Ilgos derybos turėjo tik tiek 
rezultato, kad dabartiniu mo
mentu valstiečiai liaudininkai 
i’r “krikščionys” nebegali žiū
rėti į vienas kitų nežvairuoda
mi. Nežiūrint tokio derybų ne
pasisekimo, krikščionys išrin
ko pradžioje bent laikinąjį Sei
mo prezidiumų, o baigiant se
nuosius metus išrinko ir Res
publikos prezidentų. Ir tai vis 
laikydami vienoj rankoj tei
singumo svarstykles, kitoj ran
koj kryžių, patys bent viena 
akim pažiūrėdami į dangų.

Po tų visų įvykių, žiūrint į 
juos krikščionių akimis, belik
tų suremti ministerių kabine
tas ir tuomet bent valdžios 
sudarymo reikalas * škaitytųsi 
pabaigtas. Musų krikščionys ir 
bando tuo keliu toliau stum
tis. Sausio 10 dienų "Seimo 
frakcijos yra gavusios raštų iš 
Seimo pirmininko, kuriame 
pranešapia, kad jis, valstybes 
prezidento pavedamas, kviečia 
frakcijų atstovus pas preziden
tų pasitarti valdžios sudarymo 
klausimu. Ir socialdemokratai, 
ir valstiečiaį-liaudininkai raš
tu atsakė, kad jie, pripažinda
mi neteisėtais ir nesamais XIį 
21 dienos prezidento rinki
mus, nesamu skaito ir patį 
prezidentų ir negali jo kvieti
mo priimti. Socialdemokratai 
be to pranešė, kad jie nedaly
vausiu valdžios sudaryme.

Sausio 10 dienų prezidento 
fumai gavo piųtyti lik “krikš
čioniškąjį” bloką. Kiek tenisų 
dąbąf girdėti, kas ten buvo 
kalbėta valdžios sudarymo 
klausimu, tai reiklų padaryti 
išvadų, kad klerikalų fanfaros 
vienų tonu paslinko žemyn. 
Dabar “krikščionys” nebema
nų kurti naujo, savojo kabine
to, tik šiek tiek palopyti seną
jį p. Galvanausko ir stumtis' į 
tolimesnę vargų kelionę, tuo 
pačiu budu, kaip SI. Seimo pa- 
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baigtoje, - samdytais arkliais. 
Taip busiu patogiausia: su Die
vo pagalba gal savasai Seimo 
prezidiumas, savasai Respubli
kos prezidentas ir minkštomis 
žiaunomis vykdomoji valdžia, 
— kaip paspausi, taip ir pa
suks.

Ar tik bus lemta krikščionių 
norams įsikūnyti?

Mane, griešnų žmogų, vargi
na įkirios abejonės. Kas gi bus 
su krikščionių išrinktuoju pre
zidentu? Negi lik savam rei
kalui musų klerikalai pakėlė 
p. Stulginskų ant valstybinio 
skydo? O kai dabar valstie- 
čiai-liaudininkai, socialdemok
ratai ir “darbininkų kuopų” 
frakcijos viešai yra parcišku- 
sios, kad jos skaito XII. 21 die
nos prezidento rinkimus kon
stitucijos laužymu, tai vadina
si išrinkto prezidento nėra. 
P. Stulginskas, kad ir pasidai
rydamas, spėj(5 priimti kele
tą pasveikinimų ir berods ruo
šiasi siekdiutis, kad ištikimai 
pildysiąs Respublikos konsti
tucijų. P. Stulginskas, deda
mos prezidentu, ne tik daly
vauja kariuomenės paraduose, 
bet tur būt dės savo parašą 
po tais įstatymais, kurius Sei
mas suskubs dabdr priimti. Kas 
gi bus tuomet su tais įstaty
mais? Būdamos nuosakios, tos 
Seimo grupes, kurios pasisakė 
nepripažįstančios krikščionių 
išrinktojo prezidento, negali 
laikyti teisėtais tuos Seimo įs
tatymus, po kuriais bus p. 
Stulginsko parašas. Tuomet 
nėra ko įstatymų leisti. Tuo
met nėra kas Seimui dirbti. Ir 
tuomet bepalieka viena dvie
jų išeičių: arba jšnaujo susi
tariu, arba opozicija turi išeiti 
iš Seimo ir Seimas pasileisti.

Kol klerikalai rymoja-dumo- 
ja savo tarpe, valsliečiai-liaudi- 
ninkai kad ir nevykusiai ban
do surykiuoti likusiąją Seimo 
dalį ties vėliava, ant kurios iš
rašyti obalsiai: ginkim konsti
tucijų ! ginkimės nuo neteisė
to prezidento! ,

Sunki vaLstiečių-liaudininkų 
padėtis. Iindamies laikinojo 
opozicijos Napoleono rolės, val
stiečiai visg|i niesinagiai jaučiasi. 

Ir jie patys žino, ir kiti jiems 
parodo, kad jų užpakaly vel
kasi jų griekas. Taįgi jie padė
jo krikščionims pešioti mažu
mas ir ginti laukan “darbinin
kų kuopų,” kūrins dabar nori
ma patraukti bendram žygiui.

Derybos su mažumoinis ga
na sunkiai vyksta. Užkalbinti 
žydai stato savus reikalavimus, 
tarp jų ir tų, kad įiutų atitai
sytas § 76 dar šiam Seimui. 
Jei ir pasisektų sudaryti visus 
40 Seimo narius prie 38 krikš
čionis, tai kovą paliktų dar aš
tresnė. Laimėjus jų dėl prezi
dento, vargiai sektųsi bendras 
frontas išlaikyti ir kitais klau
simais.

Taigi vienintelė laimėjimo 
prasmė jnusų valstiečįams-Iiau- 
dininkams butų ta, kad jos pa- 
galba pasisektų bent kiek ap- 
laužyt ragai krikščionims ir... 
vėl pradėti su jais derybas dėl 
suderinto veikimo valdžipje ir 
Seime.

Kl. Jurgelonisi
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tikrų evoliucijos, vystymosi 
eigų visuomenėje. Ji ne fo
tografuoja realius (gyvuo
jančius) Santykius visuome
nėje, bet jieško, iš kur tie 
santykiai atsirado, ir sten
giasi atspėti, kaip jie toliaus 
plėtosis, kurion pusėn jie 
kryps.

Tik šitoks evoliucinis kla
sių kovos teorijos suprati
mas duoda jai tikrųjų pras
mę (kairiasparnių “piloso- 
pų” nuraminimui galime čia 
pastebėt, kad tai anaiptol 
neatmeta revoliucijos idėjos, 

I kadangi revoliucija yra tam 
tikras etapas evoliucijoje). 
Bet, jeigu vadauti&tokiu su
pratimu, tai viešuomenės 
klasė nėra visur ir visuomet 
vienodas daiktas; atvirkš- j 
čiai, ji yra vastymosi pro- 

' dūktas, kuris savo laiku at
siranda, auga, keičiasi ir 
nyksta. Todėl ir linijos (ri
bos) tarpe atskirų klasių nė
ra visuomet vienodai nuties
tos: vienur matome, kad į- 
vairių klasių elementai yra 
tųip susimaišę tarp savęs, 
kad yra sunku juos atskirti 
vienus nuo kitų (pav. maža
žemis ūkininkas ir sodžiaus! 
darbininkas, smulkus sava
rankis amatninkas ir miesto 
beturtis); kitur vėl skirtu
mas tarpe įvairių klasių 
elementų yra taip didelis, 

I kad jisai kiekvienam metasi 
į akis (fabriko darbininkas 
ir fabrikantas, kumetis ir 
dvarininkas, bankininkas ir 
banko tarnautojas).

0 jeigu ekonominės ribos 
tarpe įvairių klasių yra ne- 
visuomet vienodos, tai juo 
labiaus negali būt vienodos 
politinės kovos linijos. Isto- 

I rija rodo, kad dar ilgai po 
to, kai darbininkų klųsė aiš
kiai išsiskiria iš kitų visuo
menes dalių masės, jos dau- 
gunja nesuspėja susimesti į 
grynai klasines organizaci
jas; ir dar ilgai po to, kai 
atsiranda grynai darbinin
kiškos organizacijos, jos ne
sugeba užimti aiškių klasinę 
pozicijų politikoje: tai jos 
velkasi miestų buržuazijos 
uodegoje, tai ūkininkų, tai 
visai šalinasi politinės ko
vos.

Nieko todėl nėra nuosta
baus, kad ir Lietuvoje šian
die viena dalis darbininkų 
dar seka paskui “krikščioni
škus” ūkininkus, kuomet ki
ti darbininkai jau stengiasi 
vesti savarankių, klasinę po
litikų, — nors reikia paste
bėt, kad ir šioje klasiniai są
moningųjų darbininkų pusė
je tik socialdemokratų va- 
daujamoji dalis pilnai pasi
tiki savo klasės jiegomis; 
bolševikuojančioji gi dalis to 
savim pasitikėjimo neturį, 
nes visos josios viltys yra 
Maskvoje.

Ir nieko nėra nuostabaus, 
kad suskilę yra taip pat ir 
Lietuvos ūkininkai. Dau- 
giaus susipratusioji ir drų- 
sesnioji jų dalis yra susispie
tusi valstiečių liaudininkų 
partijoje, o tamsesnieji ir 
baikštesnieji ūkininkai pa
veda savo reikalus ginti ku
nigams ir zakristijonams. 
z Bet nėra abejonės,, kad 
amžinai taip nebus. Kleri
kalizmas, kuris šiandie skal
do darbininkų ir ūkininkų 
jiegas Lietuvoje, yra kaip 
vienai, taip ir antrai tų kla
sių be galo kenksmingas ir
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ma-Neskaitant tautinių 
žumų ir įvairių smulkių po
litinių grupių, Lietuva turi 
tris stambias partijas: krikš
čionis demokratus, valstie
čius liaudininkus ir social
demokratus. Pirmosios dvi 
šitų partijų atstovauja ūki
ninkams, o trečioji darbinin
kams ; liaudininkai todėl yra 
artimesni krikščionims, ne
gu socialdemokratams.

Vienok šioje valandoje 
liaudininkai kartu su social
demokratais stovi opozicijo
je stipriausiajai Lietuvos 
partijai, ir ta opozicija yra 
taip aštri, kad ji iki šiol pa- 
raližiuoja visas krikščionių* 
pastangas sudaryti valdžių. 
Panašius santykius mes ma
tėme ir paskutiniais St. Sei
mo gyvavimo metais.

Paviršutiniam žiūrėtojui 
gali išrodyti, kad šitie faktai 
visai nesutinka su klasių ko
vos teorija. Ta teorija juk 
sako, kad bendri ekonomi
niai reikalai verčia vienos 
klasės narius eiti išvien ir 
kovoti su kitomis klasėmis, 
kurių reikalai yra priešingi 
jiems. O čia dalis ūkininkų 
atstovų stovi prieš kitų ūki
ninkų dalį ir opozicinė ūki
ninkų dalis eina kartu su 
darbininkų atstovais.

Painumas darosi dar di
desnis, kuomet arčiau prisi
žiūri krikščionių partijai. 
Pasirodo, kad jos socialinis 
sąstatas yra nevienodas. Ji 
kontroliuoja Darbo Federa
cijų, kuri, šiaip ar taip, su
sideda iš proletarinių ele
mentų. Taigi taip vienoje, 
kaip ir antroje pusėje stovi 
dalis ūkininkų ir dalis darbi
ninkų prieš kitų dalį ūkinin
kų ir kitų dalį darbininkų: 
liaudininkai su socialdemo
kratais prieš krikščionis su 
Darbo Federacija.

Aišku, kad klasinės kovos 
linija čia yra visai sulaužyta. 
Butų tečiaus klaida manyti, 
jogei tai sumuša klasių ko
vos teorijų. Šita teorija, mat, 
kaip ir visos kitos Markso! 
teorijos, turi tikslų ne apra
šyti tų, kas yra tam tikrame 
piomente, bet išdėstyti tam

I jiedvi turės dėti visas pas
tangas nugalėti jį. Antra 
vertus, tolyn vis aiškiaus tu
rės pamatyt Lietuvos darbi
ninkai, kad ir bolševizmas 
yra jų klasės priešas, kadan
gi jisai ardo jų vienybę. Ap
laužiusi gi ragus klerikaliz
mui ir atsikračiusi nuo bol
ševizmo, Lietuvos liaudis su
sirikiuos politinėje kovoje 
pagal tų linijų, kurių tiesia 
jų ekonominių reikalų skir
tumai.

Apž valga
GAJUI SKILTI KLAIPĖDOS 

SOCIALISTŲ PARTIJA.

j “Prūsų Lietuvių Balse” Mer- 
kurius rašo, jog dauguma 
Klaipėdos socialistų norį “frei
štato”, Straipsnyje vardu “Ar 
ir valia Memellando Socialis
tų Partijų skaldyti?” jis sakų:

; “Atsvėrimas šio krašto 
vis daugiau artinasi. Socia-

j listų Partija yra griežtai už 
i freištatų nusistačiusi. Tai 

reiškia, kad jie mano pri
versti esu už germanizmų 

! dirbti -su tuo tikslu, kad 
jiems kuriųdien pasiseks vėl 
su Vokietija susijungti.

‘‘Memellando socialistai, 
klaidingos nuožiūros apie 
ateitį būdami, širdingai tiki, 
jog kuria dienų, nors ir il
gai trukus, ar šiaip ar taip, 
jųjų prisiglaudimo mintys 
išsipildyti tur. Jie dėlto kož- 
nų už prisiglaudimų prie Lie
tuvos dirbantį žmogų išda
vėju jų idealo laiko ir jį 
tuolabjausiai persi'kenėja ir 
vargina. Kožnam išmintin
gam lietuviui darbininkui 
dėlto tur rūpėti ta platforma 
surasti, ant kurios mes sto
tis galime musų tautai tar
nauti, bot ne prieš darbinin
kų interesus susigriešyti.”
Valstybėse, kur gyvena ke

lių tautų žmonės, .paprastai, 
girdi, kuriama tautinės socia
listų partijos. Merkurius ma- 

darbinin- 
toks

no, jog Klaipėdos 
kųnis irgi prųvųrtų 
kelias pasirinkti:

“Visose žęmėse

butų

val- 
tau- 
kaip

arba 
stybėse su mišrioms 
toms arba su daugiau 
viena tauta, kaip antai Če
kijoj ir Vengrijos valstybė^ 
j e, abiem valstybės tautom 
buvo atskiros tautiškos so- 
cialistiš'kos partijos įsikūru
sios. Šios atskiros soe. Par
tijos veikė vi^ur su valsty
bių socialistais išvieno, kur 
ne tautos klausimai tų nuo 
savęs uždraudė. Kodėl ne 
butų vale, kad ir mes tuo 
pačiu keliu eitum kaip 
anie?”
O kiek žemiau:

“Į istorijų atsižvelgus Klai
pėdos be tuvių darbininkams 
nieks negal dėlto kų užmė- 
tinėti, jeigu jie dabar, savo 
tautos atsimindami, lietuviš
ką socialistų, partiją įvykin
tų ir iš visos sylos. už ją dirb
tų. Politiniai padėjimai taip 
gul, kad lietuviškos kilmės 
darbininkai priversti yra sa
votišką partiją vykinti, ka
dangi per daug išinįntingų 
lietuvių darbininkų iš Vo
kiečių socialistų partijos at
sitraukė, kadangi jie šmei
žimų sųyo tautos iš vokie
čių pusės daugiau nukentė
ti nenėr. Jei mums ale ne
pasiseks visus pašajyj sto
vinčius lietuvių darbininkais 
į naują lietuvių partiją su
glausti, tai darbininkų įtek
mė, politiniame judėjime yra 
ant ilgo laiko pašalinta.

“Ale ir ekonominė pusė 
' to klausimo tur bųt iš tau

tiško atžvilgio apsvarstyta. Ip 
čia tereik mums į istoriją 
atgal žvelgti. Kaip vokiečių 
socialistai pirm didžiojo ka

ro buvo lenkiškų socialistų 
partiją pripažinę, taip jie ir 
jų ekonomiškas organizaci
jas pripažino, ir jų laikraš
čius ir organizaciją subven- 
cijonavo (pinigais rėmė). 
Tik per šį subvencionavi
lną atsieko jie, kad leųkus 
savo globoje palaikyti galė
jo, 'kad lenkai ne stačiai 
prieš vokiškas organizacijas 
veikė.

“Mes Mažojoj Lietuvoj 
taip jau turim ir savotiš
kas ekonomiškas organiza
cijas vykinti, kadangi vo
kiečių ekonomiškų organi
zacijų vadai (Gevverkschafs- 
beamte) stipriausi ramčiai 
Vokiečių socialistų partijos 
yra. Jie ir paskutiniame at
sišaukime ‘Volkstijnmėj’ pa
rodė, kad jie ne neitraliniai 
ekonomiški vada i yra ir bū
ti nor, bet kad jie įt akti- 
vai politiškai prieš lietuvy-” 
stę nusistatę yra.

“Viską suglaudus reik at
kartoti: Klaipėdos krašto lie
tuvių darbininkai tur pasi
stengti taip greitai kaip ga
lima savotiškas politines ir 
ekonomiškas organizacijas 
steigti ir. už jų tarpimą ir 
platinimą dirbti, jei darbi
ninkai visų jiems privalomą 
įtekmę dėl išvystymo šio 
krašto prapuldyti nenor. Per 
tą jie tuomsyk atsieks, kad 
šmeižimas ant lietuvių dar
bininkų ir tautos iš 
čių socialistų pusės 
liaus.”

a

Straipsnį Merkurius 
šiais žodžiais:

“Broliai lietuviai!
/ t 'Ht ...

socialistai

vokie- 
pasi-

baigia

Vokie
čiai socialistai Klaipėdos 
krašto nor freištato, po glo
ba kieno? Lenkų ar prancū
zų? Mes socialistai būdami, 
nepeikiam nei vienų nei an
trų tautų, bet abi gerbiant. 
Su jų imperializmu mes ale 
nieku budu sutikti negali
me.

“Lietuviams kas lietu
vių yra. Taip mes esam pa- 
sibrėžę, taip \mes ir steng
simės veikti; bet ir nuo lie
tuviško kapitalizmo mes ne- 
duosimės odų. per galvų 
traukti.

“Dėlto lietuviška Socialis
tų Partija Klaipėdos krašto 
valio!”
Kitoje to 

vietoje įdėta 
darbininkus.

paties laikraščio 
atsišaukimas į 

Ten išrodoma, 
didžiumiečių so

cialistų laikraštis “Memelcr 
Volksstimme” skleidžiųs mela
gingų žinių apie galimų Klai
pėdos darbininkams pavojų. 
Toliau atsišaukimas įspėja lie
tuvius darbininkus neklausy
ti “Mentelei* Volsstimmė’s”:

“Darbininkai! Jeigu jus ir 
šiandien dar tikite savo va
dovams, tai jus užpelnote 
pareiti po lenkais! Tada jus 
nebesate socialistai, bet ak
li suruki i November kapi
talistų vargai; tai jus pa

 

tys veržal^s nukristi į var
gų bedugiii. Teisybė kartais 
turi eiti sunkiais keliais, 6ct 
ji visuomet įaįkys viršų. 
Klaipėdos krašte teisingoji 
žmonių valia ypatiškai skau
džiai varžoma, bet ji •ta
čiau įstengia atsiekti ir bied- 
niausiojo darbininko name
lius. Ji duoda liukesties, kad 
tųopict pareis jšvalnyjimę 
diena ir tada visi pamatys, 
kokie vargai ir bėdos mums 
grumzdė, jeigu butumbiių 
palikę kaipo lenkiškas frei- 
šjtatas. Darbininkui! Ąr jų$ 
norite palikti kapitalistų ver
gais? Tai darykit taip, kaip 
jūsų ‘vadovai’ velyja!

“Šiandien, kur visame 
Klaipėdos krašte žmonės pa
reiškia savo valių, kad ne
nori ‘freištato’, o nori susi
vienyti su Lietuva, šiandien 
dar drysta ‘Volksstimme^ 
skleisti tokį pašaukimų, kurs 
teisybę ant galvos pastato. 
Jeigu nebūtų dabar toks 
smutnas čėsas, galėtume pa
mišyti, kad tai tik gal bū
ti juokas. Bet dabar čėsas 

per svarbus štukavoti. šian
dien turime apsimislyti, ar 
seksim tiems ‘freištatinin- 
kams’ kurie ant musų dabar 
ponavo ja, ir paliksime jų 
amžinais vergais, arba ar 
pasiimsime patys valdžių į 
rankas ir jėškosime gaspa- 
doriško prisiglaudjmo prie 
Lietuvos.”
Iš viso to matyti, kad Klai

pėdos krašte yra rimto pavo
jaus socialistų partijos skrii 
m ui.

NOBELIO DOVANA.

Europoje ir Amerikoje da
roma pastangų, kad atkreipus 
Norvegijos parlamento domę į 
p-lę Jane Addams. Norvegi
jos parlamentas yra sukūręs 
komitetų, kuris skiria Nobe
lio taikos dovanų labiausia 
pasidarbavusiems pasaulio tai
kos vykinime žmonėms. No
belis, kaip žinia, išrado* dina
mitų ir kitas sprogstančias 
medžiagas. Jo išradimai buvo 
panaudota karo tikslams ir 
prisidėjo prie karo baisenybių 
padidinimo. Bet pats Nobelis 
troško taikos. Savo testamen
te jis sako, kad taikos dova
na turi būti skiriaipa tiems 

Nuobodi Maišatis
(Tųsa nuo 1-mo pusi.)

liką. Suprask, vadinasi, kad 
tik musų krikščionys demok
ratai nešioja teisybę savo šir
dyse. Kaip tasai Kristaus pri- 
lyginamasai pariz.ėjus, ir mū
siškiai krikščionys baigia savo 
išvedžiojimus beveik šiais žo
džiais: Ačiū tau, viešpatie, kad 
pesu tiek viso pikto pilnas, 
kaip tie musų socialistai. Ir da 
duoda saviškiams patarimų, 
kaip reikia ganyti krikščioniš
koji dūšia, kad perdaug nesi- 
murzintų žemės dulkėse: rei
kia, girdi, dažniau žiūrėti į

Aš nežinau, ar bebuvo tų 
patarimų reikalingi mūsiškiai 
krikščionys, bent tie, kurie 
stovi “krikščioniškojo” darbo 
priešaky, kurie veda klerikalų 
politiką Seime ir valdžioje. 
Visa jų taktika, ypač dabar
tiniam Seimui susirinkus, tai 
ir buvo: dėvėk prieš minias tei
sybės, teisėtumo ir tėvynės 
meilės rūbais, bet partijos už- 
tamariuose ruošti ir paskui 
vykdyti tokius sumanymus sa
vosios partijos naudai, kurie 
sų teisybe ir teisėtumu nemėg
sta vaikščioti tais pačiais ke
tais. Jog musų “krikščionys” 
senai moka akimis žiūrėti į 
dangų ir dievobaimingai dū
sauti, tuo pačiu metu lipdami 
plačiomis savo kojomis artimui 
aut kulnų, — didesnei Aukš
čiausiojo garbei.

Musų klerikalų vedamoji 
dabartiniain Seiiųc linija duo
da keletą ryškių tam pavyz
džių. Kuomet po Seimo rinki
kių krikščionys pajuto pavo
jaus netekti daugumos, jie sa
votiškai išaiškino rinkimų įs
tatymo § 76 ir, pasikvietę tal
kon valstiečius liaudininkus, 
įsivėrė mažumas Seimo duri
mis taip, kad jųjų pusė tepa
teko Seimo vidun. Ta opera
cija buvo atlikta, žiūrint į'dan-

Kuomet krikščionių blokas, 
pasidalinęs su liaudininkais 
mažumų vietomis, vis tik pa
matė, kad ir tuometi jis nega
li pats viepus sudaryti Seiiųo 
daugumos, buvo pabaųdyįa ap- 
sįdirbti su “darbipinkų kuopti” 
žmonėmis: arba juos visai iš
mesti iš Seimo, ar bent tiek te
rorizuoti, kad “vieninteliai” 
darbininkų atstovai nedrįstų 
Seime išsižioti. Vydami dar- 
kuopininkus dešimčiai posė
džių laukan, klerikalai daina
vo tautos himnų. Vadinasi, gy
nė tėvynę nuo pikto vidujinio 
ppiešo.

žmonėms, kurie “savo darbu 
prisidėjo prie vykinimo broliš
kumo tarp įvairių tautų, prie 
sumažinimo armijų ir prie su
šaukimo taikos kongresų.”

(Rekomenduodamas Jane Ad
dams tai dovanai. “The Man- 
chester Guardian” sako:

“Mažai tesiras žmonių, 
kurie tiek užsitarnautų tos 
dovanos, kaip Jane Addams. 
Be abejojimo, Amerikoje nė
ra kitos moters, kuri turėtų 
daugiau įtakos ir butų la
biau gerbiama už Addams. 
Dar nė viena moteris nėra 
gavusi Nobelio taikos dova
nų. Todėl paskiriant tų do
vanų žymiausiai Amerikos 
moterų, tuo patim butų pa
reikšta pagarba moterų dar
bui taikos srityje.”
Jane Addams yra chicagie- 

tė. Nėra mažiausio abejojimo, 
kad ji yra viena žymiausių 
Amerikos moterų. Jos parašy
tos knygos rodo, jog ji aky
liai seka gyvenimo įvykius ir 
moka juos suprasti. Ir jeigu 
Nobelio taikos dovanos buvo 
paskirtos tokiems žmonėms, 
kaip Wilsonas ir Rooseveltas, 
tai Jąne Addams nepalygina
mai turi daugiau teisės tų do
vanų gauti.
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Po to prasidėjo begalinės 
klerikalų derybos su liaudinin
kais dėl Seimo prezidiumo, dėl 
Respublikos prezidento, dėl 
ministerių kabineto. Visus tuos 
klausimus musų klerikalai 
matavo partiniu savo aršinu. 
Bet kuomet tų patį mastų pa
matydavo kalbinamų priešinin
kų rankose ir negaudavo jų 
prikinkyti prie savojo vežimė
lio, tuomet krikščionys, žiūrė
dami į dangų, pakeldavo tokį 
kliksmų prieš bedievius ir ti
kėjimo griovikus, kad 
Kauno varnos neramios 
dėdavo blaškytis ore.

Ilgos derybos turėjo tik 
rezultato, kad dabartiniu 
menti! valstiečiai 'liaudininkai 
i’r “krikščionys” nebegali žiū
rėti į vienas kitų nežvairuoda
mi. Nežiūrint tokio derybų ne
pasisekimo, krikščionys išrin
ko pradžioje bent laikinąjį Sei
mo prezidiumų, o baigiant se
nuosius metus išrinko ir Res
publikos prezidentų. Ir tai vis 
laikydami vienoj rankoj tei
singumo svarstykles, kitoj ran
koj kryžių, patys bent viena 
akim pažiūrėdami į dangų.

Po tų visų įvykių, žiūrint į 
juos krikščionių akimis, belik
tų suremti ministerių kabine
tas ir tuomet bent valdžios 
sudarymo reikalas ' skaitytų'si 
pabaigtas. Musų krikščionys ir 
bando tuo keliu toliau stum
tis. Sausio 10 dienų "Seimo 
frakcijos yra gavusios raštų iš 
Seimo pirmininko, kuriame 
pranešanta, kad jis, valstybes 
prezidento pavedamas, kviečia 
frakcijų atstovus pas preziden
tų pasitarti valdžios sudarymo 
klausimu. Ir socialdemokratai, 

valstiečiaį-liaudinibkai raš- 
atsakė, kad jie, pripažinda

mi neteisėtais ir nesamais XI| 
dienos prezidento rinki

mus, nesamu skaito ir patį 
prezidentų ir negali jo kvieti
mo priimti. Socialdemokratai 
be to pranešė, kad jie nedaly
vausią valdžios sudaryme.

Sausio l|0 dieųų prezidento 
pumai gąv,o piątyti tik “krikš
čioniškąjį” plėkų. Kiek tenkų 
duba)’ gipdėb, pas ten buvo 
kalbėta valdžios sudarymo 
klausiniu, tai reiktų padarytį 
įšvaiĮų, kad klerikalų fanfaros 
vienų tonu paslinko žemyn. 
Dabar “krikščionys” nebema
nų kurti naujo, savojo kabine
to, tik šiek tiek palopyti seną
jį p. Galvanausko ir stumtis' į 
tolimesnę vargų kelionę tuo 
pačiu budu, kaip St. Seimo pa- 
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baigoje, — samdytais arkliais. 
Taip busią patogiausia: su Die
vo pagalba gal savasai Seimo 
prezidiumas, savasai Respubli
kos prezidentas ir minkštomis 
žiaunomis vykdomoji valdžia, 
— kaip paspaust, taip ir pa
suks.

Ar tik bus lemta krikščionių 
norams įsikūnyti?

Mane, griešnų žmogų, vargi
na įkirios abejonės. Kas gi bus 
su krikščionių išrinktuoju pre
zidentu? Negi tik savam rei
kalui musų klerikalai pakėlė 
p. Stulginskų ant valstybinio 
skydo? O kai dabar valstie- 
čiai-liaudininkaj, socialdemok
ratai ir “darbininkų kuopų” 
frakcijos viešai yra parcišku- 
sios, kad jos skaito XII. 21 die
nos prezidento rinkimus kon
stitucijos laužymu, tai vadina
si išrinkto prezidento nėra. 
P. Stulginskas, kad ir pasidai
rydamas, spėj(5 priimti kele
tą pasveikinimų ir berods ruo
šiasi siekdintis, kad ištikimai 
pildysiąs Respublikos konsti
tucijų. P. Stulginskas, deda
mos prezidentu, ne tik daly
vauja kariuomenės paraduose, 
bet tur būt dės savo parašą 
po tais įstatymais, kurtus Sei
mas suskubs dab^r priimti. Kas 
gi bus tuomet su tais įstaty
mais? Būdamos nuosakios, tos 
Seimo grupės, kurios pasisakė 
nepripažįstančios . krikščionių 
išrinktojo prezidento, negali 
laikyti teisėtais tuos Seimo įs
tatymu^ po kuriais bus p. 
Stulginsko parašas. Tuomet 
nėra ko įstatymų leisti. Tuo
met nėra kas Seimui dirbti. Ir 
tuomet bepalieka viena dvie
jų išeičių: arba jšnaujo susi
tartu, arba opozicija turi išeiti 
iš Seimo ir Seimas pasileisti.

Kol klerikalai rymųja-dumo- 
ja savo tarpe, valsliečiai-liaudi- 
ninkai kad ir nevykusiai pan
čio surykiuoti likusiųjų Seimo 
dalį ties vėliava, ant kurios iš
rašyti obalsiai: ginkim konsti
tucijų ! ginkimės nuo neteisė
to prezidento! ,-

Sunki valstiečių-liaudininkų 
padėtis. Imdam'ies laikinojo 
opozicijos Napoleono rolės, val
stiečiai visgji inesmagiai jaučiasi. 

Ir jie patys žino, ir kiti jiems 
parodo, kad jų užpakaly vel
kasi jų grickas. Taigi jie padė
jo krikščionims pešioti mažu
mas ir ginti laukan “darbinin
kų kuopų,” kūrins dabar nori
ma patraukti bendram žygiui.

Derybos su mažumomis ga
na sunkiai vyksta. Užkalbinti 
žydai stato savus reikalavimus, 
tarp jų‘ir tų, kad įnjtų atitai
sytas § 76 dar šiam Seimui. 
Jei ir pasisektų sudaryti visus 
40 Seimo narius prie 38 krikš
čionis, tai kovų paliktų dar aš
tresnė. Laimėjus jų dėl prezi
dento, vargiai sektųsi bendras 
frontas išlaikyti ii’ kitais klau
simais.

Taigi vienintelė laimėjimo 
prasmė piusų valstiečįams-Iiaų- 
dininkams butų ta, kad jos pa
galba pasisektų bent kiek ap
laužyk ragai krikščionims ir... 
vėl pradėti su jais derybųs dėl 
suderinto veikimo valdžioje ir 
Seime.

Pirm-as Lietuvis
J. P. VARKALA & CO.

PUBLIC ACCOUNTANT 
AUpITOR-ius 

Ofisai:
3241 So. Halsted Str., 

203 Dearborn St. 
Chicago, III.

Telefonai:
Boulevard 5066
Harrison 6872

KRIAUČIAI
Buivis, Bartkus ir Kulpinskis — 

siuvam vyriškas drapanas visokios 
naujausios mados pigiausia kainą nuo 
$30 ir augščiau.

4837 W. 14th St., Cicero, 111/
2 lubos
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Tyrinėja Policijos Bru- 
tališkumą

Trys policistai apkaltinti Mies
to tary ba žada reikalauti nu
bausti kaltininkus.

Tnvestigacija dėl sumušto or- 
ganisto Edmund Fitcb, kurs 
dirba Stratford teatre, pasidarė 
labai skandalinga ir nežinia 
kuo užsibaigs. Pereitų sekma
dienį organistas E. Fitch buvo 
policijos areštuotas ir brutali- 
škai kankinamas, kad prisipa
žintų pavogęs du automobiliu, 
kuriuos policija pas jį rado.

Sumuštas organistas patrau
kė teisman mušeikas policistus. 
Dalykas atsidūrė pačioj miesto 
taryboj. Tapo paskirtas komi
tetas investigavimui policijos 
brutališkumų. Pereitą antra
dienį minimas komitetas išda
vė savo raportą miesto tarybai. 
Salėn susirinko penki šimtai 
žmonių, kurie kėlė didžiausį 
triukšmą reikalaudami nubari 
sti mušeikas policistus. čia pat 
ant vietos sumuštas organistas 
pažino vieną mušeiką policistą 
seržantą Wm. Cox. Apžiurėjus 
sumuštą organistą pats policis- 
jos viršininkas Fitzmorris pri
pažino, kad minimas asmuo 
buvo brutališkai sumuštas ir 
pareiškė, jei teismo taryba nie
ko neveiksianti,, tai jis pats pa
imsiąs dalyką savo rankon ir 
nubausiąs tinkamai kaltinin
kus.

Organistas Fitcn buvo bai
siai sumuštas ir jis papasakojo 
buvęs brutališkai mušamas su 
guminėmis dūdomis. Smūgių 
ženklai aiškiai matėsi ant jo 
kūno. Kai kurie komisijos na
riai, advokatai ir pašaliečiai 
ant vietos įrodė, kad policistus 
Cox yra sumušęs ne vieną as
menį. Publikoj pasirodė keli 
Cox kankiniai ir papasakojo 
savo istoriją.

Pagalios dalykas atsidūrė 
kriminaliniame teisme. Vyriau
sias kriminalinie teisino teisė
jas užvakar įsakė šerifui iškrė
sti detektyvų biurą. Jis konfis
kavo galą guminės dūdos ir 
areštavo seržantą Michael 
Vaugh ir atvedė ji prieš teisė
ją McKinley.

Išklausius raportus grand ju
ry išnešė apkaltinimus prieš 
tris slaptosios policijos seržen- 
tus: Wm. L. (k>x, James P. 
Rabbitt ir James J. Hayes. Jie 
visi yra kaltinami dėl brutališ- 
ko elgesio su areštuotais asme
nimis.

Teisėj#! McKinley tapo įtei
kta peticija, reikalaujanti iš
duoti areštus apkaltinin tiems 
detektyvams. Daktaro afidavi- 
tas, kuriame išdėstoma žaizdos 
sumušto organisto, įteikta tei
sėjui kartu su peticija. Daly
kas tapo perduotas grand jury 
l>er valstijos advokato padėjė
ją Roy Fairbank.

Sulig įstatymais, apkaltinti 
policistai, jei bus atrasti-'' kal
tais, bus pasiųsti kalejiman 
nuo vienų iki trijų metų.

MUNŠAINININKŲ VARGAI.

Praeitą šeštadienį apie 6 vai. 
vak. į namus 3544 Lowe Avė. 
atpyškėjo prohibicijos agentai 
ir pareikalavo, kad jiems ati
duotų visą munšainę ir puo
dus. Neužilgio atvyko ir pa- 
Urolės vežimas su t iii m podi- 
cistais. Susikrovę visa į veži
mą, kartu su įmonių savinin
ku, išsigabeno į nuovadą.

— Blaivininkas.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

■ l ||,|. Į Į |,||i| į ,

Vakar nelaimėse su auto
mobiliais vėl žuvo du žmonės. 
Užmušti p-ia Ava Bbscn, 51 

metų amžiaus, 5164 So. Michi- 
gan Avė.; ir S. Johnson, 1301 
N. Wells gatves. Henry Dixon, 
šoferis negras, tapo areštuo
tas. Taipgi keli asmenys tapo 
sužeisti. Nuo sausio pirmos 
dienos jau 53 žmones žuvo ne
laimėse su automobiliais.

MUNŠAINO AUKOS.

Per pastarąsias dvi dieni ke
turi žmonės pasimirė nuo 
piun-šaino. Tai jau 55 žmonės 
mirė nuo munšaino šiais me
tais. Vienok nežiūrint to, žmo
nės nesustoja gėrę jo.

PROSTITUCIJOS INVESTL 
GACIJA PAIRO.

Kaip matytis, prostitucijos 
investigacija, dėl kurios grand 
jury buvo tiek daug skandalo, 
privedė prie nieko — galuti
nai pairo. Kaltinimai policijos 
viršininko Fitzmorris ir kai- 
kurių policijos kapitonų tapo 
atmesti — ^nebūva tinkamų 
įrodymų. Tuo viskas ir .užsi
baigė.

3,500 BAIGIA MOKYKLAS. NORTH SIDE.

Šiandie pusketvirto tūkstan
čio mokinių baigia aukštesnes 
mokyklas (high schools) Chi- 
cagoj. Taip skelbia švietimo 
taryba. Mokslo baigimo cere
monijos bus laikomos įvairio
se mokyklose. 

—»--------------------- ,

452 MIRĖ NUO PLAU
ČIŲ UŽDEGIMO.

Sveikatos departamentas pa
skelbė. kad nuo sausio pirmos 
dienos, šių metų, Chicagoj pa
simirė nuo plaučių uždegimo 
152 žmonės. Ftf tą patį lai
kotarpį butą 29 mirimai nuo 
influenzos. Nuo pereito šešta
dienio įvyko 82 susirgimai 
plaučių uždegimu ir 15 mi
rimų, 50 /susirgimų influenza 
ir 4 mirimai.

NUTEISĖ MUNŠAINIERIŲ 
KALĖJIMAN.

Teisėjas Marcus Kavanaugb 
kriminaliniame teisine nuteisė 
Helmuth Klockzin, 28 metų 
vyrą, kalejiman ant 25 metų 
dėl nužudymo savo tėvo kuo
met girtas. Klookzin prisipa
žino buvęs girtas. Teisėjas pa
reiškė, kad ir munšaino par
davėjus reikėtų' bausti pana
šiai.

Liotuvjjaioiiuosp
Svarbios prakalbos 

Roselande
Kalbės drg. Bielinis, Lietuvos 

darbininkų atstovas.

šiandien vakare, Roselande, 
Stančiko salėj, įvyksta labai 
įdomios prakalbos. Kalbės sve
čias drg. Kipras Bielinis, Lie
tuvos Socialdemokratų Parti
jos atstovas, Visi vietos lietu
viai, kurie įdomauja Lietuvą 
ir nori arčiau susipažinti su 
padėtimi — ekonomine, kul
tūrinė ir politine —- tenai, yra 
kviečiami atstilanskyti kuo- 
skaitlingiausiai. Drg. Bielinis 
visus dalykus moka labai nuo
sekliai išaiškinti. Atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti.

— Reporteris.

Pietvakarinė kolonija
Šioje kolonijoje gyvena ne

mažai lietuvių. Kolonija yra 
labai puiki, ypatingai vasaros 
metu. Ta kolonija apima plo
tą tarp Cicero Avė. ir 72 Avė. 
Čia dauguma lietuvių turi nuo
savus namus ir keletas biznie
rių randasi. Tai daugiausiai 
groserninkai, vienas siuvėjas 
ir vienas užsiima real estate.

Iki šiol čia beveik nieko ne
buvo veikiama lietuvių. Pas
kutiniu laiku pradėta gyviau 

judėti. Nesenai buvo svarsto
ma sutverti kliubą, kurs gale- 
tų išjudinti lietuvių dvasią.

Sausio 21 d. įvyko pirmas 
susirinkimas reikalu sutverti 
minėtą kliubą. Susirinkimas 
įvyko prie Archer Avė. ir 72 
Avė. Laikinu pirmininku iš
rinktas Jonas Grigaitis, rašti
ninku M. K. Paulaitis. Prie 
kliubo prisirašė apie dešimts 
asmenų.

Toliau daug kalbėta, kaip 
pagerinti būvį tos api einikes 
lietuvių tarpe. Buvo prisimin
ta, kaip geriausiai butų gali
ma pramokanti vaikučius lie
tuvių kalbos. Kai kurie nuro
do reikalą sutverti lietuvių 
parapiją, į kurią galėtų įeiti 
Archer Avė. apylinkė, Summit, 
Argo ir Clearing kolonijos. 
Prie parapijos butų įgalima 
įsteigti ir lietuvių kalbos mo
kyklą.

Sekantis susirinkimas nu
tarta laikyti vasario 4 dieną, 
Žolino name, 6709 Archer Avė. 
Šios apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai. M. K. Paulaitis, 

6444 Archer Avė.

Iš “Bijūnėlio” Draugijos 
pastogės.

Nepersenai “Bijūnėlio” Drau
gijoj persimainė mokytojai. 
Pirmiausiai mokytojavo p-lės 
A. Viščini hite ir A. Rūginte. 
Joms rezignavus mokytojauti 
tapo pakviesti: lietuvių kalbos 
daktaras A. Montvidas, daina
vimo, muzikos, vaidinimo, šo
kių ir žaismių p. P. Sarpa- 
lius. Pradėjus p. Sarpaliui mo
kytojauti tapo suorganizuota 
lietuvių jaunuolių orkestrą. 
Ikišiol musų muzikos mylėto
jai buvo prisiglaudę, prie rusų 
kaipo kokie kampininkai. Da
bar “Bijūnėlis”, turėdamas en
ergingus ir patyrusius moky
tojus, gali tikėtis, kad jaunuo
lių kulto darbas žengs sparčiai 
pirmyn. Taipgi “Bijūnėlis“ nio 
k i naši veikalą “Sniegų Kara
laitė”, kurią žada suvaidinti 
apie pradžią pavasario.

Northsaidiečiams lietuviams, 
kurio nori savo vaikučius iš
mokinti lietuvių kalbos ir pra- 
lavinti meno srity, yra geriau
sia proga, nieko nelaukiant, 
prirašyti juos prie “Bijūnė
lio”. Pamokos laikoma Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Lietuvių kalbos pamokas 
įvyksta kas šeštadienį, pirmą 
valandą po pietų: dainų repe
ticijos kas sekmadienį, 1*0 va

landą ryto, ir orkestrus repe
ticijos 12 valandą dieną. Vai
kučiai kviečiami atsilankyti ir 
prisidėti prie “Bijūnėlio”.

— Northsaidietis.

BRIGHTON PARK.

Pavyzdingos vestuvės. Duosni 
auka Klaipėdos kraštui.

——/—<—

Sausio 26 dieną kupidas su
vienijo vieną gražią porelę mo
terystės ryšiu, būtent p. W. 
Jašmontą su p-ia J. Kasparai- 
čiute-Uztdrevaitienc. Kadangi 
abudu jaunavedžiai yra lais
vus, tai ir šliubą ėmė civilį^ 
Dabartiniu laiku jaunoji yra 
L. S. S. 174 kuopos nare, o 
jaunasis seniau buvo nariu L. 
S. S. 81 kuopos.

Vestuvių iškilmės įvyko sau
sio 27 d., jaunosios namuose, 
3950 So. Rockvvell gatvės. Ka
dangi jaunavedės pĮriklauso 
prie Pirmyn Mišraus Choro, 
tai vestuvėse dalyvavo didelis 
būrys ir to choro dainininkų, 
kurie svečius palinksmino sa
vo dainomis ir žaismėmis. 
Ypatingai pasižymėjo p. J. 
Čepaitis savo skambančiu bal
su ir p-lė B. Palcvičaitė. Pa
staroji tik keli mėnesiai atgal 
atvyko iš Lietuvos. Reikia pa
sakyti, kad jinai apsukri 'mer
gina ir moka gražiai padai
nuoti. Svečiai pasilinksminę 
iki 6 valandos sekančio ryto 
išsiskirstė kas sau.

Noriu pasakyti, jog^patėmy- 
jau vestuvėse kupidą besisu

kinėjau l dar apie vieną pore
lę, kuri veikia tarpe musų 
gerbiamų dainorių. Na, pa
lauksiu iki kvieslys užkvies.

Beje, laike vakarienės vie
nas iš svečių, p. P. Kasparai
tis, prisiminė apie mums my
limą Klaipėdos kraštą ir iš
reiškė reikalą medžiaginiai su 
šelpti musų brolius lietuvius 
Klaipėdiečius, kovojančius dėl 
laisvės. Kvietė paaukauti jiems 
kiek kas išgali. Visi svečiai 
noriai tam pritarė ir kaip be
matant sumetė $27. Jaunaved
žiai, Jašmontienė ir Jašmon- 
tas, aukavo po $3; P. Kaspa
raitis, M. čepulevičius, J. Če-
paitis, A. Vilis ir B. Nama- 
juška — po $2; M. Punis, JP. 
Skurkis, A. Bruknis, T. BruR\ 
nienė, M. Sėmenavičienė, A. 
Uzdrenaičiutė, B. Palevicaitė, 
P. Labanauskas, J. Labanau
skas, M. Kasparaitis ir J. La
banauskienė — po $1. Aukos 
perduotos “Naujienų” redakci
jai dėl įteikimo Klaipėdos kra
što komitetui.

Labai smagu dalyvauti to
kiuose iškilmėse, kur blaivu
mas ir draugiškumas vyrau
ja. Kuogoriausios laimes mu
sų jaunavedžiams ir ačiū au
kuoto j ams.

— Laisvės Varpas.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi 

dirbtuves. Cash arba ant iifrnokėjimo.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

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

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
i—»'! JiaiiiM i■!»■! hfilij i'rTiTsniTTwr~■iniiMiMMiRii n*» fisiiiriinTHinii

Tel. Kedzię 8902

2514-16 Roosevelt Rd

Pinigai Ismikati Lietuvoje•i

Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės 

kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

Naujienų 
Sranešimą iš 

lanko, ka<

Pinigus gavo:
15624—A. Savickas 
15G2G----O. Stočkienei
15651—A. Krikščiūnienei 

15652—A. Laifol 
15656—J. Pieterienei 
15666—P. Bonotui 
95070—B. Jakaitienei 
3060—J. Vincentienė

— Petreikienė 
4247—J. Pagojus 
4453—P. Končius 
4580—L. Mačiulienė 
4558—P. Šimkaitė 
4630—D. Šleževičienė 
4632—A. Vrubliauskas 
4635—J. Tolas 
4639—M. Jakimienė 
4641—A. Juodžiutė 
4644—M. Juozunaičiutė 
4653—S. Kairys 
4660—K. Klaisienci 
4538—A. Kavisienė 
10278—Švietimo Ministerija 
10325—J. Kaštutis 
10362—A. Gaidelis 
10368—A. Babickienė 
10370—A. Misiūnas 
10371—M.STurkšiene 
10376—J. Palešaitis 
10377—K. Paulavičaitė 
10375—“Sočiai Demokratas” 
10389—S. Rimkevičiūtė 
12067—E. Bece'lienė 
12073—E. Becelienė 
12121—A. Buividas 
12133—A. Purlis 
12140—P. Vaicaitienė 
15038—A. Povilaitis 
15045—A. Povilaitis 
15049-r-J. Jariackas 
Perlaidos: 
15235—G. Valantiuienė 
15631—M. Paplauskienė

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.*

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.

Turtas virš $7,000,000.00.

.. ... ...................................... h , i........
Dieną 86c-87c (ir taksai). ' 

Vakarai* 40c-30c (ir taksai).

jUAJESTtr

X

Monroe aat. arti Stata 
Beperstoginis Vodeviliu* 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

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

10c (išskiriant šeštad., 
aekmad. ir šventas.

* Dideli kamadiniai akiai ir
• krat. >aveik*l*i.
Kur gauni piln# pinigą vartę.”

GARSINKITIES 

NAUJIENOSE 

■■■■■■■■■■■■■MiMaBaMaBaMaMaaaaBM.

15748—K. Padriezui 
15745 -M. Mačiuiiene 
15764—J. Zągros'kiui 
15795—O. Janušauskienė 

—■ Tamošien.
15815—K. Kaleziene 
51271—P. žirkauskas 
90103—S. Mikalajūnui 
15287—S. Blaškiui 
15290—N. Naujokytė 
15291—A. Leščinskienei 
15292—K. Rumčikienei 
15298—J. Pikčiumi! 
15299—J. Šesukui 
15308—A. Pacevičius \ 
Tel. 30/IX M. Žilinskienė 
Tol. 4/X P. Rubaževičienė 
Tel. 30/X O. Jockienė 
Tel. 5/XII A. Jenkauskaitė 
Tel. 57X11 J. Puidokas 
Tel. 23/XII S. Kalsinskas

28 M. Kaukienė w
29 S. Dangalas 
72E. Marcinkevičienė 
78 S. ApuĮskaitė
86 D. Balzenienė 
88 A. Januškevičaitė 
99 J. Motiejaitis

102 V. J. Petrokičė 
112 O. Baltraičiutė
114 E. Alasunienė
115 B. Rimdzienė 

13026 P. Jomantas 
13620 A. Eidėjus 
14406 M. Stegvilaitė 
14675 K. Jasinskai 
14813 K. Surbliui 
14858 V. Pocienė
14924 M. Brokavičius
14925 P. Kuprevičius 
15012 A. Ciceliauskienė 
15096 J. Jasiunas

RUPIURA
IŠGYDOMA

Be MC Be 
Peilio V *- d Skausmo

Norint žinoti Dro Flinto rupturos 
gydymo budo vertę užtenka tik pasi
skaityti tą, ką išgydytieji ligoniai mie
lu noru ir be apmokėjimo papasakoja 
kitų ligonių naudai, čia galima ras
ti nauja pavardė kas savaitė.

Ponas Riedi sako:
Kiekvienas kuriam tenka kentėti 

nesmagumas ir net skausmas nub 
diržo rupturai, numano, ką aš išken
tėjau per daugelj metų. Aš visuo
met sakiau, kad man reikia išsigydyti, 
tečiaus aš vis atidėliojau tą, nes man 
visuomet sakydavo tik vieną daiktą, 
kuris man lieka padaryti, tai nueiti į 
ligoninę ir pasiduoti peilio operacijai.

Kuomet aš sužinojau, kad Dr. Flint 
išgydo be peilio, aš negaišinau dau
giau laiko ir tiesiog nuėjau pas jį. Jis 
išgydė mane be mažiausio skausmo. 
Jis nevartojo peilio ir aš kasdien dir
bau sau toliau. Aš iš širdies reko
menduoju Dr. Flintą visiems kurie no
ri išsigydyti nuo rupturos.

Martin Riedi, 450 Root St.
Aš turiu šimtus tokių pat pareiški

mų ir kiekvienas jie yra tikri.

Išplerusios Venos $25
Aš taipgi išgydau išplerusias venas 

kojose be peilio. Jų neišgydys jums 
niekur kitur. Tai mano paties išra
dimas. Beskausmis, saugus ir tikras.

Specialiai patogumai moterims. Pa
tarimas dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliaią ir ketvergais iki 
8:30 p. p., nedėliojus, uždaryta.

/----------------------->
Gripo antkritj 

karštai priima
Gripo, pneumonijos ir pa

prastų slogų antkritį užkre
čia sveiki žmones. Jie vei
sias nosyje ir gerklėj. Bet ne 
taip greitai jie veisis, jei į- 
dėsi nosin kiek Vicks Vapo 
Rub’o. Antkritis netarpsta 
šitame tepale. Papildyk tru
putį Vickso šaukšte, įtrauk 
nosin garą ir tuojaus supra
si kam tas. Jis yra puikus 
nuo visų persišaldymų. 35 
centai aptiekose.

Nafure Care Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gycltiu jvairias lijęas, o ypatingtii 
užsisenčjusias, be vaistų ir opera

cijų, — naujausiais budais.
4225 Archer Avė. — Brighton Park.

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6'iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698.-------------- w1-------------

JEI SERGI
kokia sunkia liga, ateik ir pamė
gink musų naujų europinių gydy
mo būdų ii' vaistų, kurie pagelbėjo 
daugybei sergančių. Valandos 6 iki 
8 vakarais. Septintadieniais 2 iki 
3 po pietų.

DR, HŲGO ZACZECK 
Ligoninės Gydytojas ir Specialistas 

Mes kalbam lietuviškai.
239 East 51 St., Chicago, UI.

.................. — '  ............. I—""

LIETUVON^
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

JUS AKYS
Yra jums brangesnės už viską. Neap
leiskite jų. Jeigu kenti galvos skau
dėjimą, jei turi akių uždegimą, jeJ 
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.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
akių ligas 

A.r 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 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?

JOHN J. SMETANA
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

...... —.■■■■. .i...... ...... ....—....... n .n.—

Išgydė skrandžio bei vi 
durių ligą ir nervų 

suirimą.
Sako Nuga-Tone turi stebuklingą 

gydomą jiegą, kuriai nieks 
neprilygsta. \

“Turiu didelio smagumo paliudyti 
stebuklingas gydomąsias Nuga-Tone’o 
jiegas. Mano paties atsitikime nieks 
negalėjo taip pagelbėti nuo. skrandžio 
bei vidurių ligos ir nervų suirimą 
Kuomet aš pradėjau imti, aš buvau 
taip sugriuvęs, kad negalėjau valgyti 
ir vėmiau mažne prie kiekvieno valgio. 
Bet ačiū Nuga-Tone’ui aš galiu val
gyti ir miegoti kaip ir seniaus. Joe 
Flaim, yVilIiamson, \I11.” Jei turi 
skrandžio, ar vidinių ligą, ar nervai 
yra suirę, tai kodėl nepasinaudoji p. 
Flaimo prityrimu? Jis padaro veik
mę ir padaro greitai. Pamėgink jj 
pats ir jsitikink. Vienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantiją rasi prie 
kiekvienos bonkelės), arba pasiųs tie
siog apmokėtu paštu National Labora- 
fory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

...... ——----------- -- -------- -------- —----------4

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniŠkas ligas: 
nervų, reumatizmą, paralyžių, naktini 
sv>siŠl<xpiriimt^, dlusulį ir -visas kitas Ii- 
gas; vyrų, moterų ir vaikų. Pata
rimai dykai.
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St. 

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 1.00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

..... .... ■■■“"Į...  ............................. .
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.

v-............ -......

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.
■ ■ r I j . ....  i . Z
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Pinigai 
iš 

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

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

I
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CHICAGOS 
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metų amžiaus, 5164 So. Miclii- judėti, Nesenai buvo svarsto- 
gan Avė.; ir S. Johnson, 1301 
N. Wells gatvės. Henry Dixon, 
Šoferis negras,
tas. Taipgi keli asmeniys tapo 
sužeisti. Nuo sausio pirmos 
dienos jau 53 žmonės žuvo 
laimėse su automobiliais.

tapo areštuo-

ne-

ma sutverti kliubų, kurs galė- 
lictuvių dvasių.
d. įvyko pirmas 
reikalu sutverti 

Susirinkimas

Tyrinėja Policijos Bru- 
fališkumą

Trys policistai apkaltinti Mies
to taryba žada reikalauti nu
bausti kaltininkus.

MUNŠAINO AUKOS.

ke- 
nuo

Per pastarąsias dvi dieni 
turi žmonės pasimirė 
piunšaino. Tai jau 55 žmonės 
mirė nuo munšaino šiais me
lais. Vienok nežiūrint to, žmo
nės nesustoja gėrę jo.

Investigacija dėl sumušto or- 
ganisto Edmund Fitch, kurs 
dirba Stratford teatre, pasidarė 
labai skandalinga ir nežinia 
kuo užsibaigs. Pereitų sekma
dienį organistas E. Fitch buvo 
policijos areštuotas ir brutali- 
škai kankinamas, kad prisipa
žintų pavogęs du automobiliu, 
kuriuos policija pas jį rado.

Sumuštas organistas patrau
kė teisman mušeikas policistus. 
Dalykas atsidūrė pačioj miesto 
taryboj. Tapo paskirtas komi
tetas investigavimui policijos 
brutališkumy. Pereitų antra
dienį minimas komitetas išda
vė savo raportų miesto tarybai. 
Salėn susirinko penki šimtai 
žmonių, kurie kėlė didžiausį 
triukšmų reikalaudami nubau 
sti mušeikas policistus. Čia pat 
ant vietos sumuštas organistas 
pažino vienų mušeikų policislų 
seržantų Wm. Cox. Apžiurėjus 
sumuštų organistų pats policis- 
jos viršininkas Fitzmorris pri
pažino, kad minimas asmuo 
buvo brutališkai sumuštas ir 
pareiškė, jei teismo taryba nie
ko neveiksianti^ tai jis pats pa- 
imsiųs dalykų savo rankon ir 
nubaustus tinkamai kaltinin
kus.

PROSTITUCIJOS INVESTI
GACIJA PAIRO.

Kaip matytis, prostitucijos 
investigacija, dėl kurios grand 
jury buvo tiek daug skandalo, 
privedė prie nieko — galuti
nai pairo. Kaltinimai policijos 
viršininko Fitzmorris ir kai- 
kurių policijos kapitonų tapo 
atmesti — nebūva tinkamų 
įrodymų. Tuo viskas ir .užsi
baigė.

Sausio 21 
susirinkimas 
minėtų kliubų. 
įvyko prie Archer Avė. ir 72
Avė. Laikinu pirmininku iš
rinktas Jonas Grigaitis, rašti
ninku M. K. Paulaitis. Prie 
kliubo prisirašė apie dešimts 
asmenų.

Toliau daug kalbėta, kaip 
pagerinti būvį tos apielinkes 
lietuvių tarpe. Buvo prisimin
ta, kaip geriausiai butų gali
ma pramokinti vaikučius lie
tuvių kalbos. Kai kurie nuro
do reikalų sutverti lietuvių 
parapijų, į kurių galėtų įeiti 
Archer Avė. apylinkė, Summit, 
Argo ir Clearing kolonijos. 
Prie parapijos butų įgalima 
įsteigti ir lietuvių kalbos mo
kyklų.

Sekantis susirinkimas nu
tarta laikyti vasario 4 dienų, 
Žolino name, 6709 Archer Avė. 
šios apylinkės lietuviai kvie
čiami atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai. M. K. Paulaitis, 

6444 Archer Avė.

kinėjant dar apie vienų pore
lę, kuri veikia tarpe musų 
gerbiamų dainorių. Na, pa
lauksiu iki kvieslys užkvies.

Beje, laike vakarienės vie
nas iš svečių, p. P. Kasparai
tis, prisiminė apie mums my
limų Klaipėdos kraštų ir iš
reiškė reikalų medžiaginiai su
šelpti musų brolius lietuvius 
Klaipėdiečius, kovojančius dėl 
laisvės. Kvietė paaukauti jiems 
kiek kas išgali. Visi svečiai 
noriai tam pritarė ir kaip be
matant sumetė $27. Jaunaved
žiai, JaŠmontienė ir Jašmon- 
tas, aukavo po $3; P. Kaspa
raitis, M. čepulevičius, J. Če
paitis, A. Vilis ir B. Nama- 
j tiška — po $2; M. Punis, P. 
Skurkis, A. Bruknis, T. Bruk- 
nienė, M. Sėmenavičienė, A. 
Uzdrenaičiutė, B. Palevicaitė, 
P. (Labanauskas, J. Labanau
skas, M. Kasparaitis ir J. La
banauskienė — po $1. Aukos 
perduotos “Naujienų” redakci- 
-jai dėl įteikimo Klaipėdos kra
što komitetui.

Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago.
Turtas virš $7,000,000.00.

i

J

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

MAJESTIC

3,500 BAIGIA MOKYKLAS.

Šiandie pusketvirto tūkstan
čio mokinių baigia aukštesnes 
mokyklas (high schools) Chi- 
cagoj. Taip skelbia švietimo 
taryba. Mokslo baigimo cere
monijos bus laikomos įvairio
se mokyklose. \

452 MIRĖ NUO PLAU
ČIŲ UŽDEGIMO.

Iš

NORTH SIDE.

“Bijūnėlio” Draugijos 
pastogės.

Labai smagu dalyvauti to
kiuose iškilmėse, kur blaivu
mas ir draugiškumas vyrau
ja. Kuogcriausios laimės mu
sų jaunavedžiams ir ačiū au- 
kuotojams.

— Laisvės Varpas.

Monroe gat. arti State 
Beperstoginis Vodevilius 

šeštad., Sekmad. 
šventėmis 

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

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

•
 Dideli kemediniai aktai Ir 

krat. >av«iksl»i.
“Kur gauni pilnąh pinifMGARSINKIT1ES NAUJIENOSE

t e

Organistas Fitcn buvo bai
siai sumuštas ir jis papasakojo 
buvęs brutališkai mušamas su 
guminėmis dūdomis. Smūgių 
ženklai aiškiai matėsi ant jo 
kūno. Kai kurie komisijos na
riai, advokatai ir pašaliečiai 
ant vietos įrodė, kad poli rištas 
Cox yra sumušęs ne vienų as
menį. Publikoj pasirodė keli 
Cox kankiniai ir papasakojo 
savo istorijų.

Sveikatos departamentas pa
skelbė. kad nuo sausio pirmos 
dienos, šių metų, Chicagoj pa
simirė nuo plaučių uždegimo 
152 žmonės. Per tų patį lai
kotarpį butą 29 mirimai nuo 
influenzos. Nuo pereito šešta
dienio įvyko 82 susirgimai 
plaučių uždegimu ir 15 mi
rimų, 50 /susirgimų influenza 
ir 4 mirimai.

Nepersenai “Bijūnėlio” Drau
gijoj persimainė mokytojai. 
Pirmiausiai mokytojavo p-lės 
A. Viščiuliutė ir A. Rūginte. 
Joms rezignavus mokytojauti 
tapo pakviesti: lietuvių kalbos 
daktaras A. Mon tvidas, daina
vimo, muzikos, vaidinimo, šo
kių ir žaismių
liūs. Pradėjus p. Sarpaliui mo
kytojauti tapo

p. P. Sarpa-

j*

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

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

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

NUTEISĖ MUNŠAINIERIŲ 
KALĖJ LMAN.

RUPIUHA
IŠGYDOMA

Be (MC Be 
Peilio v d Skausmo

Norint žinoti Dro Flinto rupturos 
gydymo budo vertę užtenka tik pasi
skaityti tą, ką išgydytieji ligoniai mie
lu noru ir be apmokėjimo papasakoja 
kitų ligonių naudai, čia galima ras
ti nauja pavardė kas savaitė.

kentėti
nub

Ponas Riedi sako:
Kiekvienas kuriam tenka 

nesmagumas ir net skausmas 
diržo rupturai, numano, ką aš išken
tėjau per daugelj metų. Aš visuo
met sakiau, kad man reikia išsigydyti, 
tečiaus aš vis atidėliojau tą, nes man 
visuomet sakydavo tik vieną daiktą, 
kuris man lieka padaryti, tai nueiti j 
ligoninę ir pasiduoti peilio operacijai.

Kuomet aš sužinojau, kad Dr. Flint 
išgydo be peilio, aš negaišinau dau
giau laiko ir tiesiog nuėjau pas jį. Jis 
išgydė mane be mažiausio skausmo. 
Jis nevartojo peilio ir aš kasdien dir
bau sau toliau. Aš iš širdies reko
menduoju Dr. Flintą visiems kurie no
ri išsigydyti nuo rupturos.

Martin Riedi, 450 Root St.
Aš turiu šimtus tokių pat pareiški

mų ir kiekvienas jie yra tikri.

Išplerusios Venos $25

Aš taipgi išgydau išplerusias venas 
kojose be peilio. Jų neišgydys jums 
niekur kitur. Tai mano paties išra
dimas. Beskausmis, saugus ir tikras.

Specialiai patogumai moterims. Pa
tarimas dykai.

Dr. E. N. Flint
322 S. State St., 4 augštas 

Chicago.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketvergais .iki 
8:30 p. p., nedaliomis, uždaryta.

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.

20 metų prityrimo 
Akinių pritaisymo mene

Simptomai pareiškiu 
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?
Ar atmintis po truputi 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
AKINIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė. 
kampas 18 gatvės

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

Išgydė skrandžio bei vi
durių ligą ir nervu 

suirimą.

Pagalios dalykas atsidūrė 
kriminaliniame teisme. Vyriau
sias kriminalinio teismo teisė
jas užvakar įsakė šerifui iškrė
sti detektyvų biurų. Jis 'konfis
kavo galų guminės dūdos ir 
areštavo seržantų Michael 
Vaugh ir atvedė jį prieš teisė
jų McKinley.

Išklausius raportus grand ju
ry išnešė apkaltinimus prieš 
tris slaptosios policijos seržan
tus: Wm. iL. Cox, James P. 
Rabbitt ir James J. IJayes. Jie 
visi yra kaltinami dėl brutališ- 
ko elgesio su areštuotais asme
nimis.

Teisėjai McKinley tapo įtei
kta peticija, reikalaujanti iš
duoti areštus apkaltinintiems 
detektyvams. Daktaro afidavi- 
tas, kuriame išdėstoma žaizdos 
sumušto organisto, įteikta tei
sėjui kartu su peticija. Daly
kas tapo perduotas grand jury 
per valstijos advokato padėjė
jų Roy Fairbank.

Sulig įstatymais, apkaltinti 
policistai, jei bus atrasti"' kal
tais, bus pasiųsti kalejiman 
nuo vienų iki trijų metų.

Teisėjas Marcus Kavanaugh 
kriminaliniame teisme nuteisė 
Kelmu th Klockzin, 28 metų 
vyrų, kalėjimam ant 25 metų 
dėl nužudymo savo tėvo kuo
met girtas. Klocikzin prisipa
žino buvęs girtas. Teisėjas pa
reiškė, kad ir munšaino par
davėjus reikėtų bausti panau 
šiai.

suorganizuota 
ių orkestrą. 

Ikišiol musų muzikos mylėto
jai buvo prisiglaudę prie rusų 
kaipo kokie kampininkai. Da
bar “Bijūnėlis”, turėdamas en
ergingus ir patyrusius moky
tojus, gali tikėtis, kad jaunuo
lių kulto darbas žengs sparčiai 
pirmyn. Taipgi “Bijūnėlis“ mo 
k i naši veikalų “Sniegų Kara
laitė”, kurių žada suvaidinti 
apie pradžių pavasario.

Northsaidicčiams lietuviams, 
kurio nori savo vaikučius iš
mokinti lietuvių kalbos ir pra- 
lavinti meno srity, yra geriau
sia proga, nieko nelaukiant, 
prirašyti juos prie “Bijūnė
lio”. Pamokos laikoma Liuo- 
sybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Lietuvių kalbos pamokas 
įvyksta kas šeštadienį, pirmų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzię 8902

2514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

»■

Lietuviu Bateliuose
Svarbios prakalbos 

Roselande
Kalbės drg. Bielinis, Lietuvos 

darbininkų atstovas.

ticijos kas sekmadienį, 10 va
landų ryto, ir orkestros repe
ticijos 12 valandų dienų. Vai
kučiai kviečiami atsilankyti ir 
prisidėti prie “Bijūnėlio”.

— Northsaidietis.

BRIGHTON PARK.

Pavyzdingos vestuvės. Duosni 
auka Klaipėdos kraštui.

MUNšAINININKŲ VARGAI.

Praeitų šeštadienį apie 6 vai. 
vak. į namus 3544 Lowe Avė. 
a t pyškėjo prohibicijos agentai 
ir pareikalavo, kad jiems ati
duotų visų munšainę ir puo
dus. Neužilgio atvyko ir pa- 
frolės vežimas su trim polli- 
cistais. Susikrovę visa į veži
mų, kartu su įmonių savinin
ku, išsigabeno j nuovadų.

— Blaivininkas.

šiandien vakare, Roselande, 
Stančiko salėj, įvyksta labai 
įdomios prakalbos. Kalbės sve
čias drg. Kipras Bielinis, Lie
tuvos Socialdemokratų PartL 
jos atstovas, Visi vietos lietu
viai, kurie įdomauja Lietuva 
ir nori arčiau susipažinti su 
padėtimi — ekonomine, kul
tūrinė ir politine — tenai, yra 
kviečiami a telankyti kuo- 
skaitlingiausiai. Drg. Bielinis 
visus dalykus moka labai nuo
sekliai išaiškinti. Atsilankiu
sieji bus pilnai patenkinti.

— Reporteris.

Pietvakarinė kolonija

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI 
AUTOMOBILIAIS.

\ akar nelaimėse su auto
mobiliais vėl žuvo du žmonės. 
L žmušti Į>ia Ava B6sen, 51

Šioje kolonijoje gyvena ne
mažai lietuvių. Kolonija yra 
labai puiki, ypatingai vasaros 
metu. Ta kolonija apima plo
tų tarp Cicero Avė. ir 72 Avė. 
Čia dauguma lietuvių turi nuo
savus namus ir keletas biznie
rių randasi, 
groserninkai,
ir vienas užsiima real estate.

Iki šiol čia beveik nieko ne
buvo veikiama lietuvių. Pas
kutiniu laiku pradėta gyviau

Tai daugiausiai 
vienas siuvėjas

Sausio 26 dienų kupidas su
vienijo vienų gražių porelę mo
terystės ryšiu, būtent p. W. 
Jašmontų su p-ia J. Kasparai
čiu te-Uzdrevaitienc. Kadangi 
abudu jaunavedžiai yra lais
vus, tai ir šliubų ėmė civilį 
Dabartiniu laiku jaunoji yra 
L. S. S. 174 kuopos nare, o 
jaunasis seniau buvo nariu L. 
S. S. 81 kuopos.

Vestuvių iškilmės įvyko sau
sio 27 d., jaunosios namuose, 
3950 So. Rock'well gatvės. Ka
dangi jaunavedis priklauso 
prie Pirmyn Mišraus Choro, 
tai vestuvėse dalyvavo didelis 
būrys ir to choro dainininkų, 
kurie svečius palinksmino sa
vo dainomis ir žaismėmis. 
Ypatingai pasižymėjo p. J. 
Čepaitis savo skambančiu bal
su ir p-lė B. iPalcvičaitė. Pa
staroji tik keli mėnesiai atgal 
atvyko iš Lietuvos. Reikia' pa
sakyti, kad jinai apsukri 'mer
gina ir moka gražiai padai
nuoti. Svečiai pasilinksminę 
iki 6 valandos sekančio ryto 
išsiskirsto kas sau.

Noriu pasakyti, jog'patemy- 
jau vestuvėse kupidų bešisu-

Pinigai Išmihti Liotmje
Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo 

Sranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
lanko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 

pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėju parašais.

Pinigus gavo: 
15624—A. Savickas 
15626—O. Stonkienei 
15651—A. Krikščiūnienei 
15652—A. Laifol 
15656—J. Pieterienei 
15666—P. Bonotui 
95070—B. Jakaitienei 
3060—J. Vincentienė 

— Petreikienė 
4247—J. Pagojus 
4453—P. Končius 
4580—L. Mačiuliene 
4558—P. Šimkaitė 
4630—D. Šleževičienė 
4632—A. Vrubliauskaė 
4635—J. Tolas 
4639—M. JakimienS 
4641—A. 
4644—M.
4653—S. Kairys 
4660—K. Klaisienci 
4538—A. Kavisienė 
10278—švietimo Ministerija 
10325—J. Raštu lis 
10362—A. Gaidelis1 
10368—A. Babickienč 
10370—A. Misiūnas 
10371—M. Jurkšienė 
10376—J. Palešaitis 
10377—K. Paulavičaitė 
10375—“Sočiai Demokratas” 
10389—S. Rimkevičiūtė 
12067—E. Becelienė 
12073—E. Becelienė 
12121—A. Buividas 
12133—A. 
12140—P.
15038—A. Povilaitis 
15045—A. Povilaitis 
15049-r-J. Jariackas 
Perlaidos: 
15235—G. Valantinienė 
15631—M. Paplauskienė

Gripo antkritį 
karštai priima

Gripo, pneumonijos ir pa
prastų slogų antkritį užkre
čia sveiki žmones. Jie vei
sias nosyje ir gerklėj. Bet ne 
taip greitai jie veisis, jei į- 
dėsi nosin kiek Vicks Vapo 
Rub’o. Antkritis netarpsta 
šitame tepale. Pašildyk tru
putį Vickso šaukšte, įtrauk 
nosin garų ir tuojaus supra
si kam tas. Jis yra puikus 
nuo visų persišaldymų. 35 
centai aptiekose.

Sako Nuga-Tone turi stebuklingų 
gydomų jiegų, kuriai nieks 

neprilygsta. Ą

“Turiu didelio smagumo paliudyti 
stebuklingas gydomąsias Nuga-Tone’o 
jie^as. Mano paties atsitikime nieks 
negalėjo taip pagelbėti nuo skrandžio 
bei vidurių ligos ir nervų suirimą 
Kuomet aš pradėjau imti, aš buvau 
taip sugriuvęs, kad pegalėjau valgyti 
ir vemiau mažne prie kiekvieno valgio. 
Bet ačiū Nuga-Tone’ui aš galiu val
gyti ir miegoti kaip ir seniaus. Joe 
Flaim, Williamson/ -\I11.” Jei turi 
skrandžio, ar vidinių ligą, ar nervai 
yra suirę, tai kodėl nepasinaudoji p. 
Flaimo prityrimu? Jis ro veik
mę ir padaro greitai amėgink jį 
pats ir įsitikink. ienam pilnam mė
nesiui gydytis tik $1.00. Nuga-Tone’ą 
pardavinėja visi geresnieji aptiekinin- 
kai pozitingai garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinimą, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantiją rasi prie 
kiekvienos bonkelės), arba pasiųs tie
siog apmokėtu paštu National Labora- 
tory, 1038 S. Wabash Avė., Chicago, 
pasiuntus jiems $1.00.

Juodžiutė 
Juozunaičiutė

Purlis 
Vaicaitienė

15748—K. Padriezui 
15745—iM. Mačiulienė 
15764—J. Zagroskiui 
15795—O. Janušauskienė

— Tamošiien.
Kalezienė 

žirikauskas 
Mikalajūnui 
Blaškiui

15815—(K. 
51271-4*. 
90103—8. 
15287—S.
15290—N. Naujokytė 
15291—A. Leščinskienei 
15292—K. Rumčikienei 
15298—J. Pikčiurna 
15299—J. Šesukui 
15308—A. Pacevičius A 
Tel. 30/IX M. Žilinskienė 
Tel. 4/X P. Rubaževičicnė 
Tel. 30/X O. Jockienė 
Tel. 5/XII A. Jenkauskaitė 
Tel. 57X11 J. Puidokas 
Tel. 23/XII S. Kalsinskas

28 M. Kaukienė
29 S. Dangalas 
72E? Marcinkevičienė 
78 S. Apulskaitė 
86 D. Balzenienč 
88 A. Januškevičaitė 
99 J. Motiejaitis

102 V. J. Petrokičė 
112 O. Baltraičiutė
114 E. Alasunienė
115 B. Rimdzienė 

13026 P. Jomantas 
13620 A. Eidėjus 
14406 M. Stegvilaitė 
14675 K. Jasinskai 
14813 K. Surbliui 
14858 V. Pocienė
14924 M. Brokavičius
14925 P. Kuprevičius 
15012 A. Ciceliauskienė 
15096 J. Jasiunas

Kvitai su paėmėju parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

Nature Guro Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaištij ir opera

cijų, — naujausiais budąis.
4225 Archer Avė. — Brighton Park. 

Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 6 'iki 8 vakarais. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

Tel. Lafayette 5698. 
--------------------- ,—0—

Tel. Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA

GRABORIUS IRL, , i , Balsamuotojas
Turiu automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

3319 Auburn 
Avė., Chicago.

—.. .. . .............. .. ■■■

JEI SERGI
kokia sunkia liga, ateik ir pamė
gink musų naujų europinių gydy
mo būdų ir vaistų, kurie pagelbėjo 
daugybei sergančių. Valandos 6 iki 
8 vakarais. Septintadieniais 2 iki 
3 po pietų.

DR. HUGO ZACZECK 
Ligonines Gydytojas ir Specialistas 

Mes kalbam lietuviškai.
239 East 51 St., Chicago, III.

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

LIETUVON—, 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

...   .............. ..... ———. —

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8185
Valandos: 1.00 iki 9 p. m. Nedėlioj 

9 iki 12 a. m.

f
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.
i-... ■■ į .............

Telefonas Yards 0392
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare.

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

NAPRAPATHAS
Diagnoza pagal sutarimą.

3247 Emcrald Avė., Chicago, III.

-

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
< per

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

A



NAUJIENOS, Chicago, UI.' Penktadienis, Vasaris 2, ’23

Pranešimai PRANEŠIMAI.
LSS. VIII Rajono, konferencija bus 

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

North Sides. — Jaunuolių Bijūnė
lio draugijėlės dainų repet., po vado
vyste p. P. Sarpaliaus, įvyks sekma
dienį, vasario 4 d., 10 vai. ryto ir or
kestras rep. nuo 12 dieną, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.
Draugystės L. K. Mindaugio įvyks ! 

mėnesinis susirinkimas pėtnyčioj vas. j 
2 d., 7:30 vai. vakare D. Shemaičio 
svet., 1750 So. Union Avė. Visi na
riai malonėkit laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų. * ________ _______ ......

— A. V arnelis, rašt. Visi ateikit ant šio susirinkimo 
--------------------- ( tus paraginkit.

Rockford, Iii. — S. L. A. 77 kp. su
sirinkimas jvyks vasario 4 d. 2 vai. p. 
p., naujoj svetainėj, tautiškoj bažny
čioj, ant Island Avė. Visi nariai įsi- 
tėmykit nes kitokių pranešimų nebus.

► ir ki-

Jaunuomenės domei. Garsi ir daug S. L. A. 77 kp. pirm. P. G. Aleksynas, 
veikusi Lietuvių Socialistų Jaunuome- I 
nes Lygos 1 kuopa, kuri per pasta- I 
ruosius du metu nieko neveikė, dabar ta 
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.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvlc- 
” mėnesinis susirinkimas bus laiko- 

i mas sekmadienį, vasario 4, 2 vai. po 
l p. Mark White Square paprastoj svet. 
Visos narės kviečiamos būtinai atvyk
ti . — Valdyba.

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 ! {ėjimas liuosas.

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su krutamaisiais paveikslais ne
dėlioj vas. 4 d., 7:30 v. v., Raymond 
Chapel, 816 W. 31’St. Bus ir dainų.

Kviečia Komitetas.
Avė. Roonv 6-7. Nariai, atsilanky
kite visi, atsiveskite ir naujus 

Kviečia Valdyba.

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

Ciceros 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.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia draugišką vakarėlį septintadienį 
vasario 4 d., 1923 m. Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia Avė. Kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Grigaitis; 
be to bus ir daugiau pamarginimų. 
Prasidės 7 v. v.

North Slde. — Jaunuolių Bijūnėlio 
draugijėlės lietuvių kalbos pamokos, 
po vadovyste Dr. A. Montvido, įvyks

Laisvos Jaunuomenės Vyrų choras 
laiko repeticijas kiekvieną sekmadienį 
Mark White Sq. Knygyno svetainėj 
nuo 10 vai. ryto. Chorą veda gabiau
sias mokytojai A. Kvedaras. Visi 
dainoriai meldžiami nesivėluoti, o taip
gi, kas myli dainuoti, yra kviečiami 
prisidėti. — Valdyba.

Cicero. — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 194 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus vasario 4, 2 vai. po 
pietų, Onos Tamuliunienės svet., 1447 
So. 49th Avė. Draugai, draugės, ma
lonėsite laiku atsilankyti i£ užsimokė
ti mėnesines duokles, taip: 
kių svarbių dalykų.

— K. Genis,

yra kito-

lin. seki*.

Roseland. — L .S. S. 137 kp. mėne
sinis susirinkimas bus nedėlioj, vasa
rio 4 d., 10 vai. ryto Chas. Strumilo 
svetainėj. Visi nariai ir norinti pri
sirašyti kviečiami atsilankyti laiku.
• — Organizatorius.

L. S. S. VIII Rajono visuotinas na
rių susirinkimas bus pirmadeinj, vasa-t i- • • \ i ....... r ' i nų susirmKimas dus pirmaueini, vasa-

sestadienj vasario 3 d., 1P9 P’f' Uo 5 d., Aušros salėj, 3001 So. Hals-
18-2 Wabansia 8^ej Dalyvaus K. Bielinis. Visi _  Iv nm 11 Ar •nariai kviečiami dalyvauti.

L. S. S. VIII Rajono sekr A. Grebelis.
Draugijų žiniai. — D. L. K. Keistu-į 

čio Pašėlo. Kliubas reng a vakarą į 
verbų nedėlioj, kovo 25 d., Meldažio ’ 
salėje . Stato scenoje trijų aktų dra
mą “Trokštu Mirties”. Draugijų pra
šome nieko nerengti tą dieną, kad ne- 
pakenktumet musų vakarui.

Rengimo Komisija.

tų, Liuosybės svet., ]
Avė. , s—Komitetas.

Keusington. — L. S. S. 137 kp. ren
gia svarbias prakalbas šiandienų J. 
Stančiko svet. Drg. K. Bielinis Soci
aldemokratų partijos atstovas kalbės 
apie Klaipėdos prašto padėtį. įžanga 
nemokama. Kviečia Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą vasario 4 d., 1 vai. po pietų, Mil
dos svet.. 3142 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku subrinkti, nes 
randas daug svarbių dalvku aptarti. 
Norintys kliuban įstoti kviečiame atsi- 
lankvti, nes dabar yra numažintas 
įstojimas.

Eridgeporto Jaunuolių orkestro^ na
riai atsineškit instrumentus šeštadie
nį, vasario 3 d., nes po mokyklos bu‘ 
praktikos; turime dalyvauti vasario U 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvė 
se. E. Grušaitė, sekr.

Nut. rašt. S. Kunevič’a.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikvs mė
nesinį susirinkimą vasario 3 d., 7:30 
vakare. Jono Mazelausko svet. 3259 
So. Union Avė. Gerbiami kliub’ečiai 
meldžiami visi laiku pribūti, nes turi
me daugybe reikalų aptarti.

Nut. rašt. J. Demereckis.

Iškilmingas balius su gražiu pamar- 
ginimu rengiamas Lietuvių Liuteronu 

i Paš. draugystės, šeštadienį, subatoje 
j vasario 3 d., Mildos svetainėse, 314'2 

So. Halsted gat. 6:30 v. v. Visi lie
tuviai kviečiami atsilankvtl laiką srra 
giai praleisti ir pamatyti ką nors ge
ro.

Kviečia L. L. P. dr-stės Komitetas.

PASARGA
B’ESIGARSINANTIEMS

Dr-stė Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadienį, va
sario 3 d., 7 vai. vakare, paprastoj 
svet., vasario 11 d. susirinkimo ne
bus, nes jvyks (Irstės metinis balius.

Rašt.

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Bridgeport. — Illinois I ietuvių Pa- 
šelnos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 3 d., 8 vai. 
vakare, paprastoj svetainei, 3301 So. 
Morgan gat. Visi kliubiečiai malonė
kite pribūti laiku į susirinkimą.

A. J. Lazauskas, rašt.

Pardavimal savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
aiai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

Roseland. — Draugišką vakarėlį su 
lietuviškais šokiais rengia Draugijų 
Sąryšis palaikąs Aušros Knygyną va
sario 3 d., 7 v. v., 158 E. 107 gatvės. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti prie puikios 
Valter Šimkus muzikos.

Kviečia Komisija.
pasirodoJeigu kurie apskelbimai pasirodo 

abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti 
gus, jeigu apskelbimo turinys 
sakys etikos reikalavimams.

neiš- 
pini- 
neat- Drg. K. BIELINIO

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

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovo

PRAKALBŲ MARŠRUTAS

Metinės sukaktuvės mirties
PETRO SUTKAUS, 

kuris mirė sausio 31 dieną, 1922 
m. sulaukęs 38 metų amžiaus. 
Jis paliko Amerikoj brolį Pran
ciškų ir pusbrolį Antaną Sut
kus. Lietuvoj tikrą seserį Kas
tulę, pamotę, brolį ir seseris. 
Velionis paėjo iš Lietuvos Su
valkų rėdybos, Ilguvos parapi
jos, Bertuliu kaimo. Kūnas yra 
palaidotas lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Velionio atminčiai 
yra pastatytas paminklas, kuris 
delei transportacijos kliūčių dar 
nepabaigtas.

Brolis Pranciškus, jei jis yra 
gyvas malonėk greitai atsišaukti 
sutvarkyti velionio palikimą, 
nes priešingai busime priversti 
siųsti viską į Lietuvą.

J. M. M.
1036 E. 93rd St., 

Chicago, 111.

Kalbės sekamose dienose 
ir vietose:
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, 

i malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Pranešimas Kenosha, Wis.
Turiu garbes pranešti drau

gams šerininkams kenoshie- 
čiains ir apylinkėje gyvenan
tiems, kurie išvažiavote iš 
Kcnoshos ir nepalikote adresų, 
kad Lietuvos Koperatyviška 
Namo Bendrove jau likviduo
jama.

Taigi, kurie esate Kenoshoje 
ateikite į First National Banką 
prie 20 langelio, 10 d. vasario 
vakarą. Neužmirškite atsineš
ti savo Šerą, bus jūsų pinigai iš
mokėta su dividendais.

Tie, kurie esate išvažiavę iš 
Kcnoshos ir negalite ateiti, ar 
atvažiuoti minėtą vakarą, atsi
imti pinigus, meldžiu kreiptis 
pas Bendrovės iždininką; jo 
adresas yra: 200 So. Newell 
St., Kenosha, W.isc., Vlada's 
Schlageris. Čia skelbiu vardus 
ir pavardes narių šėrininkų, 
kurių mes pajieškom. Meldžiu 
atsišaukti.

A. Dyčius, John Ginantis, 
Juozas Gižauskas, J. Jukas, Jo- 
nas Mockus, 
kis, Antanas 
Shediz, Jim 
ir Marijona 
Skeivis, Kazys Svečiulis, 
gis Vakulskis, Juozas Vaitkus.

Šitie draugai šerininkai atsi
šaukite ir atsiimkite savo pini
gus, arba pažįstami jiems pra
neškite.

L. N. B. Finansų raštininkas 
S. Eliojošius

P. Pielis, I. Pului-
Samcilis, Stasys 
Shimkus, Juozas 
Shatkus, Vladas

Jur-

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU 2-jų draugių: Zofijos 

ir Valerijos Lukinskaičių. Jos tūlą 
laiką yra gyvenusios Rygoje ir atva
žiavusios Amerikon apie 12 metų at
galios gyveno Bj’ooklyne, N. Y. Pas
kutinį laišką esu gavusi 1914 metais 
iš Lawrence, Mass. Todelgi, meldžia
me jų pačių atsišaukti arba pažįsta
mi man pranešti. Zofija Kazlauskai- 
tė-Rukuiza, 4558 So. Paulina St., Chi
cago, III.
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ĮVAIRUS skelbimai
PRANEŠIMAS

Jeigu nori sutaupyt pusę pinigų ant 
anglių ir turėti Šiltus kambarius, tai 
aprnušk boilerį ir paipas.

FRANK Y ANČIŲ S 
4140 Archer Avė.

■ Tel. Lafayette 6817

ISRENDAVOJIMU!
ANT BANDOS OFISAS, tin- 

privatiniam 
garu šildo- 
patogumai. 
G. Burba.

kainas ofisui ir 
žmogui. 2 ruimai 
m i, elektra ir visi 
Atsišaukite pas J.
3214 S. Halsted St. Blvd. 2469

2 KRAUTUVES išduodama 
randon tinkama kepyklai, bar- 
zdaskutyklai arba karčiamai. 
M. Mockus, 7014 Archer Avė.

Tel. Prospect 2559

JIESKO DARBO
PAJIEŠKOJIMAS. “Exipert 

Barber” paj ieško darbo vaka
rais ir subatomis; atsišaukit 
nuo 6-tos lig 9-tos v. v.

Tel. Lafayette 6078

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Sargo $25.00 j savaitę, 3 mechani

kų į malūną po 721/2C. į valandą; veži
mų plovėjų $25.00, dailydžių, 65c. į 
valandą, dailydžių padėjėjų $25.00, ug- 
nakurių, 50c. į valandą, džianitorių 
325, 2 pakuotojų, 50c. valandai, tarnų 
>60 mėnesiui kambarys ir valgis, dar- 
aininkų 45—50c. valandai.

MOTERŲ.
Džianitorių trumpoms^ valandoms, 

naktimis $14—$18 į savaitę, indų plo
vėjų dienomis ir naktimis $14—$16 ] 
savaitę, merginų į dirbtuvę. $12 — 
!>16 į savaitę; skalbėjų $60, kambarys 
ir valgis.

Souih Park Employment Agency, 
4139 So. Halsted St.

2 lubos.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

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

ILLINOIS MINTATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
MOTERŲ VYKU

REIKALAUJAMA prityrusių mo
terų skudurams ir popietėms 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., 

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.

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.
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REIKALINGa morena našlė, kad 
ir su vaikais, arba mergina 8 mėnesių 
vaikui prižiūrėti, kad galėčiau nakti
mis dirbti . Duosiu šilumą ir kambarį 
dykai. Eau 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 7ive. 

l-mos lubos.

REIKALINGA MERGINA 
PRIE APSKRITO DARBO 

NAMUOSE
2700 N. Richmond St./

Tel. Albany 9241

REIKALINGA senyva mote
ris namus pridaboti, kuri nega- 
i dirbti dirbtuvėje. Valgis, 
tambarys. Atsišaukit į Naujie
nų skyrių. 3210 S. Halsted St.

No. 29

OPERATORIŲ.
Mes reikalaujam merginų, ku

rios prityrę dirbti pajiega Va
romomis siuvamomis mašino- 
nis. Nuolatinis darbas ir 

geriausias mokesnis. Alga ga
rantuojama dviem 
įaskui darbas

savaitėm, 
nuo šmotų. 

Forui Fit Brazier Co.

REIKIA DARMKįl
VYRŲ

Nuo-Vyrų scngeležių kieme, 
latinis darbaš ir geras mokesnis.

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

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.

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

REIKALAUJAMA darbinin
kų sengeležių kieme.

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

REIKALAUJAMA pardavėjų Real 
Estate pardavinėti. Prityrimas ne
reikalingas, aš išmokinsiu turiu darbo 
5 vyrams nuolątai ar po 3 valandas 
vakarais, čia yra proga daug pinigo 
pasidaryti ant komišmo. Matykit J. 
Namon, 808 W. 33 Place, arti Hal
sted gatvės.

REIKALAUJAMA
DARBININKŲ.
KREIPTIS:

1319 W. 32-rd PI.

RoIKALAUJAMA pardavėjo 
plačia pažintimi ir sugebamu 
samdyti ir užžiureti kitus par
davinėjimui augštos rųšics 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 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., 
Tel. Luke Viow 8981

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir grosernė 

»u 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 are.
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.

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
dusioms, kur vyras gali dirbti, o mo
teris apsidirbti namie 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.

PARDUODAMA PUSĖ GA- 
ražo biznio, arba mainoma ant 
automobilio, ar čeverykų tai
symo šapos, ar kokio kito biz
nio. John Mikshis

2857 W. 39-th PI.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė la

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

Kreiptis
718 W. 120 St.

PARSmUODA VALGYKLA 
nes savininkas turi apleisti 
Chicagą, todėl parduos pigiai, 
4 ruimai pagyvenimui užpaka
ly. 1332 S. Morgan St.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų Parlor, 4201 S. Albany 
St. Priežastis pardavimo: sa
vininkas turi kitų biznį.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, ir gerai biznis ei
na. Priežastis pardavimo liga. 
Kreipkitės 943 W. 33-rd St.

Tel. Yards 0949

BARGENAI DIRBTUVĖS 
PAVYZDINIŲ

Lovos, sofos, sofinės lovos, supamieji 
ir šiaip krėslai; šikšna ar audimu ap
mušti; daugybė raštų; bus parduoda
ma po vieną ar krūvomis; ateikite 
patys į dirbtuvę ar telefonuokite; 
Kildare 4276. Mr. Lundstrom — 3656 
Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ir 
visokių reikalingų daiktų krautuvė, 
lubai geri įtaisymai ir parduosiu pi
giai iš priežasties nesutikimo partne
rių.

Kreipkitės:
5017 Cottage Grove Avė.

Tel. Kenwood 0584

PARDAVIMUI saliunas; lietuvių 
ir lenkų kolonijoj. Biznis labai geroj 
biznio vietoj. Namas naujai įreng
tas. Pigiai parduosiu, kas greit 
sišauks. '

8911‘Commercial Avė., 
So. Chicago, III. 

Phone Boulevard 2892

PARDAVIMUI saldainių krau 
tuvė su namu lietuvių apgyven
to} apylinkėj priešais lietuvių 
bažnyčią. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. A. S. 1817 S. 
Union Avė.

at-

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

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

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 Wąlace St.

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

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

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

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

Cicero, Illinois.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Naujas mūrinis namas 2jų pagyve

nimų, 5 ir 6 kambariai, garažas 2 ma
šinoms, namas yra įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi gražioj vietoj 
South sidėj; parsiduoda pigiai, arba 
išsimaino ant mažesnio namo, loto, 
automobilio ar farmos.

F. J. SZEMET
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

PARDUODAMA 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.

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

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

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St.

Chicago, III.

PARDAVIMUI aprūpinta saldainių 
cigarų ir smulkmenų krautuvė šalę 
krutamu jų 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.

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

PUSDYKIAI BUČERNĖ. Par
siduoda bučernė ir grosernė 
Westsides apylinkėj, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus. Randa 
pigi lysas ant kiek tik nori. 
Parsiduoda daug pigiau negu 
verta, arba mainysiu ant na
mo, loto, automobiliaus, saliu- 
no; norintis įsigyti gerų ir pel
ningą biznį, pasiskubinkite, nes 
tokis bargenas ne visados bus; 
kas bus pirmesnis, tas laimės. 
Kreipkitės pas Frank G. Lucas 
4116 Archer Av. Lafayette 5107

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- 
zinė krosnis, ledudė, skalbiama maši
na, drapanidė. Apleidžiu miestą.

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

NETIKĖTAS BARGENAS
Į 5-kias dienas turi būti parduota 

rakandai (fomyČiai) — visi sykiu ar
ba šmotais. Klauskite:

GERLAVIČIŲ
4346 So. Ashland Avė. 

Tel. Boulevard 9721

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI S. W. SIDfiJ.

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

3935 S. Kedzie Avė.

PARDUODA savininkas bungalą 5 
kambariais Elmwood Parke, furnasu 
apšildomas elektra cinientuotas beiz- 
mentas stikliniai priengiai, garažas 1 
mašinai. Lotas 45 per 133. Kaina 
$3,800. įmokėti $500. Likusieji ma
žais mėn. išmokėjimais. Platesnėms 
žinioms rašykit Box C. P. S.
________________ U__________ ....
PARDUODU ARBA MAINAU, NA- 

mas randasi pietinėj miesto daly 
prie biznevos gatvės. Mūras 3-jų 
aukštų, 2 po 7 kambarius, krau
tuvė ir 4 ruimai prie krautuvės, 
mainysiu ant garažo, biznio, farmos ar 
ko kito. Kreipkitės į savininką.
J. K. 548 W. 32-nd St. Chicago, III.

SVARBUS PRANEŠIMAS perkan
tiems propertes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies šėrus, nekuriuos pil
na kaina, o nekuriuos tiek kiek jie 
verti. Jeigu pirksi propertę per mu
sų ofise, tai gali savo bona ar šėrą 
apversti į pinigus. Platesnėms Ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas, bučernė ir 
grosernė; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenimui 6 kambariai, 
elektra, gazas, vana, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą narna, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savininkas 
eina j kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

NEPAPRASTA proga, jei norit įsi
gyti gražų mūrinį bizniavą namą. To
kis bargenas niekuomet nepasikartos; 
turi būt parduota šią savaitę. Na
mas vertas $7,000, parduos už $5200 
išmokėjimais. $1,000 įmokėti. — Sa
vininkas, 10947 S. Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0649.

STOCKA1-SEROS
ŠĖRAI—AKCIJOS pardavi

mui Am. Lietuvių Rūbų Bend
rovės 10 Šerų. Norintieji pirk
ti kreipkitės sekančiu adresu: 
A. Ambrazas 1614 W. 46 St.

Chicago, III.

MMIGECiAI-PASKataS 1
Skolinant pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 

MAREK KRAUS 
1720 W. Chicago Avenue, 

arti Augštutinio Kelk). 
Kasa atdara kas vakaras 

iki 9 vai.
* Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS

GROSERNĖ skan skonių krautuvė 
geriausioj vietoj northsidėj', laikyta 
vieno savininko ilgus metus, jis dabar 
pasitraukė. Puikiausi įtaisymai, ko
kius gali pirkti tarp tų yra piaustik- 
lis mėsai sąskaitliojami svarai, regis- 
teris pinigams, elektrinis maltuvėlis, 
2 ledudės ir tt. Didelis sandėtas, ran
da tik $65.00, garo šiluma su gyvena
mais kambariais, viso pro visa ge
riausia proga apsukriam' žmogui. Di
džiausia pigumas kokis kuomet buvo 
siūlomas, parduos už gyvus pinigus ir 
greitai perkant viską už $1800, kuo
met tas verta dusylf tiek. Kreintis 
nuo 10 iki 4, taingi septintalieniais į 
krautuvę 5110 N. Westem Avė., 3 
blokai nuo Lavvrence Avė., į šiaurę.

6

PARDAVIMUI
2707 Emeralil avė. namelis 
kambariais' Kaina $1650 ' 
3601 Wallace St. 1 augšto

mūrinis storas ir kambariai 
$2800

VALENTINĖS DRESSMAKING 
COLLEGE-

2407 Weet Madison Street 
Tel. Sedey 1643

Kirpimas, dezaininimaa, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe- 
cialis namų kursas moterims Ir 
merginoms, atsineŽkit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

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

DUODAMA privatinės pamokos ang
lų kalbos skaitymo, rašymo ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Miss Donnelly,
421 Belden Avė., Tel. Divert< y’2132 

Priima dienomis ir vakarais.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, Vasaris 2, ’23.

Pranešimai
UM■ ..

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 laiku susirinkti, nes 
yra daug svarbių dalykų.

— A. Varnelis, rašt.

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. Puidokų, 822 W. 
35 St., 7:30 vai. vak. Visi užinteresuo- 
ti lygos veikimu prašomi susirinkti.

*— Valdyba.

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

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

Ciceras 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.

North Sidės Draugijų Sąryšis ren
gia draugišką vakarėlį septintadienj 
vasario 4 d., 1923 m. Liuosybės sve
tainėj, 1822 VVabansia Avė. Kalbės 
“Naujienų” redaktorius P. Grigaitis; 
be to bus ir daugiau pamarginimų. 
Prasidės 7 v. v.

North SIde. — Jaunuolių Bijūnėlio 
draugijėlės lietuvių kalbos pamokos, 
po vadovyste Dr. A. Mcntvido, įvyks 
šeštadienį vasario 3 d., 1 vai. po pie- j 
tų, Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. , s— Komitetas.

Draugijų žiniai. — D. L. K. Keistu-! 
čio Pašėlo. Kliubas ranga vakarą! 
verbų nedėlioj, kovo 25 d., Meldažio 
salėje . Stato scenoje trijų aktų dra
mą “Trokštu Mirties”. Draugijų pra
šome nieko nerengti tą dieną, kart ne- 
pakenktumet musų vakarui.

Rengimo Komisija.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirinki
mą vasario 4 d., 1 vai. po pietų, Mil
dos svet.. 3142 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku subrinkti, nes 
randas daug svarbių dalvkų aptarti. 
Norintys kliuban įstoti kviečiame atsi- 
linkvti, nes dabar yra numažintas 
įstojimas.

Nut. rašt. S. Kunevič’a. i

Lietuvių Laisves Kliubas laikys mė
nesinį susirinkimą vasario 3 d., 7:30 
vakare. Jono Mazelausko svet. 3259 
So. Union Avė. Gerbiami kliub’ečiai 
meldžiami visi laiku pribūti, nes turi
me daugybe reikalų aptarti.

Nut. rašt. J. Demereckis.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos j 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių jieškoji- į 
onai, apsivedimai, asmenų jieškoji- 
mai ir t.t. turi būt iš kalno apmoka
mi.

Jeigu kurie apskelbimai pasirodo 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš
ties jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

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

A + A-
Metinės sukaktuves mirties

PETRO SUTKAUS, 
kuris mirė sausio 31 dieną, 1922 
m. sulaukęs 38 metų amžiaus. 
Jis paliko Amerikoj brolį Pran
ciškų ir pusbrolį Antaną Sut
kus. Lietuvoj tikrą seserį Kas
tulę, pamotę, brolį ir seseris. 
Velionis paėjo iš Lietuvos Su
valkų rėdybos, Ilguvos parapi
jos, Bertuliu kaimo. Kūnas yra 
palaidotas lietuvių Tautiškose 
kapinėse. Velionio atminčiai 
yra pastatytas paminklas, kuris 
delei transportacijos kliūčių dar 
nepabaigtas.

Brolis Pranciškus, jei jis yra 
gyvas malonėk greitai atsišaukti 
sutvarkyti velionio palikimą, 
nes priešingai busime priversti 
siųsti viską į Lietuvą. 1

J. M. M.
1036 E. 93rd St., 

Chicago, III.

PRANEŠIMAI.
North Sides. — Jaunuolių Bijūnė

lio draugijėlės dainų repet., po vado
vyste p. P. Sarpaliaus, įvyks sekma
dienį, vasario 4 d., 10 vai. ryto ir or
kestras rep. nuo 12 dieną, Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė.

— Komitetas.
_____________

i Rockford, III. — S. L. A. 77 kp. su
sirinkimas įvyks vasario 4 d. 2 vai. p. 
p., naujoj svetainėj, tautiškoj bažny
čioj, ant Island Avė. Visi nariai įsi- 
tėmykit nes kitokių pranešimų nebus. 
Visi ateikit ant šio susirinkimo ir ki
tus paraginkit.
S. L. A. 77 kp. pirm. P. G. Aleksynas.

Lietuvių Moterų Draugijos “Apšvle- 
ta” mėnesinis susirinkimas bus laiko
mas sekmadienį, vasario 4, 2 vai. po 
p. Mark White Square paprastoj svet. 
Visos narės kviečiamos būtinai atvyk
ti . — Valdyba.

Liet, švietimo Dr-ja rengia prakal
bas su krutamaisiais paveikslais ne
dalioj vas. 4 d., 7:30 v. v., Raymonc 
Chapel, 816 W. 31'St. Bus ir dainų, f “• • • ”1 • T Z • Y • < Z • . i ’

Laisvos Jaunuomenės Vyrų choras 
laiko repeticijas kiekvieną sekmadien 
Mark White Sq. Knygyno svetainė, 
nuo 10 vai. ryto. Chorą veda gabiau
sias mokytojas A. Kvedaras. Visi 
dainoriai meldžiam! nesivčluoti, o taip
gi, kas myli dainuoti, yra kviečiami 
prisidėti. — Valdyba.

Cicero. — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 194 kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus vasario 4, 2 vai. po 
pietų, Onos Tamuliunienės svet., 1447 
So. 49th Avė. Draugai, draugės, ma
lonėsite laiku atsilankyti ir užsimokė
ti mėnesines duokles, taipgi yra kito
kių svarbių dalykų.

— K. Genis, fin. sekr.

Roseland. — L .S. S. 137 kp. mėne
sinis susirinkimas bus nedėlioj, vasa
rio 4 d., 10 vai. ryto Chas. Strumila 
svetainėj. Visi nariai ir norinti pri
sirašyti kviečiami atsilankyti laiku.
• — Organizatorius.

L. S. S. VIII Rajono visuotinas na
rių susirinkimas bus pirmadeinį, vasa
rio 5 d., Aušros salėj, 3001 So. Hals- 
sted St. Dalyvaus K. Bielinis. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.
L. S. S. VIII Rajono sekr A. Grabelis.

Kensington. — L. S. S. 137 kp. ren
gia svarbias prakalbas šiandieną J. 
Stančiko svet. Drg. K. Bielinis Soci
aldemokratų partijos atstovas kalbės 
apie Klaipėdos prašto padėtį. Įžanga 
nemokama. Kviečia Komitetas.

Eridgeporto Jaunuolių orkestras na
riai atsineškit instrumentus šeštadie
nį, vasario 3 d., nes po mokyklos bu* 
praktikos; turime dalyvauti vasario U 
Lietuvos nepriklausomybes sukaktuvė 
se. E. Grušaitė, sekr.

Iškilmingas balius su gražiu pamar- 
ginimu rengiamas Lietuvių Liuteronu 
Paš. draugystes, šeštadienį, subatoje 
vasario 3 d., Mildos svetainėse, 3142 
So. Halsted gat. 6:30 v. v. Visi lie
tuviai kviečiami atsilankvti laiką sira 
giai praleisti ir pamatyti ką nors ge
ro.

Kviečia L. L. P. dr-stės Komitetas.

Dr-stė Palaimintos Lietuvos mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadienį, va
sario 3 d., 7 vai. vakare, paprastoj 
svet., vasario 11 d. susirinkimo ne
bus, nes įvyks drstės metinis balius.

Rašt.

Bridgeport. — Illinois T ietuvių Pa- 
šelnos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks šeštadienį, vasario 3 d., 8 vai. 
vakare, paprastoj svetainei, 3301 So. 
Morgan gat. Visi kliubiečiai malonė
kite pribūti laiku į susirinkimą.

A. J. Lazauskas, rašt.

Roseland. — Draugišką vakarėlį su 
lietuviškais šokiais rengia Draugijų 
Sąryšis palaikąs Aušros Knygyną va
sario 3 d., 7 v. v., 158 E. 107 gatvės. 
Malonėkite skaitlingai atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti prie puikios 
Valter Šimkus muzikos.

Kviečia Komisija.

Drg. K. BIELINIO
Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos atstovo

prakalbUmaršrutas

Kalbės sekamose dienose 
' ir vietose:
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, 
I malonėkite kreiptis į žemiau pa
sirašiusį. —A. žymont,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

> t \

Pranešimas Kenosha, Wis.
Turiu garbes pranešti drau

gams šėrininkams kėnoshie- 
čiains ir apylinkėje gyvenan
tiems, kurie išvažiavote iš 
Kenoshos ir nepalikote adresų, 
kad Lietuvos Koperatyviška 
Namo Bendrovė jau likviduo
jama.

Taigi, kurie esate Kenoshoje 
ateikite į First National Banką 
prie 20 langelio, 10 d. vasario 
vakarą. Neužmirškite atsineš
ti savo Šerą, bus jūsų pinigai iš
mokėta su dividendais.

Tie, kurie esate išvažiavę iš 
Kenoslios ir negalite ateiti, ar 
atvažiuoti minėtą vakarą, atsi
imti pinigus, meldžiu kreiptis 
pas Bendrovės iždininką; jo 
adresas yra: 200 So. Newell 
S t., Kenosha, Wisc., Vlada’s 
Schlageris. Čia skelbiu vardus 
ir pavardes narių šeri n inkų, 
kurių mes pajieškom. Meldžiu 
atsišaukti.

A. Dyčius, John Ginantis, 
Juozas Gižauskas, J. Jukas, Jo
aną Mockus, P. Iridis, I. Pului- 
kiš, Antanas Sameilis, Stasys 
Shediz, Jim Shimkus, Juozas 
ir Marijona Shatkus, Vladas 
Skeivis, Kazys Svečiulis, Jur
gis Vakulskis, Juozas Vaitkus.

Šitie draugai šėrininkai atsi
šaukite ir atsiimkite savo pini
gus, arba pažįstami jiems pra
neškite.

L. N. B. Finansų raštininkas
S. Eliojošius

ASMENyJIEŠKOjlMAI
PAJIEŠKAU 2-jų draugių: Zofijos 

ir Valerijos Lukinskaičių. Jos tūlą 
laiką yra gyvenusios Rygoje ir atva
žiavusios Amerikon apie 12 metų at
galios gyveno Rrooklyne, N. Y. Pas
kutinį laišką esu gavusi 1914 metais 
iš Lawrence, Mass. Todelgi, meldžia
me jų pačių atsišaukti arba pažįsta
mi man pranešti. Zofija Kazlauskai- 
tė-Rukuiza, 4558 So. Paulina St., Chi
cago, 111. 4

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS

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

FRANK YANCIUS 
4140 Archer Avė.

■ Tel. Lafayette 6817

l$BENDAVOJIMUr~
ANT BANDOS OFISAS, tin

kamas ofisui ir privatiniam 
žmogui. 2 ruimai garu šildo
mi, elektra ir visi patogumai. 
Atsišaukite pas J. G. Burba. 
3214 S. Halsted St. Blvd. 2469

2 KRAUTUVES išduodama 
randon tinkama kepyklai, bar- 
zdaskutykiai' arba 'karčiamaį. 
M. Mockus, 70-14 Archer Avė.

Tel. Prospect 2559

JIESKO DARBO ~~
PAJIEŠKOJIMAS. “Expert 

Barber” paj ieško darbo vaka
rais ir subatomis; atsišaukit 
nuo 6-tos lig 9-tos v. v.

Tel. Lafayette 6078

REIKIA DARBiNINKy"
VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ
Sargo $25.00 į savaitę, 3 mechani

kų į malūną po 72Vac. į valandą; veži- 
mtj plovėjų $25.00, dailydžių, 65c. į 
valandą, dailydžių padėjėjų $25.00, ug- 
nakurių, 50c. į valandą, džianitorių 
$25, 2 pakuotojų, 50c. valandai, tarnų 
>60 mėnesiui kambarys ir valgis, dar- 
rininkų 45—5Oc. valandai.

MOTERŲ.
Džianitorių trumpoms^ valandoms, 

naktimis $14—$18 į savaitę, indų plo
vėjų dienomis ir naktimis $14—$16 ] 
savaitę, merginų į dirbtuvę. $12 — 
!>16 į savaitę; skalbėjų $60, kambarys 
ir valgis.

South Park Employment Agency, 
4139 So. Halsted St.

2 lubos.

REIKIA OmNINKT
MOTERŲ

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

ILLINOIS MINIATURE LAMP 
DIVISION, 

2243 W. Harrison St.

REIKIA DARBININKŲ
_______ MOTERŲ

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

f

4 blokai į vakarus nuo 
Wentworth Avė.
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REIKALINGa morena našlė, kad 
ir su vaikais, arba mergina 8 menesių 
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.

BEIKALINGA MERGINA
PRIE APSKRITO DARBO 

NAMUOSE
2700 N. Richmond St.

Tel. Albany 9241

REIKALINGA senyva mote
ris namus pridaboti, kuri nega
li dirbti dirbtuvėje. Valgis, 
kambarys. Atsišaukit į Naujie
nų skyrių. 3210 S. Halsted St.

No. 29

OPERATORIŲ.
Mes reikalaujam merginų, ku

rios prityrę dirbti pajiega va
romomis siuvamomis mašino
mis. Nuolatinis darbas ir 
geriausias mokesnis. Alga ga
rantuojama dviem savaitėm, 
paskui darbas nuo šmotų.

Forui Fit Brazier Co. 
230 So. Franklin St.

JEIKIA DARBInSF
VYRŲ

MMffl -
Vyrų scngeležių kieme. Nuo

latinis darbas ir geras mokesnis.

PRICE IRON & STEEL CO.,
I ■ ** ,

52 Avė. ir 16 gat.

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.

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

REIKALAUJAMA darbinin
kų sengeležių kieme.

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

REIKALAUJAMA pardavėjų Real 
Estate pardavinėti. Prityrimas ne
reikalingas, aš išmokinsiu turiu darbo 
5 vyrams nuolątai ar po 3 valandas 
vakarais, čia yra proga daug pinigo 
pasidaryti ant komiš:no, Matykit J. 
Namon, 808 W. 33 Place, arti Hal
sted gatvės.

REIKALAUJAMA
DARBININKŲ.
KREIPTIS):

1319 W. 32-rd PI.

REIKIA DARBININKŲ
_________VYRŲ_________

RoIKALAUJAM A pardavėj o 
plačia pažintimi ir sugebamu 
samdyti ir užžiurėti kitus par
davinėjimui augštos 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 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., 
Tel. Lake Viow 8981

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučemė iv grosemš 

su namu ir lotu šalę. Bisnie senas ir 
per daug metų gerai išdirbtas. Ran
dasi prk> bizniavoa gatvės. Parduosiu 
labai pigiai. Atsšavkit 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.

AR NUSIBODO TURĖT BOSĄ 
ANT SAVĘS ?

Jei taip, tai ateikit ir įsitikinkit. 
Parduodu cigarų, cigaretų ir kitokių 
reikalingij daiktų krautuvę; biznis iš
dirbtas per 4 metus; gera proga ve
dusioms, kur vyras gali dirbti, o mo
teris apsidirbti namie 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.

------------- X------------------------
PARDAVIMUI galiūnas, ge

roj vietoj, biznis išdirbtas.
Kreiptis •

821 W. 34 St.
fy ■ „ y \ (

PARDUODAMA PUSĖ GA- 
ražo biznio, arba mainoma ant 
automobilio, ar čeverykų tai
symo šapos, ar kokio kito biz
nio. John Mikshis

2857 W. 39-th PI.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui bučeme 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.

PARSIDUODA VALGYKLA 
nes savininkas turi apleisti 
Chicagą, todėl parduos pigiai, 
4 ruimai pagyvenimui užpaka
ly. 1332 S. Morgan St.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų Parlor, 4201 S. Albany 
St. Priežastis pardavimo: sa
vininkas turi kitą biznį.

PARDAVIMUI saliunas labai 
geroj vietoj, ir gerai biznis ei
na. Priežastis pardavimo liga. 
Kreipkitės 943 W. 33-rd St.

Tel. Yards 0949

BARGENAI DIRBTUVĖS 
PAVYZDINIŲ 

įmovos, sofos, sofinės lovos, supamieji 
ir šiaip krėslai; šikšna ar audimu ap
mušti; daugybė raštų; bus parduoda
ma po vieną ar krūvomis; ateikite 
patys į dirbtuvę ar telefonuokite; 
Kildare 4276. Mr. Lundstrom — 3656 
Milwaukee Avė.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių ii 
visokių reikalingų daiktų krautuve. 
I^abai geri įtaisymai ir parduosiu pi
giai iš priežasties nesutikimų partne
rių.

Kreipkitės:
5017 Cottage Grove Avė.

T«I. Kenwood 0584

GROSERNĖ skanfkonių krautuvė 
geriausioj vietoj northsidėj, laikyta 
vieno savininko ilgus metus, jis dabar 
pasitraukė. Puikiausi įtaisymai, ko
kius gali pirkti tarp tų yra piaustik- 
lis mėsai sąskaitliojami svarai, regis- 
teris pinigams, elektrinis maltuvėlis, 
2 ledudės ir tt. Didelis Bandėtas, ran
da tik $65.00, garo šiluma su gyvena
mais kambariais, viso pro visa ge
riausia proga apsukriam1 žmogui. Di
džiausia pigumas kokis kuomet buvo 
siūlomas, parduos už gyvus pinigus ir 
greitai perkant viską už $1800, kuo
met tas verta dusylj tiek. Kreiptis 
nuo 10 iki 4, taipgi septintalieniais į 
krautuvę 5110 N.'Westera Avė., 3 
blokai nuo Lawrence Avė., j šiaurę. 1

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 minkštų gė
rimų parlor, su dideliu puikiu 
užeigos ruimu. 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 puse saliuno 
geroj vietoj prie lietuvių Lduo- 
sybes namo. Klauskite J. Leva- 
nas, 4920 W. 14-th St.,

Cicero, Illinois.

PARDUODAMA VALGYK
LA TIES KAMPU; DARO GE
RĄ BIZNĮ.

KBEIPKITĖS:
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 
knitamųjų 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.

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 
pasiūlymų. 3113 So. Halsted St.

PUSDYKIAI BUČEBNĖ. Par
siduoda bučernė ir grosemė 
Westsidės apylinkėj, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus. Banda 
pigi lysas ant kiek tik nori. 
Parsiduoda daug pigiau negu 
verta, arba mainysiu ant na
mo, loto, automobiliaus, saliu
no; norintis įsigyti gerą ir pel
ningą biznį, pasiskubinkite, nes 
tokis bargenas ne visados bus; 
kas bus pirmesnis, tas laimės. 
Kreipkitės pas Frank G. Lucas 
4116 Archer Av. (Lafayette 5107

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- 
zinė krosnis, ledudč, skalbiama maši
na, drapanidė. Apleidžiu miestą.

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

............................. .. . Į 1

NETIKĖTAS BARGENAS
Į 5-kias dienas turi būti parduota 

rakandai (fornyČiai) — visi sykiu ar
ba šmotais. Klauskite:

GERLAVIČIŲ
4346 So. Ashland Avė. 

Tol. Boulevard 9721

NiMAI-ŽEME
PARDAVIMUI S. W. SIDfiJ.

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

3935 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI
2707 Emerald avė. namelis 

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

mūrinis storas ir kambariai 
$2800

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

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI namas su bučerne. 

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

2050 W. 22nd St. 
arti Hoyne Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas 7 
ruimų su groseme . 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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Naujas mūrinis namas 2jų pagyve

nimų, 5 ir 6 kambariai, garažas 2 ma
šinoms, namas yra įtaisytas pagal vė
liausios mados, randasi gražioj vietoj 
South sidėj; parsiduoda pigiai, arba 
išsimaino ant mažesnio namo, loto, 
automobilio ar farmos.

F. J. SZEMET 
4180 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6824

NAMAI IR BIZNIAI 
PARDAVIMUI

Geras ir greitas patarnavimas — 
tai musų žodis. Perkam, parduodam, 
mainom ir statom naujus namus 
lengvais išmokėjimai®. Skolinam pi
nigus ant morgičių. Siunčiam pini
gus j Lietuvą. Parduodam laivakortes. 
InŠiurinam namus, rakandus ir auto
mobilius nuo ugnies. Darome viso
kius dokumentus. Turintieji tuos rei
kalus kviečiamu susipažinti su mumis.
Frank Mažeika Frank Young 

CENTRAL REALTY CO.
3528 So. Halsted St.

Chicago, III.

PARDUODA savininkas bungalą 5 
kambariais Elmwood Parke, furnasu 
apšildomas elektra cinientuotas beiz- 
mentas stikliniai priengiai, garažas 1 
mašinai. L0tas 45 per 133. Kaina 
$3,800. Įmokėti $500. Likusieji ma
žais mėn. išmokėjimais. Platesnėms 
žinioms rašykit Box C. P. S.

[ V.......................  ......-
PARDUODU ARBA MAINAU, NA- 

mas randasi pietinėj miesto daly 
prie biznevos gatvės. Mūras 3-jų 
aukštų, 2 po 7 kambarius, krau
tuvė ir 4 ruimai prie krautuvės, 
mainysiu ant garažo, biznio, farmos ar 
ko kito. Kreipkitės j savininką. 
L K. 548 W. 32-nd St. Chicago, III.

SVARBUS PRANEŠIMAS perkan- 
tienvs propertes. Mes priimam bonus 
ir visokios rūšies šėrus, nekuriuos pil
na kaina, o nekuriuos tiek kiek jie 
verti. Jeigu pirksi propertę per mu
sų ofiso, tai gali savo bona ar šėrą 
apversti į pinigus. Platesnėms Ži
nioms kreipkitės į Milda Real Estate 
Co., 751 W. 31 St., Chicago, III.

PARSIDUODA namas, bučernė ir 
groserne; gera vieta, apgyventa vo
kiečių ir švedų, biznis cash and carry. 
Biznis ir pagyvenimui 6 kambariai, 
elektra, gazas, vana, karšto vandens 
šiluma ir beizmentas per visą namą, 
garažas. Parduosiu arba mainysiu 
ant kito namo. Priežastis: savininkas 
eina j kitą biznį. 5601 So. Lincoln St.

NEPAPRASTA proga, jei norit įsi
gyti gražų mūrinį bizniavą namą. To
kia bargenas niekuomet nepasikartos; 
turi būt parduota šią savaitę. Na
mas vertas $7,000, parduos už $5200 
išmokėjimais. $1,000 įmokėti. — Sa
vininkas, 10947 S. Michigan Avė. Tel. 
Pullman 0649.

STOCKAI-SEfiOS
ŠĖRAI-^AKGIJOS pardavi

mui Am. Lietuvių Rūbų Bend
rovės 10 šėrų. Norintieji pirk
ti kreipkitės sekančiu adresu: 
A. Ambrazas 1614 W. 46 St.

Chicago, III.
>' HBH llii I II IĮ    ■■Ifi 'lii J

MOBlGtClAI-PASKOlOS
Skolinam pinigus ant pir

mų ir antrų Morgičių 
patinkamomis išlygomis 
MAREK KRAUS 

1720 W. Chicago Avenu®, 
arti Augštutinio Kelto.

Kasa atdara kas vakaras 
iki 9 vai.

* Kalbame lietuviškai.

MOKYKLOS
VALENTINftS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 VVeet Madiaon Street 

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, giuvl- 

ma?ę dresmaking ir pattem ma- 
ker/^ Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims Ir 
merginoms, atsineškit audeklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

DUODAMA privatinė® pamokos ang
lų kalbos skaityme, rašymo ir pasi
kalbėjimo lietuviams mokantiems ir 
nemokantiems anglų kalbos. Mokestis 
prieinama.

Misa Donnelly,
421 Belden Avė., Tel. Diversciy’ 2*132 

Priima dienomis ir vakarais.
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Lenkai pasirengę pulti Lietuvą$

Francija ginkluoja Lenkiją
Riaušės Mexico City

Vokietija jau nebegauna anglių

Lenkija prisirengusi 
pulti Lietuvy

Klaipėdiečiams trūksta 
maisto

Lietuvė nusižudė - - - - -
Nusimarino gasu kartu su 

dviem savo vaikais.

■■■■■... ""

Riaušės Karaliaučiuje
Nacionalistai užpuolė franeuzų 

konsulatą.

Vakar namuose

Butu jau puolusi, bet Francija 
ją sulaikiusi.

Girdi, grudai tapę 
Lietuvon.

išgabenti
i

susirin-
14 žmo- 
liko sa

gai ir
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Vokietijos darbininkų atsišauki
mas j Amerikos kongresą

PARYŽIUS, vas. 2. -f- Santar
vės ambasadorių tarybos pasiųs
tas Klaipėdos lietuviams ultima
tumas liečia taipjau ir visą Lie
tuvą, kuriai ultibatumo tekstas 
taipjau tapo perduotas. Franci 
jos valdžia žino, kąd Lietuva tu
ri sutraukusi prie Klaipėdos 
krašto rubežiaus didelę kariuo 
menę, taipjau ir savanorių pul
kus. Taipjau yra žinoma, kad 
už Lietuvos stovi Rusija. Tad 
ultimatumas yra kartu įspėjimas 
ir Lietuvai.

Nors Lenkijoje siaučia smarki 
vidurinė kova, tečiaus Lenkija 
tebėra stipri, nes turi didelę ar
miją, kuri nuolatos tobulinama 
ir geriau ginkluojama. Tame jai 
gelbsti Francija, nors dabar tas 
darbas susitrukdė delei apsunki
nimo susisiekimo tarp Paryžiaus 
ir Varšavos.

Lenkijos armija betgi yra už
tektinai stipri, kad atrėmus Ru
siją ir kartu puolus Lietuvą. 
Lenkija jau senai butų puolusi 
Lietuvą, kad pačiai pasigriebus 
Klaipėdą, tik Francija sulaikė ją 
nuo to žingsnio, prisibijodama 
iškįlimo didelio karo. Francija 
žino, kad jei Lenkija pultų Lie
tuvą ir Rusiją, tai Vokietija pul
tų Lenkiją, tokiu budu Lenkijai 
tektų keriauti trijuose frontuo
se. Francija prisibijo, kad šiuo 
laiku Lenkija neįstengtų to at
laikyti ir todėl pradžią puolimo 
atidėliojama, kad davus Lenkijai 
daugiau laiko geriau prisirengti.

Francija gi yra pasirengusi 
viskame gelbėti Lenkijai ir jei
gu ją puls Vokietija, tai Fran
cija eis kad ir ant Berlino, kad 
užėmus visą Vokietiją, jei tik 
Lenkija taps perdaug prispau
sta.

Metai kalėjiman už 2c.

SYRACUSE, N> Y., vasario 
2. — Negras invalidas Archie 
Williams tapo nutqistas 1 me
tams kalėjiman už pavogimą 2 
centų. 

................... .....................

2. — Pa-BERLINAS, vas.
sak Vossisohe Zeitung, Klaipė
dai grę.siąs badas delei lietuvių 
sukilėlių užėmimo miesto. 
Grudai beveik išsibaigę, ir jau 
jaučiamas duonos trukumas. 
Tas nacionalistų laikraštis tvir
tina, kad pašalinę vokiečius 
valdininkus iy laikydami fran
euzų kareivius belaisvėje, lie
tuviai išgabenę didelę dalį gru
dų per nesaugomą rubežių į 
Lietuvą.

(Lietuva turi maisto dau
giau, negu jai reikia ir grudai 
joje yra pigus, taip kad lietu
viams nėra prasmės gabentis 
maistą iš Klaipėdos. Vakar''Lie
tuvos atstovybių Waslungtone 
buvo pranešusi, jog ji gavo of 
dalinių žinių, kad maistą 
Klaipėdoje supirkinėja talki
ninkų matrosai spekuliacijoj 
tikslams. Bet tas jų supirkinė
jimas tapęs sustabdytas).

rių, įsimaišė policija ir prasi
dėjo šaudymasis iš abiejų pu
sių. Paskui urnai sjreikieriai 
pradėjo šaudyti iš savo salės į 
vaigščiojančhis pilnus žmonių 
gatvekarius. Pašaukta regulia
cinę kariuomenį, kuri vietomis 
streikierjus išvaikė, o streikie
rių salę užėmė ir areštavo 145 
štreikierius.

Kiek žinoma, tuose 
kiniuose liko užmušta 
nių, o apie 50 žmonių 
žeista. Manoma, kad
daugiau užmušta, nes galbūt 
niekurių lavonai tapo parnešti 
namo.

Visas miestas yra pasidali
nęs; vieni stoja už streikierius, 
kiti jiems priešinasi. Tas pasi
dalinimas yra ir darbininkų 
unijose. Vienos unijos, ar bent 
dalis jų narių, streiką remia, 
kitos ‘gi tą streiką pasmerkia.

Po to susirėmimo apie 17,- 
000 darbininkų paskelbė užuo
jautos streiką. Bet ir čia nėra 
vienybės, nes visose dirbtuvėse 
streikuoja tik dalis darbininkų. 
Streiko labiausia paliesti yra 
telefonai, duonkepyklos, gele
žies liejiklos ir šiaip kelios dir
btuvės.

Pasilikusi streikuoti gatveka
rių darbininkų mažuma sutvė
rė savo uniją, bet niekas jos | 
nepripažįsta. Valdžia gi prisi
žadėjo apsaugoti visus sugrįžu
sius į darbą. . • '

t

CHICAGO.
prie 1814 Thomas St., rasta nu- 
troškusius nuo gaso Oną Makin- 
cus (?), 33 m. ir dvi jos dukte
ris Stellą, 7 m. Pranę, 4 m. Ma
noma, kad motina nusižud€"1r 
kartu nužudė dvi savo mergai
tes. Rastas laiškas, kuris dar 
nėra išverstas; spėjama, kad jis 
paaiškins priežastį motinos sau- 
žudystės. Visi trys lavonai bu
vo pasirėdę naktiniais marški
niais. Užtiko juos posūnis Praa
riąs, kada jis sugrįžo iš mokyk
los. Ugnagesiai dar bandė at
gaivinti, bet nepasisekė.

Saar angliakasiai nutarę 
streikuoti

BERLINAS, vas. 2. — Iš Sa- 
arbruecken pranešama, kad -vo
kiečiai angliakasiai Saar klony 
nutarę paskelbti generalinį strei
ką, prasidedantį ateinantį pir
madienį.

Atgavo 8 vai. dieną

Vokietija negauna angliy

14 užmušta Meksikos 
riaušėse

50 sužeista susižėmime 
kareivių ir streikierių.

tarp

MEXICO CITY, vasario 2. 
— Vakar tarp policijos ir strei
kuojančių gatvekarių darhinin-

susirėmimas, kuriame 
žmonių liko užmušta ir 
ta.

Streikas prasidėjo 10 
atgal. Antradieny apie 80 nuoš. 
streikierių nutarė grįšti į dar
bą ir gatvekarių vaigščiojimas 
atsinaujino. Vėliau dar dau
giau streikierių grįžo į darbą. 
Pasiliko streikuoti tik nedide
lė dalis atkakliausiųjų -— kraš
tutinių kairiųjų. Jie per visų 
naktį laikė susirinkimą ir nu
tarė stvertis visų priemonių, 
kad neprileiduš gatvekarių vai- 
gščtojimo. Kada jie bandė tai 
padaryti ir pradėjo vaikyti grį
žusius darbininkus iš gatveka-

*

daug 
sužeis*

DUESSEILDORI-; vas. 
Ruhr blokada iš vidaus 
pilnumoje. Nė vienas 
anglių ar koksų neįėjo į Vokie
tiją bėgyje pastarųjų 36 va
landų. Tai skelbia patys fran- 
euzai.

Vokiečiai nebando užginčyti 
teisingumui franeuzų tvirtini
mo apie abelną blokados vei
kimą, tik pasakoja, kaip vie
nas traukinis iš 46 vagonų su 
anglimis, nepaisydamas visų 

signalų pralėkė rubežių ir įėjo 
Vokietijon, nors prie kiekvie
no geležinkelio yfra franeuzų 
pastatytos kanuolės ir francu- 
zai yra prigrūmoję šaudyti j 
garvežius, kurie bandys pabėgt.

veikia
tonas

Australijos premjeras 
rezignavo

kad 
užsie- 
Wm.

BERILIINAS, vas. 2. — Va
kar Karaliaučiuje nacionalist 

riaušes, kurio- 
nusiginklavimo 
užpulta, o ho- 
ji apsigyveno, 

Paskui

iššaukė dideles 
se talkininkų 
komisija buvo 
telk), kuriame
visi langai išdaužyti, 
nacionalistai puolė Franci jos 
konsulatą, sulaužė rakandus ir 
viską išmetė gatvėn. Policija 
neįstengia nacionalistų šuva) 
dyti ir riaušės tebesitęsia.

Komunistai užgirdę apie na
cionalistų siautimą surengė 
savo kontr-demonst raciją ir 
neužilgo nacionalistai 'sutiko 
su komunistais vienoje aikš
tėje, bet jx)licija juos persk y- 
re. Ndrs apsimainyta šūviais, 
bet sužeištų nėra. Manoma, 
kad ankščiau ar vėliau prisėta 
prie kruvino susirėmimo tarp 
nacionalistų ir komunistų.

4 žmonės užmušti
a

CHICAGO. — Užvakar auto
mobiliai Chicagoje užmušė 4 
žmones.

Nedėlioj, Vasario 4 d.
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Liberty Salėj, 8th ir Adams 
St., ’Vaukegan, III. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Draugai darbininkai, ateikite visi į prakalbas.

Rengia LSS. P. K.

LONDONAS, vasario 
Eš Sydney pranešama, 
Australijos premieras ir 
nio reikalų ministeris 
Morris Hughes rezignavo. Pas
kutiniuose rinkimuose į fede- 
ralinį atstovų butą tapo išrin
kta labai daug darbiečių, taip 
kad Hughes atgaleivių koalici
ja nebegalėjo išsilaikyti ir tu
rėjo pasitraukti iš valdžios. 
Valdžią turės dabar sudaryti 
Darbo partija, kaipo stipriausia 
partija federaliniame parla
mente.

Nuteisė pinigy dirbėjus

Utarninke Jį Vasario 6 
Drg. K. Bielinis, Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas kalbės Bridgeporte, Mildos Salėj, 
3142 So. Halsted St. Pradžia 7:30{val. vakare. 
Draugai literatūros mylėtojai, ateikite visi į 
prakalbas. ' Rengia LDLD. 19 Kuopa.

DETROIT, Mich., vas. 2. — 
Federaliniame teisme trys rusai, 
tapo rasti kaltais perdirbinėjime 
popierinių pinigų iš $5 į $20 ir 
Beel Kapustik ir Tony Ku’lick 
tapo nuteisti 15 metų, o Kazmi 
Rommanick 5 metams kalėjiman 
Atlanta, Ga. Kartu buvo teisia
ma moteris, bet ji turbūt tapo 
išteisinta. Valdžia kaltino, kad 
jie perdirbinėjo pinigus finansa- 
lįjpui bolševikiškos propagandos 
Amerikoje,

CHICAGO. — Geležinkelių 
signalistai atgavo 8 vai. darbo 
dieną, bet pakėlimo algos nega
vo. 8 vai. darbo dieną sugrą
žino geležinkelių darbo taryba, 
kuri taipjau nusprendė, kad 
tie signalistų, kurie gauna 68c. 
į vai., turi gauti 172c., nes to
kia yra nustatyta tarybos mi
nimam alga signalistams. Jie 
gaus pusantros mokesties virš
laikio po 8 vai. darbo. Metai 
atgal pusantros mokesties virš
laikio buvo mokama tik po 10 
valandų darbo.

REIKALAUJA IŠTIRTI DAR
BININKŲ PADĖTĮ.

29.VVASHINGTON, . sausio
Amerikos Federacijos pre

zidentas Samuel Gompers ir 
senatorius Iglestas ' iš Porto 
Rico pareikalavo iš karo sek
retoriaus Weeks pasiųsti tyri
nėjimo komisiją ir ištirti darbi
ninkų padėtį ant Porto Rico 
salos. Weeks atsakė, kad var
giai rasis pinigų pasiųsti tokią 
komisiją ir padaryti tyrinėji
mus.

Teisia 4 rusus už pinigų 
dirbinėjimą.

per-

Nori panaikinti prohibiciją.

ALBANY, N. Y., vasario 2— 
Atstovas Cuvillier įnešė New- 
Yorko legislaturon rezoliuciją, 
kad butų pareikalauta iš kon
greso sušaukti konstitucinę 
konvenciją atšaukimui prohibi- 
cijos priedo prie konstitucijos.

I

Čechija taikinsi® su Vengrija.

PARYŽIUS, vasario 2. —Če- 
cho-Slovakija ir Vengrija priė
mė tautų sąjungos tarybos pa
siūlytą procedūrą išrišimui tų 
dviejų šalių ginčo apie rube- 
Ž1UB. 
išneš 
šalys 
džio

DETROIT, Mich. — čia 
sidėjo nagrinėjimas bylos A- 
leksandros Markevičienės, 25 
metų, 9467 Hulbrook Avė., ir 
kitų trijų rusų už perdirbinėji
mą popierinių pinigų. Jie per
dirbdavę penkdolerines į - $20 
ir paskui iškeisdavo jas san
krovose. Policija jau turi su
rinkusi 1,595 tokių perdirbtų 
penkdolerinių. Teisiamieji bu
vę ekspertai tame darbe.

pra-

BERLINAS, vasario 2.
I Dvylika milionų organizuotų 
Vokietijos darbininkų pasiun
tė Jungtinių Valstijų kongre
sui atsišaukimą. Atsišaukimo 
pradžioje sakoma, jog 12,000,- 
000 darbininkų su savo šeimo
mis sudaro daugiau kai pusę 
visų Vokietijos gyventojų. A- 
merika prižadėjo, jog bus pri
silaikoma teisybės. Vokietijos 
liaudis pasitikėjo tais pažadais 
ir pamainė autokratiją demo
kratija. Ji nusiginklavo ir ma
ne galėsianti ramiai dirbti ta 
kos labui. Vokiečiai mėgsta ra
miai savo darbą dirbti, bet jie 
nieku budu nepakęs vergijos 
ir ekonominių pančių, kurie 
ryžamąsi antinesti net ateinan
čioms gon įkartoms.

“Vienok,” sakoma atsišau
kiame, “Ruhro srities okupavi
mas ir Versalės su/artis sudaro 
tokias sąlygas, jog vergija da
rosi neišvengiama. Tatai visi 
škai sunaikina Vokietijos ir 
Europos ekonominį gyvenimą 
ir grąsina nedarbu milionams 
Vokietijos darbininkų.

' “To fakto teisingumą įti
kinamai parodys nešalingas, 
bet i autoritetingas, ištyrimas ir 
patvirtins taipgi tą dalyką, jog 
ir dabartiniu neva taikos laiku 
vyrai ir moterys, seni ir jauni, 
yra prievarta išgujami iš savo 
namų ir deportuojami vien tik 
dėlto, kad jie atsisakė būti sa
vo šalies išdavikais.

“Iš musų dabar sudaryta lo
ki tauta, kuri kenčia chroniš
ką alkį; musų kūdikiai yra vy 
niojami į įiopierį, vietoje vys
tyklų, musų moterys ir vaikai 
turi pakelti neįmanomų fizinių 
kančių.

“Šiuo atsišaukimu nebando
ma pakreipti Jungtines Valsti
jas vienon ar kiton opozicijoje 
esančių partijų; tai yra apelia
vimas į tradicinę Amerikos 
garbę ir teisybės įvertinimą.

“Amerika, mes esame įsiti
kinę, nestojo karau tuo tikslu, 
kad sunaikinus Vokietijos 
žmones. Jeigu šiuo momentu 
Amerika stos už savo garbę, 
tad tai gali išgelbėti Europą ir 
pasaulį nuo neišvengiamos 
pražūties.”

Atsišaukimas pasiųsta seka
mų organizacijų vardu: Amati- 
nių Sąjungų Generalinės Fede

racijos, Krikščionių Darbo Są
jungų Federacijos, Klerkų Ly
gos ir Nepriklausomos Profesi
nių Sąjungų Federacijos. Visos 
tos keturios organizacijos turi 
per dvyliką milionų narių.

Papa bijosi bolševizmo
RYMAS, vas. 2. — Susirūpi

nęs Ruhr padėtimi ir galimybe 
iškįlimo naujo karo delei Fran- 
cijos įsibriovimo Vokietijon, 
papa Pins XI išleido atsišauki
mą už taiką.

Papa yra labai susirūpinęs 
padėtimi centralinėj Europoj. 
.Jis prisibijo naujo karo, bet 
jis ypač bi josi atėjimo bolševi
zmo j Vokietiją.

Jis tarėsi su savo “valdžios” 
nariais ir išreiškė nuomonę, 
kad prie pirmos progos reikia 
bandyti šalis taikinti. Bet da
bar tokiam taikinimui nesą 
progos. Papa taipjau prašo 
melstis už išvengimą Europos 
karo.

Areštavo saliunininką.
I ____ . *

CHICAGO. — Saliunininkas 
Peter Kacusan, 3816 S. Hals
ted St. ir jo barlenderis Jos. 
Tavowiski tapo areštuoti. Arti 
jų saliuno, elėje tapo rastus 
lavonas pasmukusio nuo mun- 
šaino H. M. Frazier, 3814 Eme- 
rald Avė. Pastarojo pati sake, 
kad jis tankiai lankydavosi ta
me saliune.

Policija namelyje prie 5548 
Grace St., užtiko didžiausią 
“tikrosios” degtinės dirbtuvę. 
Rasta šimtai bonkų “degtines” 
—■ munšaino.

PARYŽIUS, vasario 2. — 
Premierui Poincare tapo su
teiktos galios elgtis Ruhr dist- 
rikte taip kaip jam tinka, ka
da atstovų butas 485 balsais 
prieš 81 išreiškė pasitikėjimą 
jo politikai.

Šiandie — veikiausia snie
gas ir daug šalčiau.

Saule teka 7:02 v., leidžiasi 
5:08 v. Mėnuo teka 6:39 v. v.

Taryba ištirs padėtį ir 
savo nuosprendį, o abi 
prisižadėjo to nuospreai- 
laikytis ir jam nepriešta-

3 žmonės mirė.

SOTIEATOR, III., vas. 2. - 
Archie White ir du jo sunai 
pasimirė pavalgę sugedusi? 
maisto.

Uždraudė saliutuoti francuzus.
ESSEN, sausio 30. — Vo

kietijos valdžia uždraudė vo
kiečiams saliutuoti svetimų ar
mijų oficierius ar svetinių ša
lių vėliavas okupuotose zono
se.

Prancūzai gi paskelbė, kad 
žmonės, kurie pardavinės fran
euzų ar belgų kareiviams civi
linius drabužius bus pasmer
kiami ilgiems metams kalėji
man.

PINIGŲ KURSAS
Vakar vasario 2 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už 25,004) dolerių 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini- 
jtais šitaip:

Anglijos 1 rv. sterlingų ...
Austrijos 100 kronų...........
Belgijos 100 frankų ..........
Danijos 100 frankų .........
Finų 188 markių..................
Franci jos 100 frankų .......
Italijos 100 lirų ..................
Lietuvos 100 Litų.......,.......
Lenkų 100 markių..............
Norvegijos 100 kronų ........
Olandų 100 guldenų ....... .
Šveicarų 100 markių ........
Švedijos 100 kronų ............
Vokietijos 100 markių.......

DKL MONTE, Cal., sausio 
29. — Paskelbta, kad garsiau
sias tratamųjų paveikslų ko
mikas 
davo 
Negri, 
rė su 
grafu.

Charles Chaplin susižie- 
su aktore, lenke Pola 
kuri nesenai perskisky- 
sdvo vyru, tulu Lenkijos

.... Mc

.. $6.59 
>18.80

... 99.N
. $8.18
.. $4.82 

$10.00
..... .

$18.55
$39.25 
$18.75

talpai.

MASKVA, vas. 2.— Odes- 
soje tapo susektas franeuzų 
suokalbis padaryti naują puo
limą ant Ukrainos su pagelba 
Petluros ir Rumunijos armijų. 
40 žmonių tapo areštuota ten; 
jie yra kaltinami kaipo franeu-

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jumsytik 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.

V ■ ■ f \ I

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

. ..................


