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Pirmas Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 279

12,000 sveiKina Jean LongįuetąUr Debsą
Dideles ovacijos seniems 

socialistų vadovams
Susirinkimas pavirto milžiniška 
anti-militaristine demonstracija
Socialisty vadovai - Gili- 

cagos darbininky svečiai
Longuet ir Dėbso susirinkimas 
virsta milžiniška demonstraci
ja prieš imperializmą ir mili- 

tarizmą.

CHICAGO. Vakar Chica- 
gos socialistams ir darbinin
kams buvo iškilmių diena. Pas 
juos viešėjo du dideli darbi
ninkų kovotojai — Francijos 
socialistų vadovas Jean Lon
guet ir senas Amerikos socia
listų vadovas Eugene Victor 
Debs, kuris nors suvargintas 
kalėjimo ir tebesant sanatori
joj, atvyko varde Socialistų 
partijos priimti ir pasveikinti 
kitos šalies darbininkų vadovą. 
Tai buvo ištikrųjų ir paties 
Dėbso pasveikinimas, nes tai 
buvo jo dar pirmas viešas pa
sirodymas nuo pasiliuosavimo 
iš kalėjimo, į kur jįs buvo į- 
ntestas plutokrątų klesos, už 
tai, kad jis nuoširdžiai ir su 
atsidavimu gynė darbininkų 
klesos reikalus.

Ir Chicagos darbininkai en
tuziastingai sveikino tuos du 
didelius darbininkų kovotojus. 
Didžiulė gatvekarių darbinin
kų svetainė Ashland Audito
rium buvo netik užpildyta, bet 
ir stovėti vietos nebeliko ir 
tūkstančiai turėjo grįsti atgal 
negalėję į svetainę įtilpti ir 
kartu su laimingesniais daly
vauti iškilmėse. Salėje įtilpo 
mažiausia 12,000 žmonių. Tas 
sveikinimo susirinkimas turi ir 
kitos reikšmės —• jis virto 
milžiniška demonstracija prieš 
imperialistus ir militaristus, 
galingas jiems įspėjimas, kad 
jie nepdrįstų naujų karų kur
ti, nes ateina nauja jiega, ku
ri nušluos juos ir ant griuvė
sių senųjų valstybių sukurs 
naujas, pabudavotas ant naujų 
pamatų, kur nebus nė karų, nė 
priespaudos. Ta jiega — orga
nizuotų darbininkų ir socialis
tų judėjimas, kuris nuolatos 
plečiasi ir stiprėja ir vis nau-

Iškilmės prasideda “Interna
cionalu”, kurį padainavo vo
kiečių socialistų choras. Po dai 
nų svetainėje pasirodo svečias 
iš užjūrio — Jean Longuet ir 
kįla didžiausios jam ovacijos, 
kurios tęsiasi kelioliką minu
čių, ir kurios vis » atsinaujina 
ir atsinaujina. Kadangi dar 
Dcbsas nėra atvykęs, pakvie
čiama chorą vėl dainuoti, o po 
to dainuoja ChicagoS operos 
dainininkas Mark Ostcr.

Tuo tarpu atvyksta ir Debs. 
Kįla naujos didelės ovacijos. 
Salė pakįla ir kaip kas įmano

Šiandie giedra; nedidele 
i-maana feniĮ>eratu roję.
Saule teka 6:53 v., leidžiasi
22 v. Menuo leidžiasi 12:09
n.

sveikina abu socialistų vado
vus, išreiškia džiugesį jų at
silankymu ir savo jiems prita
rimą ir pagarbą. Juos abu so
cialistų mokyklų vaikučiai ap
teikia gėlėmis.

Dėbso kalba.
Ovacijos tęsiasi iki pristato

ma Debsą kalbėti. Senelis 
Debsas yra labai nukankintas 
ilgo kalėjimo ir jam sunku 
kalbėti. Jis pats pastebi, kad 
jis dar taisosi nuo savo keturi 
metai atgal pasakytos prakal
bos, kuri prasidėjo Canton, O., 
o užsibaigė Atlanta, Ga. Bet 
jis čia pat pareiškia, kad jis 
kaip tada, taip ir dabar griež
tai priešinasi visokiems ka
rams. Karus paskelbia valdan
čioji klesa ir jie darbininkams 
yra pražūtingi, nes ne tie, ku
rie skelbia karus, bet darbinin 
kai turi eiti kariauti ir tuose 
karuose žūti. Ką darbininkai 
laimėjo kare? klausia Debsas 
ir atsako: 60,000 Amerikos dar 
bininkų žuvo karo laukuose, 
kad suku rus kelis naujus mi- 
lionierius — karo pelnagau- 
das. Prisimena jis ir apie po
litinius kalinius, kurie vis dar 
kankinasi kalėjime ir kurių 
skaičius nuolatos dauginasi. 
Prisimena ir tai, kad militari- 
stai ir imperialistai vis dar 
nesustoja* veikę ir vis dar didi
na kariuomenę ir šaukia, kad 
reikia “rengtis prie karo, kad 
išvengus karo”, kas reiškia 
rengimąsi sukurti naują karą. 
Jis sako, kad reikia rengtis ne 
prie karo, bet prie taikos, prie 
ko darbininkai ir eina. “Aš nie 
kinu ir priešinuos 
mams” pareiškia jis 
ria, kad jis dėl savo 
neteko pilietybės, bet 
riau netekti pilietybės, 
netekti sąžinės.

Varde Socialistų partijos pa
sveikinęs Longuetą jis 
gia savo ilgą prakalbą.

Po jo trumpai kalba 
St. John Tucker, kuris 
su kitais socialistais buvo nu
teistas 20 metų kalėjiman. Jis 
įspėja, kad imperialistai vėl 
rengiasi prie naujo karo, tobu
lina žudymo įrankius ir kad 
busiantis karas bus dar baise
snis, dar pražutingesnis už bu
vusįjį. Ir todėl darbininkai 
visomis jiegomis turi kovoti, 
kad naujo karo neprileidus.

Longueto kalba.

Pristatomas kalbėti užjūrio 
svečias — Jean Longuet. Jis 
kalba apie dabartinę Europos 
padėtį, kada tapo padaryta ne
va “taika”, kur karas dar ir 
šiandie tęsiasi ir tęsis, nes 
grobikai nepasidalina savo 
grobiu. Jis begailestingai pla
ka kaip savuosius (Francijos), 
taip ir kitų šalių imperialistus, 
kurie stengiasi įtraukti pasaulį 
į naują dar baisesnį karą. Jis 
griežtai pasmerkia Clemen
ceau, kuris irgi dabar vieši 
Amerikoj. Longuet sako, kad 
Prancijos <Jarfcinir>l<ai -visai ne
nori naujo karo ir visai nepri
taria savo valdžios politikai, 
ir kad Clemenceau

įstaty- 
ir pridu- 

sąžinės 
visgi ge- 
, negu

užbai-

Irvving 
kartu

be vii te, nes 
ir siunta,

atstovas Franci jos liaudies, ne
gi reiškėjas josr nuomonės, o 
tik yra atstovas ibilitaristų ir 
imperialistų klikos. Jis atre
mia kiekvieną Clemenceau 
tvirtinimą ir pareiškia, kad 
Clemenceau ir įjo šaika labiau
sia ir yra kalti už besitęsiantį 
Europoje karą.

Baigia jis savo kalbą kvieti
mu darbininkus organizuotis 
kovai su militarizmu ir impe
rializmu, stojant j socialistų 
judėjimą. Jis sako, kad padė
tis Europoj niūra 
nors imperialistai
socialistai aplaiko naujų lai
mėjimų. Jie ypač stambių lai
mėjimų aplaikė Anglijoje, iri 
jis tikisi, kad socialistai aplai- 
kys tokių pat didelių laimėji
mų ir Francijoje, kada bus rin 
kiniai parlamento 1924 m. Jis 
pasveikina Amerikos darbinin
kus varde Francijos darbinin
kų ir kviečia visus jungti savo , 
spėkas ir kovoti išvien prieš 
bendrą priešą — kapitalizmą 
su jo imperializmu — ir kovo
ti už pilną darbininkų išsiliuo- 
savimą.

Publika po to dar j^ykį su- 1 
rengia ovacijas savo bran
giems svečiams ir pamaži išsis
kirsto. Daugelis apgulė estra
dą, kad Debsą asmeniniai pas
veikimus, bet rengėjai turėjo 
paprašyti juos pasitraukti, o 
patį Debsą nuvesti į atskirą ' 
kambarį, kad tais sveikinimais 
nepakenkus menkai Dėbso svei 
katai.

Cuno laimėjo pasitikėjimo
Bet vienas ministeris jau 

rezignavo.

pa- 
mi-

BERLINAS, lapkr. 26. 
Reichstagas vakar išreiškė 
sitikėjimą konclerio Cuno 
nisterijai ir užgyrė jos prog
ramą}. Prieš ją balsavo vieni 
komunistai — 20 atstovų. So
cialistų balsavimas už minis
teriją rodąs, kad visi pripa
žįsta, kad reikalinga yra vie
nybė, norint nuveikti Fran
cijos kontribucijos politiką.

Bet vienas Cuno ministeris 
jau išlėkė iš ministerijos. Mais
to ministeris Mueller rezigna-* 
vo, socialistams apkaltinus jį 
šalies išdavystėje, nes jis kartu 
su kitais 1919 m. bandė su
organizuoti Pareinio respubli
ką. Cuno sako, kad jis rezig
navo išvengimui kivirčių reich
stage.

“įšventino” kalifą
ANGORA, lapkr. 26.— Ab- 

dul Medži Effendi tapo dide- 
liausįomis iškilmėmis “įšven
tintas” mahometonų bažnyčios 
kalifu (galva). Jam tapo įteik
tas Mahometo kardas, žalia 
kalifo vėliava, kuri leidžia 
jam skelbti karus prieš “neti
kins” ir — (Mahometo barzda. 
Betgi jis karo skelbti negalės, 
nes tai bus pirmas kalifas, ku
ris neturės svietiškos galios. 
Ikišiol kalifai būdavo įkartu 
Turkijos sultonais.

.5 studentai sudegė

ir

26.WINIPEG, Man., lapkr.
Penki studentai sudegė ir 

25 liko sužeisti gaisre katalikų 
šv. Rtrriifaco kolegijoj, slcer-i 
sai upę amo Wiinipego. Kolegi
joj tuo laiku miegojo 138 stu-

todėl nėradentai ir 20 profesorių.

S ve č i a S iš Francuos. SOgĮa|jS|aj (|a|yVaUS M

JEAN .LONGUET, ’ Francijos 
socialistų vadas, kuris dabar 
veši Chicagdje ir kurį vakar, 
kartu su seneliu Eugene Vio- 
tor Dobs, Ashland Auditoriume 
sveikino apie 12,000 darbinin
kų ir dar keli tuksiančiai ne
sutilpo svetainėn. Kalbėtojai 
pasmerkė imperializmą ir kvie
tė darbininkus organizuotis ir 
kovoti su militarizmu, kuris 
jau rengia naują ir baisų karą.

Darinėtis išrinktas mayoru
WINNIPEG, Man., lapkr. 26. 

—‘Darbo’ partijos kandidatas 
S. J. Farmer tapo išrinktas pe
reitą antradienį miesto mayo
ru didele didžiuma balsų, su
mušdamas pasižymėjusį advo
katą Spajrling. Sparling spi- 
rėsi, kad gatvekarių kompani
jai butų suteikta teisė dar 10 
metų operuoti gatvekarius, bet 
Farmer priešinosi tam, reika
laudamas, kad miestas nusa
vintų gatvekarius. Tečiaus 
darbiečiai neturės didžiumos 
miesto taryboje.

Chinijos premjeras 
rezignavo

Va-PEKINAS, lapkr. 26.
kar rezignavo premjeras Uang 
Čung-hui. Viso kabineto rezig
nacija tapo įteikta preziden
tui tuoj i)o areštavimo finan
sų ministerio Lo, kuris yra 
kaltinamas priėmime kyšių ta
rybose už prieškarinę pasko
lą su Austrijos ir Vokietijos 
bankieriais.

Bonar Law laimėjo 103 
didžiumą.

balsų

24. 
su

LONDONAS, lapkričio 
- Pirmame susikirtime 

darbiečiais Bonar LaXv laimė
jo 103 balsų didžiuma. Jis 
pareikalavo, kad visas laikas 
nepaprasto parlamento posėd
žio butų užimtas vien valdžios 
reikalams, t. y. svarstymui 
vien valdžios įneštų bilių. 
hiečiai tam pasipriešino. 
Bonar Law reikalavimas 
pir imtas 238 balsais prieš 
Prieš balsavo vien Darbo 
tijos nariai. Pirmiausia
svarstoma Airijos savy valdy
bės bilius.

Lloyd George liberalai deda 
pastangų, kad susivienijus su 
Asųuitho liberalais, bet pasta
rieji dar nenori taikintis, lau
kdami patogesnės valandos.

Dar- 
Bet 

tapo 
135. 
par
bus

raj konferencijoj
i -----------

. .Tarsis su kitomis darbinin
kų organizacijomis apie bend

rą politinį veikimą.

CHICAGO.— Socialistų par
tijos raštinė gavo žinią, kad 
sekama konferencija progresy
vių politinių grupių įvyks Clc- 
ve landė, pradedant gruodžio 
11 d. ir kad Socialistų partija 
turi teisę pasiųsti į tą konfe
renciją septynius delegatus.

Socialistų partijos sekreto
rius Otto F. Branstetter to-

[dėl šaukia partijos pildomojo 
komiteto susirinkimą Cleve- 
lande, gruodžio 9 d. Komite
tas ir išrinks 7 delegatus,' ku
rie atstovaus partiją tų pažan
giųjų grupių konferencijoje.

Socialistai nesitiki, kad 
daug kas bus atsiekta toj gru
pių konferencijoj Clcvelandc, 
kadangi niekurios tų grupių 
vis dar tikisi, kad galima yra 
užkariauti demokratų ir rc- 
publikonų partijas iš vidaus. 
Tečiaus visgi ta konferencija 
padarys progreso ir panašios 
konferencijos prives prie susi
kūrimo stiprios darbininkų 
partijos, kuri turus sulošti 
svarbią rolę šios šalies gyve
nime. Su laiku, socialistai ma
no, darbininkai supras, kad jų 
išganymas gludi ne “užkariavi
me” kapitalistinių partijų, bet 
sukūrime grynai klesinės dar
bininkų partijos, kuri turės bū
ti panaši į Anglijos Nepriklau-- 

’somąją Darbo partiją. Ir tik 
tokia partija turės pasisekimo 
tarp Amerikos darbininkų.

BERLINAS, lapkr. 26. — 
Vokietijos skolos per 10 die
vų lapkričio mSr*. padidėjo- 
101,000,000,000 markių, taip 
kad skolos dabar siekia 765,- 
900,000,000 markių.

Rusija neisianti karan už 
Besarabiją.

MASKVA, lapkr. 26.— Uk
rainos prezidentas Rakovskis 
paskelbė, kad nė Ukraina, nė 
Rusija nemano kariauti prieš 
Rumuniją, kad atsiėmus iš jos 
Besarabiją. Tečiaus Rusija nė-

pacijos Besarabijos ir prieš tą 
okupaciją prie kiekvienos pro
gos protestuoja.

, PAŠALINO MAYORĄ.
iNASHVkLLE, Ten., lapkr. 

26.— Miesto taryba pašalino iš 
vietos mayorą Wilson ir jo 
vieton išrinko kitą. 8 metai at
gal šiame mieste mayorą paša
lino teismas.

GRAIKIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO.

ATMENAT, lapkr. 26. — 
Premiero Zaimis kabinetas, 
sudarytas rūgs. 30 d. rezigna
vo, 
vra

Politinė padėtis Graikijoj 
laibai kebli.

Badavimas tęsiasi.
DUBLINAS, laipiot 21. — 

Kalėjimo viršininkai paskelbė, 
kad Mary Mac$winey badauja 
Mount Joy kalėjime jau 19-tą 
dieną, bet permainos jos sto
vy nėra. Jos sesuo Anna taip
jau tęsia badavimą prįe kalė
jimo vartų, reikalaudama sa
vo sesers paliuosavimo. ,

RYGA, lapkr. 26. — Rusi
jos valstybės lėšomis neužil
go 'bus išleisti visi Lenino raš
tai, kokius tik jis yra parašęs. 
Jie sudarysią 19 storų tomų.

OAPlE MAY, N. J., lapkr. 26. 
--- iyidelij» 'gaisras siaučia šio 
pavieto miškuose, kuris grū
moja sunaikinti tris mieste
lius.

Mussolini-Italijos diktatorius
Amerika reikalauja sau lygių teisių 

Turkijoje

Fašistas Mussolini patapo 
Italijos diktatorium

Diktatoriaus galias jam sutei
kė parlamentas.

RYMAS, lapkr. 26. — Itali
jos parlamentas vakar 275 bal
sais prieš 90 priėmė bilių, ku
riuo Mussolini valdžiai sutei
kiama yra diktatoriaus galia. 
Tuo būdų parlamento sutiki
mu Mussolini patampa Itali
jos diktatorium. Tai yra pir
mas atsitikimas moderninė j 
Italijoj, kad tokios dideles ga
lios yra suteikiamos vienam 
žmogui.

Mussolini dagar galės pats 
vienas vykinti visas ekonomi
nes reformas, tvarkyti finan
sus, atleisti valdžios dailinin
kus, permainyti taksų sistemą, 
reorganizuoti industriją, pra
vesti specialinius agrarinius 
(žemės) įstatymus, atiduoti 
nuoinon valdžios geležinkelius 
ir telegrafų ir telefonų siste
mas. •

'Parlamentas gi užsidarys ir 
jo nebus iki Mussolini nepra
veš visų savo numatomų re
formų. Pats Mussolini sako, 
kad parlamento nebus gal dve
jetą motų. Tečiaus kiti njano, 
kad jis sušauks parlamentą 
pavasary priimti naujus rin
kimų įstatymus ir tada vėl pa
leis parlamentą, kad paskel
bus naujus rinkimus.

Amerika reikalauja sau 
lygių teisių Turkijoj

Atsisakys pripažinti kitokias 
sutartis. Didieji talkininkai 

nepatenkinti.

LAUSAiNNE, lapkr. 26. — 
Jungt. Valstijos vakar parei
kalavo atdarų durų Turkijoj ir 
lygių teisių su kifais talkinin

kais visose ekonominėse ir 
prekybinėse koncesijose, ko
kios bus gautos iš Turkijos.

Amerikos ambasadorius Ri- 
chard Washburn Childs įspė
jo didžiąsias valstybes artimų
jų rytų konferencijoj, kad 
Jungt. Valstijos nepripažins 
trijų valstybių sutarties, ne
žiūrint kur ir kada ji butų 
padaryta, apie pasidalinimą 
tarp talkininkų 'Turkijos gro
bio. Prie savo pareiškimo jis 
pridėjo pirmiau talkininkams 
pasiųstą Hughes notą, kurioj 
pareišk’iaima Amerikos nusis
tatymas linkui Turkijos taikos 
tarybų.

Childs sako, kad Amerika 
turi daulyvauti lygiomis teisė
mis aliejaus laukuose Mesopo
tamijoj ir Mosul ir turi daly
vauti visose specialiuose teisė
se, kurios bus išgautos iš Turki
jos laike tarybų. Jis sako to
lei paduedąs pareiškimą pra
džioj konferencijos, kad pas-* 
kui nebūtų . jokių kaltinimų 
prieš Ameriką,

Tokis Amerikos pareiškimas 
yra didelis smūgis didėsiems 
talkininkams—Anglijai, Fran
ci jai ir Italijai ir jos tuo pa
reiškimu yra labai nepatenkin
tos.* Bet Japonija ir 'Turkija 
yra patenkintos, taipjau pa
tenkintos yra mažosios valsty
bės, taipjau ir neut raliuos.

Manoma, kad talkininkai vi
sais * budais bandys kpeiti 
Amerikos pareiškimą ir gal
būt bandys daryti atskiras ta
rybas apie koncesijas.

Ryto konferencija svarstys 
apie Mosulą, kur yra dideli 
aliejaus laukai. Tas klausi
mas bus pridengtas kamufla- 
žu “teritorinių klausimų Mažo
joj Azijoj.” Syrija ir Mesopo
tamija taipgi bus paliestos ir 
čia pasirodys tikrieji talkinin
kų apetitai ir Anglijos noras 
pasigriebti aliejaus laukus.

e.’LUJ-L___ __________  -r.!:"..... L _______ —.....................

Kalėdoms Dovanų 
Lietuvon •

Dabar yra laikas išsiųsti pinigų Lietuvon, 
jeigu nori, kad tavo dovana butų ten suvartota 
belaukiant Kalėdų, prisirengiant linksmai sutik
ti tų didelę Lietuvos šventę.

. 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.

t
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Kas Dedasi 
Lietuvoj
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Kova su brangenybe.
Kauna®, 2-XI. — Paskuti

niuoju laiku Lietuvoj, o ypač 
Kaune imta kiek griežčiau ko
vot su kįlančia brangenybe.

Pradžioj praėjusio spalio mė
nesio Kauno Komendantas už i 
dirbtiną prekėms kainų kėlimą i 
uždarė vienam mėnesiui kaiku- 
rias krautuves. Gi paskutinė
mis dienomis iš valdžios ir sa- 
vyvaldybės atstovų susidarė 
Miesto Tiekimo Komitetas ap- 
rupinimui darbininkų ir bied- 
nuomenes duona pigesne kai
na. • . ; !

Minėtasis Tiekimo Komite
tas jau pradėjo kepti ir par- 
davinėt duonų. Duonų kepa 
koperatyvų ir kariškose kepyk- 
lose, pardavinėja koperatyvai 
ir kaikurie įtekmingesni priva
tus krautuvninkai po 36 centus 
už kilo. Privačiose krautuvė
se juoda duona parduodama 
po 44—46 centus kilo.

Nežiūrint visų priemonių, ta 
kova kolkas nedavė pageidau
jamų rezultatų ,nes prekių kai
nos, o ypač produktų, vis dar 
tebekyla ir po šiai dienai. Pa
vyzdžiui, dar prieš savaitę Kau
ne geras sviestas buvo parda-* 
vinėjama po 5 litus už kilo, o 
šiandien sviesto kilo jau 7—8 
litai, lašiniai—6—7 litai, jau
tienos mėsos kilo 1 lit. 50 cen. 
ir 2 litai, viena silkė kainuoja 
10-13 centų ir t. p.

Reikia tikėtis, kad jeigu Kau
no tiekimo komitetas nesiliaus 
pardavinėjęs duonos, tai nors 
duona gal nepabrangs.

—Pet. Klimka.

Jau atvežė tikrųjų Lity.
Kaunas, 5-XI. — Spausdina

mųjų Pragoj litų pirmoji par
tija j Kauną turėjo būt prista-į 
tyta lapkričio 15 d. š. m., bet 
kadangi spaudos darbas gerai 
sekasi,-tai pirmoji partija pri
statyta paskuliniomis dieno
mis spalio mėnesio ir atvež
tieji nauji pinigai jau paleis
ti apyvarton.

Dabar atvežta smulkiųjų ko- 
piurų pinigai, centai — nuo 1 
ligi 50 centų.

Antrosios partijos laukiama 
atvežant už savaitės ir šioj 
partijoj jau busią stambesni— 
nuo 1 lig 5 litų.

Prisiųstieji centai yra skir
tingų spalvų ir jų išvaizda ne
bloga, padirbimas dailus.

Kaunietis.

Visuomeniniai 
Koperatyvai.

Kaune veikia keletas visuo
meninių koperatyvų. Iš jų la
binus pažymėtini tai Karių 
Ekonominė Bendrovė (kariš
kių koperatyvas), Parama 
(miesto darbininkų ir tarnau
tojų) ir Gelžkeliečių kopera
tyvas. Paskutiniuoju laiku dar 
kuriama valstybės įstaigų .tar
nautojų koperatyvas.

Prie šių dienų aplinkybių, 
ypač dėl tokio nepaprasto svy
ravimo valiutų ir jų nepasto
vumo koperatyvai randasi la
bai keblioje padedy — sunkus 
jų veikimas. Tačiau, nežiūrint 
visų kliūčių ir sunkenybių, 
kai kuriems koperatyvams se
kasi neblogai ir per tai savo 
nariams-dalininkams teikia ne
mažą paspirtį. Kol kas geriau
siai sekasi kareivių koperaty- 
vui ir “Paramai.”

Paskiausiuoju metu kopera
tyvų darbuotėje pradeda reikš
tis gyvesnis judėjimas ir pasi
ryžimas kovoti su brangeny
be, bet toji kova kolkas žy
mių rezultatų nedovė. Kokios 
bus tos kovos pasekmės, paro
dys ateitis.

—Kauno darbininkas.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

statomi j namus. Užtikriname geidau
si patarnavimą.

Reikalaukit: ,
E. J. McQUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, III.

fe

Dabar Lietuvoj jau nebegali būti nei rublių, nei 
auksinų, nei markių, o yra ir pasiliks tik nauji Lietuvos 
pinigai vadinami LI7 AlS.^

x 1
• : 'f 1

'-'i;-.- ** KAvi'v-V’’ ’ ■ . «•..., -. 
• t < *

Viskas turi būti išmokama Lietuvoje tikt

* •

fluo šios dienos kaip nesiųsi pinigus Lietuvon, ten 
jie bus išmokėti tik Litais, naujais Lietuvos Pinigais.

Toks yra Lietuvos valdžios patvarkymas.

Su įvedimu Litų Lietuvos ukiui pradės geriau klo
ties. Amerikiečių siunčiami pinigai nebeklius vokiečiams, 
bet eis naudai Lietuvos Žmonių.

Litai nepuls kaip markės, kadangi vien tik Ame
rikos Lietuvių siunčiami Lietuvon pinigai galės iškelti 
Litų kursą aukštai.

Siuskite per NAUJIENAS 
LIT US LIETUVON.

S . > . ' • t ‘
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MAJESTI£
H-TMEATRE-V

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

Monroe gat. arti State 
Beperstogmis Vodevilius 

šeštad., Sekmad.
Šventėmis

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

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

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

K. GŲGIS 
ADVOKATAS
Miesto o f ii ai

127 N. Dearbom Si., Room 1111-1S
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-8

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted Si.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22tl W. 22nd S t., kerti Leavitt Si. I
Telephone Canal 2552

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

Veda visokias byla* visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Formas ir Biznius. į 
Skolina Pinigus ant pirmo morge-1 
niaus ant lengvų išlygų.

K.,.....,, ,,,,., -

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKI8

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIAT1ON BLDG.
19 So. La Salio Si.

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietą!

Namų Tel.: Hyde Park 8395
. ■ - - ... ■ ‘

f V.. W. RUTKAUSKAS "i 
» Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 531 
Tel.: Centrai 8390

Va k. 812 W. 33 St. Chicago. 
Tel. Vardu 4681

fTel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas
Kambaris 806, Home Bank Bldg., 

i Kanjp. Milwaukee ir Ashland Avės 
Į Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki į 

9 vakare.
r—------ ,------- „

f

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS' ADVOKATAS , 
309 South La Šalie Street

Room 706
Telephone Harrison 421

Tel. Randolph 901

Emory Smith
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.

Kambarys 1615 Harris
Trust Bldg. Chicago

------------------—---- ----------- -
Herma n P. Haase

ADVOKATAS
609-610 Chamber of Commerce

133 W. Washington St., 
Phone Main 1308

Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Phunbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiaL

M. Yuška,
3228 W. 88tb St„ Chicago. BL

b* -----TUTMTI I III irt r

l’LO&čįAI. PLOŠČIAI PLOŠČIAI 
Šimtais. Vėliausių madų vyrams ir 
jaunuoliams. Diržuoti, languotomis 
apačiomis, raglan ir kimonu ploščiai, 
žili, rusvi, pilki ir visokių spalvų ir 
patrini], po $10 iki $20 mažihu 'negu 
kitoj krautuvėj mieste. Musų kainos 
eina nuo $16.50 iki '$35.

Senoviškesni ploščiai senesniems 
žmonėms, tamsesnių spalvų, $15 iki 
$32.50.

Didelė daugybė grynai vilnonių plo- 
šČių po $12.50. 1 ir 2 kojinės vyrams 
ir jaunuoliams $13.50 ir augščiau. ber
žai, franeuziškais pečiais, ustedai, 
puikiausios materijos, 2 kelinėmis gar- 
niturai $25 iki $45.

Vaikams 2 kelinėmis garnitural ir 
ploščiai $8.50 ir daug au.

S. GOUDON, 
Pardavinėtojas smulkmenų prekybai. 
1401 S. Halsted St. 739 W. 14 St.

Atdara kasdien vakarais ir septin- 
tadieniais.
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KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD.

Lietuvos Operos Artistų kon
certas ir vakarienė.

Laukiamosios dienos, 19-20 
lapkričio, jau praėjo, dabar lie
ka pakalbėti ir pasidalinti tų 
dienų įspūdžiais su plačiosios 
Amerikos lietuviais. Baltinio- 
riečių viltys ir laukimas Lie
tuvos artistų jų neapgavo, vi
sa publika jautėsi geriausiam 
upe ir visi reiškė padėkos atsi
lankiusiems dailininkams.

Buvo jau arti aštunta va
landa ir musų didžiulė Lietu
vių Svetainė buvo artipilnio. 
Musų senučiai, kuriuos tik re
tenybė išjudina iš namų, čia 
buvo net patys pirmieji: sė
di ir laukia kažko nepaprasto. 
Jaunesnioji publika gyvai ren
kasi ir galutinai užpildo visus 
suolus. Girdėti pastabos, kad 
tokios skaitlingos publikos 
koncertuos da nebuvę matyti.

Pasikelia uždanga, ir visi 
trys susikibę rankom artistai 
pasirodo prieš publiką. Juos 
sutinkama triukšmingu delnų 
plojimu. Prasideda programas, 
kurį pirmiau publikai išdėstė 
p. A. Strumskis iš Brooklyno. 
Pasigirdo puikus ir žavėjanti 
balsai, daina, smuikas, pianas 
— visi trys artistai pirmu iš
ėjimu jau publiką sužavėjo. 
'Poliau musų didžiulė svetainė 
tik liūliavo puikiais muzikos 
askardais. Musų artistai kas 
kartas su nauja daina, su nau
ja ineliodija, su šypsą ant vei
dų Žuvinte žavino publiką. 
Sunku apsakyti žodžiais tą vi
są pasigerėjimą, kilrį suteikė 
mums gerbiami svečiai. Jie 
davė mums daug naujo, ko 
mes iki šiol da nesame tos dai
lės srity turėję. Aš manau, 
kad musų artistai mėgėjai tu
rės progos daug ko . nuo sve
čių pasimokinti.

Po malonių dainų P. Ole
kos — basso, J. Byros — te
noro, ir M. įLeškevičiaus — 
smuikininko-virtuozo, publika 
sėdėjo ir nesdskirstė, nors jau 
buvo vienuolikta valanda nak
ties, — taip ji buvo susižavė
jus. Tat M. Leškevičius sulo
šė dar savo paties patiektą la
bai juokingą monologą, “Mo
lio Motiejų.” Ir jis tą mono
logą taip puikiai atlošė, kad 
publika leipo juokais.

Sekmadienio vakare buvo 
patiekta puiki vakarienė sve
čiams priimti. Vietos žmonių 
dalyvavo betgi neperdaugiau- 
sio. Kodėl jie taip patingėjo, 
nežinau. Banketo tostaninku 
buvo P. Ginkus. Vietos svečiai 
savo kalbose sveikino svečius, 
artistus ir linkėjo jiems ge
riausios kloties jų darbuotėj. 
Svečiai iš savo pusės dėkojo 
už svetingumą, etc.

Taip tai viskas buvo malo
nu, smagu ir gražu, ir visa tai 
liks ilgai ilgai baltimoriečių 
atminty. — Liutkų Kazys.

Grand Rapids, Mich.
Teisybės nekenčia.

Pasirodžius mano korespon
dencijai Naujienų Nr. 210, kur 
aš .paminėjau apie įvykius vie
tos draugijose pastaraisiais ke
liais metais, bolševikuojantie- 
ji gaivalai labai tuo įsižeidė ir 
“Naujienų” No. 265 P. K. Ja
kimavičius parašė man atsa
kymą net pusantros* špaJtos 
ilgio. Tas jo atsakymas visai 
tuščias, bet jeigu da jam ne
buvo aišku iš pirmiau rašy
tos mano korespondencijos ir 
jis sako, kad aš su teisybe la
bai apsilenkęs, tai pažiūrėsim, 
katras su teisybe labiau apsi- 
lenkėm. štai P. K. Jakimavi
čius sako: “Nejaugi tie žmo
nės, neregiai, kad jie nematy
tų kas veikiama. Taip, jie ma
to, tik naujai apsistoją šiame 
mieste nežino kokių pasekmių 
davė ir kokių žada duoti toks 
veikimas, todėl ir yra kaip tik

teisinga pirmiausiai jų domę 
atkreipti.

Kai dėl svetaines tai P. K. 
J. bando daryti tokią išvadą, 
kad pats turėtų gėdytis. Sako: 
“Argi kas kaltas, kad Nau
džius nemato nė knygyno, nė 
dr-jų, nė gražios svetainės ir 
kas joje veikiama.” Pažiūrė
kim, katras mudviejų nema
tom. P. K. J. sako, kad sve
tainė anais laikais priklausius 
Grand Rapids Brewin Co., o 
dabar jau dr-jai, ir svetainė 
su visais įrengimais kainuoja 
apie 20,(MM); tas reiškiąs, kad 
mes per kelis metus užgyvenę 
keletą tūkstančių. Ištiesų juk 
nesvarbu, keno pinigais svetai
nė tapo pastatyta, bravaro ar 
banko, bet svarbu, kas ją at
mokėjo. Da kuomet aš prik
lausiau koki trys metai atgal, 
dr-ja turėjo skolos už svetai
nę jau tik apie $3000, o sulig 
P. K. J. apkainavimu šiandie 
verta $20,000. Reiškia tie žmo
nės, kurie su komunistų dik
tatūra nesutinka, suspėjo į tą 
trumpą laiką atmokėti net 
$17,000, vadinas jums liko 
baigti mokėti tik $3000. Na, 
ir tuos $3000 ai’ jus užgyvenę 
atmokėjote? Aišku, kad ne. 
Pardavėte S. D. Draugijos tur
tą ir tais pinigais atmokėjote 
už L. S. Dr-jos svetainę. Tas 
’eiikia, kad jus. nieko neuž- 
tyvenote, o S. D. Dr-ja nugy
venote. Jus bandote pasigirti 
?eru atlikta darbu, tik deja, 
ue jūsų pastangomis. Kad su
vienijote tas dvi draugijas į 
.ieną, kas^gi galėtų ką saky
ki, jei tai butų atlikta tikslu di
desniam organizavimui, bet 
ųs vienijot todėl, kad, užval
gius komunistams, gręsė pa- 
ojus abiem tom draugijom, 
les nariai pradėjo apleisti 
draugijas nepaprastu greitu
ti u. Tas ir paginidė jums no- 
ą vienyti, kad užlaikyti bent 
ieną. Kai dėl narių, tai jau ir 

iats P. K. J. prisipažįsta, kad 
ų mažiau negu pirma buvo, 
is sako: ką dabar darysi, kad 
itokios aplinkybės; pirma na- 
iai prigulėjo tik tam, kad 25c. 
ižsdinokėjęs gaudavo 6 skune- 
ius, o dabar, girdi, kurie pri- 
uli, tai tikslu dirbti draugi
os ir žmonių labui. Bet visi 
ino, kad anais laikais, kol 
nivo gėrimas, nereikėjo nei 
Iraugijoms priklausyti, kad už 
kvoterį gavus 6 skunerius, tuo- 
net visur ir sali linuose gauda- 
o tą patį. Bet jeigu ir taip bu- 
ų buvę, tai išeitų taip, kad 
anais laikais nariai mokėjo 
?5c. mėnesinės mokesties ir 
ia šešis išgerdavo, o suspėjo 
it mokėti už svetaihę net 
M 7,000. Dabar gi mokant mė-l 
lesinės mokesties 50c. ir še- 
»ių negeriat, o kaip reikėjo at
mokėti $3000 už svetainę, tai 
turėjote parduoti S. D. Drau
gijos turtą. Kai dėl daugumo 
jašelpinių draugijų, kaip P. K. 
I. sako, kad gudragalviai buvę 
pritvėrę kaip grybų po lietaus, 
tai as sakau, kad tie, kurie 
tvėrė užsipelnė garbės, nes be
veik visi lietuviai šiame mies
te buvo kad ne prie vienos, 
tai prie kitos organizacijos 
pritraukti, ir buvo organizuo
ti, ko dabar jau nėra.

Dabar dėl narių mažėjimo. 
P. K. J. mato kaltę tik tame, 
kad nariai išstoja iš draugijos 
todėl, kad gėrymo nėra. Bet 
jis turėtų neužmiršti štai ką: 
kuomet da gėrymas buvo, už
ėmus d. P. Kaušiui pirminin
ko vietą jo pastangom likos 
panaikintas tas gėrymas dykai 
oo susirinkimo. Pats P. K. J. 
tuomet protestavo ir kitus ra
gino protestuoti prieš tokį P. 
Kaušiaus pasielgimą. Tas jūsų 
protestas nuėjo niekais: gėry
nių po susirinkiiųo daugiau 
nebebuvo, o dr-ja visgi nema
žėjo skaičius narių.

Dabar dėl apšvietos. P. K. 
J. sako, kad L. S. ir D. D. su
teikia veltui svetainę Dailės 
Chorui, A. P. 37 kp. pamo
koms, kur mokinate “iŠ Ko-

munistii manifesto ir politinės 
ekonomijos” ir tt. Tiek to dėl 
choro. O kad jus jau pradėjo
te “studijuot,” tai labai gera 
butų, kad kaip iš Komunistų 
manifesto, taip ir “iš politinės 
ekonomijos” suprastumėte taip, 
kaip tenai sakoma, o nevers- 
tumėte išvirkščiai. Žmonės, 
kurie jums duoda tas lekcijas 
LSS. organus numarino ir pa
laidojo ir pačią L. S. Sąjungą 
suskaldė. Dabar jus imdami 
lekcijas nuo tų žmonių patys 
kalbate ir panašios rūšies kal
bėtojus kviečiate, kur šmei
žia darbininkų vadovus ir sėja 
neapykantą vienų prieš kitus 
pačių darbininkų tarpe. Ar gi 
galima vadinti tokis darbas 
apšvieta? Vienaip sakote, t> ki
taip darote.

Dabar dėl knygyno. P. K. J. 
liepia man ateiti ir pamatyti, 
kiek yra knygų ir laikraščių. 
Taip, aš esu daug kartų buvęs, 
o knygų jokių nemačiau, iš
skiriant kelias apdraskytas 
V. Kudirkos raštų knygutes, 
kurias anais metais T. M. D. 
padovanojo; bet kur kitos vi
sos knygos, kurių buvo nema
ža ir gerų?

Apie laikraščius aš nė nera
šiau, kad jų visai neateina. 
Mano buvo pasakyta, kad pir
ma ateidavo jų visokio turi
nio, o dabar jų nėra.

Del to, kad aš juos fanati
kais pavadinau, tai P. Jakima-? 
vičius man nurodo J. Medas- 
tavičiaus adresą, kad aš nu
eičiau pasiklausti. Gerai, kad 
P. K. J. Medastavičiaus adreso 
dar neužmiršo. Bet aš rašy
damas pažymėjau tik, kad bu
vo tokių atsitikimų, kur drau
gija nutarė daryti visa, kad 
tik sustabdžius “Naujienas” 
nuo pardavinėjimo. Aš nepažy
mėjau, kuri draugija tai pada
re, tai prie progos pasakysiu, 
kad tokį nutarimą padarė A. 
L.DLJ). kp. savo mėnesinia
me susirinkime, ir visi tame 
susirinkime dalyvavusieji tai 
žino. Buvo būrelis, kurie to
kiam nutarimui priešinosi, bet 
kad jūsų pusėj bųtfb daugiau, 
tai nubalsavote. Pats p. K. J. 
buvai paskirtas tam nutarimui 
vykinti, ir nuėjęs pas J. M. 
graudenai, kad jis sustotų par
davinėti “Naujienas,” bet Me- 
dastavičius, matyt, ne toks 
baugus ir atsikirto: “Žmonės 
myli “Naujienas” skaityti ir 
reikalauja jų, tai kodėl negaliu 
jų pardavinėti!”

i aigi, ar čia neteisingai bu
vau pavadinęs jus fanatikais?

Aš daugiau nerašysiu apie šį 
dalyką, —perbrangus laikas 
ir gaila laikrašty vieta užimti 
polemikoms su žmonėmis, ku
rie nesiskaito su faktais.

S. Naudžius.

Didžiojo New Yorko Pro 
gresyviy Draugijų Sąry

šio Valdybai
PAREIŠKIMAS.

LSS. 19-toji kuopa įgaliojo 
mus, žemiau pasirašiusius, pra
nešti D. N. P. D. Sąryšio val
dybai, kad kpopa nutarė pasit
raukti iš Sąryšio. Pasitrauki
mo priežastys yra sekamos: 
netvarka Sąryšio reikalų vedi
me netikumas naujos Sąry
šio konstitucijos.

Kai dėl netvarkos Sąryšio 
reikalų vedime, tai “Darbinin
kų Tiesoje” (nr. 32 ir 33) nu
rodoma, kad komisija, skirta 
peržiūrėjimui kuopų Friends 
of Soviet Russia ccntralinio 
komiteto, kurį Sąryšis ‘ buvo 
įkūręs, — kad toji komisija 
pranešė Sąryšio konferencijai, 
jog jokių knygų komitetas ne
vedęs. Bet toje pačioje konfe
rencijoje, tuoj po komisijos 
raporto, p. Keršulis pareiškė, 
kad knygos buvo vedamos ir 
kad tuo laiku, kai jis, Keršu

lis, sekretoriavo, (komitetas 
Friends of Soviet Russia turė
jo surinkęs jau apie 8,000 do-

Dabar žiūrėkite: p. Keršu- 
lis, buvęs sekretorius prane
ša, kad komitetas vedė kny
gas ir kad jo sekretoriaviino 
laiku jau buvo surinkta apie 
8,(MM) dolerių. O komisija, skir
ta knygų peržiūrėjimui, pra
neša, kad, girdi, knygų neves
ta! Ar neišrodo, kad šitokis 
komisijos pranešimas yra įtar
tinas?

Ištikro: kiek tikrai pinigų kas pavedama 
surinkta —- astuoni, dešimt, o 
gal penkioliką tūkstančių do
lerių? ’

Niekas nežino. Tik komisija 
sako, kad niekas knygų neve
dęs.

Ir toliau: Kam teko surink
tieji. pinigai? Ar tapo pasiųsti 
jie badaujantiems rusams? 
Kur kvitos? Kur užrašai? Kur 
įrodymįRi, kad tie pinigai tapo 
pasiųs&tiems žmonėms, ku
riems Wivo renkami? Niekas 
to nežino, nes komisija prane
ša, kad knygų nevesta!

Ar neišrodo tokios komisi
jos raportas labai ir labai keis
tas, ypač tai buvęs sekretorius 
pareiškia, kad knygos buvo ve
damos?

Ar neišrodo, kad galėjo kas 
nors blogo atsitikti su tais pi
nigais, kad jie galėjo numar
mėti kur nors kitur, o ne ten, ••
kur žadėta juos siųsti?

Taigi priklausyti Sąryšiui, 
kurio reikalai yra tvarkomi 
panašiu biulu, Lietuvių Socia
listų Sąjungos 19-toji kuopa 
skaito negalimu.

Toliaus apie naują Sąryšio ’ 
konstituciją. LSS. 19-toji kuo
pa neturi nieką prieš Sąryšio 
tikslus, kaip kad jie yra pa
reikšti naujoje Sąryšio konsti
tucijoje. Bet senoje Sąryšio 
konstitucijoje buvo dėsnys, 
kurs reikalavo, idant svarbos- 
nieji konferencijos tarimai bu
tų leidžiami nubalsuoti refe
rendumu tose kuopose, kurios 
priklauso Sąryšiui. Iš naujo
sios konstitucijos šis dėsnys 
išmesta. Net pati naujoji kon
stitucija, matomai, nebebus 
leidžiama referendumui. Vi-sj-

konferencijos 
delegatams atlikti.

llSS. 19-tos kuopos manymu,■ 
šitoks konferencijos delegatų 
galios sustiprinimas yra ne 

kas kita, kaip tam tikros kli
kos pasinio j imas pasigauti 
progresyves New Yorko ir 
Brooklyno draugijas ir išnau
doti jas komunistų tiklams.

LSS.

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

So. Halsted St., kampas 81 gali 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akuieri- 

os kolegl

8101

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

PVODA TEISIU PATAKUOB

DETROIT, MICHIGAN
West 1894 Heml. 6678

* WM. J. STOLL CO„ 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas)
GRABŪRIUS 

1029 — 25th St„ 9609 Cardoai 
Detroit, Mich.

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

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

7—8 vakaro
Tek IfMrket 6284, Markat 4526

............................ ( ■■■ —.........................
• 3■’ V ✓ fe’ •.

Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

618-620 Ford Bldg.
Kampas Griswold & Congress gat.

Darau ir peržiurtu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkej.

• 1........ --- 1——r—

Jei Galėtume Pasakyti k

apie tyrof visą istoriją 
sveiko pieno pagaminimą 

keliais žodžiais, tai jie bu
tą — “Bordeno Pasteurin- 

tasis”.

BOHDENS
Farm Products Co. of Illinois

Franklin 3110

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraildos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
• PAŠALPOS SKYRIAI — 
$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Skaitykite “Dirvą” Į
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DJDŽTŲ-TIT (8 <

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

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

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

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

Knygų Katalogas siunčiama Dykai.
“DIRVĄ’^B'h — ■

7907 Superior Avė., CIeveland, O.

19-tos kuopos vardu:
V. Poška, < •

J. Glaveckas. f

Redakcijos Atsakymai'
Z. iLu M. D., Chgo.— Tams

tos raštą labai sunku įskaity
ti. Pasilavinkite kiek geriau ra-

praktika- 
usl Pen» 
flilvanijos 
hospitalb- 

Pasek- 
ii n g ai pa
tarnauta 

<rit gink 
typao. Dus 
La rodą 
.oldose 
'obb ir 
okluoM 
<aluosa 
erims
merginom*.

ii- 
u-

mo 
ir

EKSKURSIJA 
į Tėvynę 

LAIVU AMERICA 
IŠPLAUKIA Gruodžio 13 d. 

iŠ New Yorko į Bremeną, 
o iš ten gelžkeliu per Eitkū
nus į Kauną.
Nematyta proga tiems, kurie^ nori 
praleisti Kalėdas savo mylimųjų

1 draugystėje. Ra-
zfJM’ lykite šiandien

- klausdami žinių 
apio nepaprastus 
trečios klesos pa- 
togumus.
Trečios klesos 
kainos iki

i Blemeno $103.50
Kauno .... $105.15 
Vilniaus $105.3f 

Vadovaus pats p. A. C. Rypkevičia 
United States Lines

45 Broadway, New York
92 State St., Boston, Mass.

110 S. Dearborn St., Chicago, III. 
U. S. SHIPPING BOARI).

II RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per II 

metų kaipo patyręs gydytojas! chi
rurgas ir skuteris.

Gydo aitrai* ir chronlikas ligas, 
vyrų, moterų ir raikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1026 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f‘Dienomis: Canal 
8110 arba 857

Nakt. Drarel 959 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted SU

Tai afonai:

Pinigai
iš

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio Dr. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 82 St 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:80 — 7 
vakare. Nedaliomis nuo 12 —

2 po piet.
Telephone Yards 687

Waukcgano
LIETUVON

Geriausia siiisti
per

i

J. E. Bruzevičiu
Taipgi geriausias 
ir nuoširdus patar
navimas visokiuo
se reikaluose.

Waukegan 
Pharmacy

J. E. Bruzevičiuus 
aptiekorius

705 S.Sheridan Rd. 
Waukcgan, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

PINIGAI
iš

ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnes 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co.

809 So. Main St.,

Rockford, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyritką ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

iki

MRS. M. WATTKIEWICZ 
(Baniene)

Akvierktf
3113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekviename 
šit iki me 
ypatilkų 
rijimą, 
patarimus 
berims ir 
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

at- 
teildu 

trižiu- 
Duodu 

mo- 
mergi-

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

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

Chicago, III.

DR. S. BIEŽIS 
•TDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduli«i 
Ofisas 22D1 W. 22nd SU kampas B 

Leavttt St TeL Canal U12.
ReMdencija 8114 W. 48ad Si

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 10—12 v.
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1n?4’Si/Ur Rinkimai į Šveicarijos fede-o t C/liiCR^Oj III.* undoi? tJio oi I #
March 2nd, 1879. racinę tautos tarybą (sei-

Nuošaliai stovės tiktai ko
munistai, bet Švedijoje jų 
skaičius šiąndie yra labai 
menkas. \

Socialistų 
Laimėjimas 
Šveicarijoje

Naujienos eina kasdien, išskiriant mą). Geriausią pasisekimą 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben-’ 
drovč, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

turėjo Socialdemokratų Par
tija, kuri pravedė 43 atsto
vus (vieton 38), laimėdama 

^Jtltuo budu 5 naujus manda- 
T*tus- iW'f
i.w Kitos partijos gavo tau

tos taryboje tiek vietų: lais- 
T’isc vamaniai (liberalai) ir de- 
- 76c mokratai 59 (turėjo 59), ka-

Užsimokėjimo kaina: 
Chicagoje — pažtu:

Metams Ly_ __ __________
Pusei metų __ __ ________
Trims mėBMiama..... ,... . ....
Dviem mėnesiam__ ______
Vienam mėnesiui_________

Chicago je per nešiotojus: 
Viena kopija_______ —__
Savaitei ----------- -------------
Mėnesiui _______________

Suvieašti-e Vahtijose ne Chicasoj®| tulikai konservatoriai 44 (tu 
"P U’ $7-oo rėjo 41), ūkininkų sąjunga

. a.’oo 35 (31), liberaliniai demo- 
kratai 10 (9), “Gruetli” są- 

. junga 3 (turėjo 6), komuni- 
- štai 2 (turėjo 3), nepartiniai 

>50 2 (turėjo 2).
Pralaimėjusios partijos 

1 yra pusiau-liberalinė, pusiau 
-socialistinė “Gruetli” sąjun
ga ir komunistai. Maskvos 
apaštalai, kaip • matome, 
Šveicarijoje visai smunka 
nuo koto.

Šveicarijos socialdemokra
tai paskutiniu laiku sugebė
jo ne tiktai atsigriebti po to 
smūgio, kurį jiems buvo už- 
davę komunistai, suskaldy- 
dami partiją, bet dar ir pa- j 
sidaryti stipresni, negu buvo 
pirma. Daugiausia jų pa
stangomis nesenai buvq at
mestas visuotinu piliečiu bal
savimu parlamento priimta- 
sai įstatymas, kuriuo norėta 
suvaržyt žodžio, spaudos ir 
streikų laisvę.

Metams ___________ _____ .
Pusei metų ____
Trims mėnesiams....... .......... —
Dviem mėnesiam___________
Vienam mėnesiui ___________

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams...................................... $8.00
Pusei metų.............. .................... '
Trims mėnesiams —_____ _— 2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Švedijos 
socialistai 
vienijasi.

Švedija, kaip žinia, yra 
vienintelė (nepriklausoma) 
šalis, kurios ministerių ka
binetas susideda iš vienų so
cialdemokratų. Jos valdžia 
vienok negali vesti grynai 
socialistinę politiką, kadan
gi socialdemokratai neturi 
daugumos parlamente.

Švedijos socialdeniokratai 
šiandie jau gal kontroliuotų 
parlamentą, jeigu jų nebūtų 
susilpninęs skilimas, įvykęs 
keletas metų atgal. 1917 m. 
nuo socialdemokratų parti
jos atsimetė jos kairysis 
sparnas ir susiorganizavo į 
Kairiųjų Socialistų Partiją. 
Tarpe jos vadų pirmoje eilė
je stovėjo Lindhagen (Šve
dijos sostinės, Stockholmo, 
majoras), Stroem ir Hoel- 
gund.

Šią naująją partiją mėgi
no paimti savo kontrolėn 
Rusijos bolševikai ir, kada 
jie pamatė, kad jų įtaka jo
je yra gana stipri, tai jie pa
reikalavo, kad ji prisidėtų 
prie III Internacionalo ir iš
mestų iš savo tarpo komu
nizmo priešus. To pasekmė
je su Švedijos Kairiųjų So
cialistų Partija pasidarė tas 
pats, kas su Vokietijos ne
priklausomųjų socialdemo
kratų partija, su Italijos so
cialistų partija, su Franci jos 
socialistų partija (po karo) 
ir kitoms kairiomsioms so
cialistinėms partijoms: ji su
skilo, ir viena jos dalis įsto-

GALUTINI RINKIMŲ REZUL
TATAI ANGLIJOJE.

Paskutiniuose Anglijos par- 
partijoslamento rinkimuose 

gavo po tiek balsų:
Konservatoriai .. 
Darbo Partija .. 
Asąuith’o liberalai 
Lloyd George’o lib. 1,429,001 
Nepriklausomieji .. 
Proliibicionistai ... 
Komunistai ............
Airijos nacionalistai 
Žemdirbiai ............

5,464,707
4,191,732
2,619,870

269,704 
54,051 
28,441 
12,614
11,492

Viso
Atstovų parlamente 

konservatoriai 346, 
Partija 142, Asąuith’o 
lai 64, Lloyd George’o 
lai 44, nepriklausomieji 
munistai 1, ir t. t.

Jeigu Anglijoje butų propor- 
cionalė rinkimų sistema, tai

. 14,081,612
turės: 
Darbo 
libera- 
li'bera- 
7, ko-

jo i komunistų internaciona- Darbo Partija butų pravedusi

Likusioji Švedijos kairių
jų socialistų dalis gyvavo li
gi šiol, kaipo atskira orga
nizacija. Bet dabar praneša
ma, kad pradžioje lapkričio 
mėnesio š. m. Švedijos sočiai 
demokratų partijos atstovai 
susėjo su kairiųjų socialistų 
atstovais ir po trijų dienų 
diskusijų nutarė pasiūlyti 
savo partijoms susivienyti. 
Galima neabejoti, kad tam 
nutarimui pritars milžiniška 
dauguma narių abiejose so
cialistinėse partijose, ir Šve
dijos darbininkų judėjimas, 
ačiū tam, vėl ims sparčiai 
augti.

į parlamentą 200 atstovų, ka
dangi ji gavo apie 30% visij 
paduotų balsų.

SOCIALISTAI LAIMĖJO RIN
KIMUS SAKSONIJOJE.

“The Mihvaukee Leader” ga
vo speciali nį pranešimą iš Vo
kietijos, kur sakoma, kad Sak
sonijos socialistai laimėjo rin
kimus į valstijos legislaturą. 
Pirma socialistai legislaturoje 
turėjo 49 atstovus, o dabar jie 
turės 51. Likusios partijos tu
rės tik 45 atstovus. Vadinasi, 
socialistai sudarys didžiumą. 
Žinia tarp kitko sako:

“Nauji rinkimai buvo pa
skelbti dėka tam, kad at
žagareivių partijoms refe
rendumo keliu pasisekė at

šaukti senąją legislalurą. At
žagareiviai tikėjosi naujuose 
rinkimuose «laimėti, ir tuo 
budu nuversti Saksonijos 
socialistų valdžią.

“Senosios partijos tikėjosi 
rinkimus laimėti, bet labai 
apsivylė. Už socialistus vi
soje valstijoje balsavo 
1,100,565 rinkikai, o už ki
tas partijas 1,078,$16. Tuo 
budu socialistams įJteko di
džiuma balsų. 4/

“Labiausiai už socialistus 
balsavo didžiuliuose mies
tuose. Dresdeno distrikte so
cialistai surinko 470,685 bal
sus, o jų priešai 465,815. 
Chemnitzo distrikte socia
listai gavo 505,045 balsus, o 
kitos partijos — 403,826. 
Leipsic’o distrikte socialis
tams teko 346,875 balsai, o 
kitoms partijoms —• 346,- 
574.”

SIRVYDAS IR T. M. D.
KNYGELĖS.

“Keleivyje” p. Jonas Naujo- 
kas rašo, kad visi priekaištai, 
daryti ir dar tebedaromi p. 
Sirvydui kas dėl pasisavinimo 
T. M. D. knygelių, yra nepa
matuoti. Štai ( kaip, pasak p. 
Naujoko, ištikrųjų buvę:

“Mes, (TIMID.) Centro ko
mitetas, suderėjome su ‘Ko
va’ per Sirvydą atspausdinti 
tam tikrą skaitlių (knyge
lių), surokuojant darbą ir 
popierą už sutiktą sumą. 
Tais laikais tarp Amerikos 
lietuvių buvo karščiausis 
geidulis apšvietus ir platin
ti literatūrą; negalintiems 
nusipirkti, dovanai buvo da
linama, kad tik tamsus 
ižmbnehai skaitytų, šviestų
si ir it. t. Sirvydas tada irgi 
turbut buvo pagautas to ūpo 
platinimui knygų, ir kaip
prasidėjo ‘Kovoje’ tos kny- tos istorijos esmė.

gėlės statymas, jis atrašė 
pas T. M. D. viršminėtą 
Centro Komitetą, kaip ge- 

sekančiai: 
skaitliaus,

rai atsimenu, 
‘Apart suderėto 
kurį Sirvydas .turės prista
tyti T. M. D-tei, kad C. K. 
leistų dasipirkti popieros ir 
nuo savęs užmokėti už 
spaudą, ir daugiau egzemp
liorių atspausdinti, kuriuos 
jisai paplatinsiąs tarpe LSS. 
draugų ir šiaip lietuvių, pa
gal T. M. D. mierius, kad 
kurie negalės nusipirkti, tad 
dovanai duoti, — ir todėl 
jokia skriauda T. IM. D-tei 
nepasidarys’.”

T. M. D. Centralinis Komi
tetas, kurio iždininko pareigas 
tada ėjo p. Naujokas, sutiko p. 
Sirvydo pasiūlymą priimti. Va
dinasi, p. Sirvydui buvo leis
ta savo lėšomis atsispausdinti 
daugiau knygelių, negu buvo 
išpradžių suderėta. Tai ir visa

KAIZERIS NORI AT
SIJAUNINTI.

Iš Paryžiaus ateina žinia, 
kad vienas kaizerio draugų 
kreipėsi į paskubusį rusų dak
tarą, Sergei Voronovą, prašy
damas jo padaryti kaizeriui at
jauninimo operaciją. Esą to 
norįs pats buvusia kaizeris. 
Dr. Voronovas atsisakė tokią 
operaciją daryti, pareikšda
mas:

“Aš nenoriu naujos ener
gijos suteikti tokiam žmo
gui, kuris privalėjo jau se
nai numirti.”

RUOŠIAMA LIETUVIŲ 
BOS ŽODYNAS.

KAL-

“Vienybė” patalpino 
K. Būgos laišką. Laiške 
ma, kad jis iruošiąs lietuvių 
kalbos žodyną. Žodynui med
žiagą prof. Būga pradėjęs rink-* 
ti dar 1905 m. Žodynas busiąs 
gan didelis — sisidėsiąs bent 
iš keturių storų tomų. Delei 
stokos lėšų ir darbininkų dar
bas einąs išlėto. Prof Būga ra
šo:

sako-

“Kaip Tamsta gali matyti, 
— žodyno darbas yra labai 
didelis. Jani atlikti reikia 
talkininkų. Padėjėjų aš be
veik neturiu. Dirba pas ma
ne dabar trys žmonės, iš ku
rių du atlieka nusašinėtojų 
(kopijuotojų) darbą.

“Žodyno darbas reikėtų 
paskubinti, nes jo mes visi 
esame labai reikalingi. Lėšų 
šiandien žodyno reikalui te
duoda viena tiktai musų 
valdžia. Bet1 valdžios atleis
tųjų sumų neužtenka. Jei 
musų visuomenė nori grei
čiau išvysti gatavą žodyną, 
turi ir pati prisidėti prie žo
dyno jei ne darbu, tai bent 
aukomis. Kad butų pakan
kamai pinigų, tai žodyno

Padegėlis Kasmatė.

Laiškai iš Klaipėdos
(Musų Specialio Korespondento)

(Tęsinys).

įdūkę ir koks dabar triukšmas 
eina visame krašte!

Bet tai dar ne viskas. Lietu
viai ima ir panaikina pasienio 

Aš čia neminėsiu apie kitus lįudymus “šeinus,” ima kont- 
Žiliaus darbus, apie jo diplo- roliuoti vizų davimą ir jas te
matinius žygius bei valstybinę ’ |)aį dideliu vargu beduoti. Čia 
propagandą, aš tik noriu pa-1 spekuliantams tai jau visai pci-

VIII. Jonas Žilius 
Klaipėdoj.

duoti faktą kitą iš jo konsu- 
larinės darbuotės, kurie apibu
dina Klaipėdos padėtį.

Iki Žiliui, gauti vizą iš Klai
pėdos į Lietuvą — tai nieko 
nebuvo lengvesnio. Ir ne tik 
vizą — buvo plačiai vartojami 
taip vadinamieji GRENZS- 
CHEIN’AI (sienos liudymai), 
kuriais šion ar ton pusėn ga
lėjo eiti kas tik norėjo. O tuos 
“Seinus” duodavo visi, kas tik 
netingėdavo. Pavyzdžiui, tokiai 
pasienio vandens kelių rajo
no viršininkas duodavo leidi
mus vokiečių piliečiams, esan
tiems Klaipėdoj, įvažiuoti į 
Lietuvą. Ir jie su tokiais leidi
mais važiuodavo su visokiom 
prekėm, ir niekas jų nesulai
kydavo. Savaime suprantama, 
kad prie tokios sienų perėji; 
mo kontrolės šia siena ėjo 
toksai šmugelis, kuris galėtų 
konkuruotų jeigu visų kitų 
Lietuvos pasienių šmugelį krū
von sudėtum. Klaipėdiškiai 
spekuliantai ir iš kitur į tenai 
atvykę, jautės labai gerai, ir 
agitavo išsiryžę, kad Klaipėda 
turi likti prancūzų globojama 
nepriklausoma valstybė.

Jonas Žilius tuojau įsakė pa
sienio sargyboms ir muiti
nėms neįleisti iš Klaipėdos į 
Lietuvą jokių prekių, dėl ku
rių nebus liudymo iš jo veda
mos atstovybės. O jis toms 
prekėms, kurios nėra Klaipė
dos krašte gamintos, įvežti į 
Lietuvą leidimų visai nebe
duoda — nes esą Lietuvos 
pirkliai ir be tarpininkų galį 
jų nusipirkti iš pirmų rankų; 
o dėl įvežimo prekių, gamina
mų Klaipėdos krašte, tai jįs 
kas kartą atsikalusia Kaune 
tai vienos, tai kitos ministeri
jos, o tokiais atvejais raštai 
nebetaip greitai vaikšto. Vadi
nasi, kitaip sakant visa pre
kyba šiame pasieny sustojo. 
Klaipėdiškiai spekuliantai, pri
sikrovę sandėlius prekių, ski
riamų Lietuvai, niekur jų par
duoti negali — negi veš atgal 
į Vokietiją — Klaipėdos kraš
tas tuo labiau jų negali suvar
toti, o kitur — nėr* kur vežti. 
Tokiu budu stambesniuosius 
firmos, viena paskui kitą iš
karto ėmė bankrutuoti. Lie
tuviams — tai puikiausias įro
dymas, kiek Klaipėdos kraštas 
gali be Lietuvos gyvuoti, o vo
kiečiams ir kitiems spekulian
tams — visai nebe juokai. To-

lis po kaklu. Šit ateina į atsto-

Jie leisdami puikiai žinojo, kad 
jų visviena niekas neims. Už
tat jų ir atspausdino tiek, kad 
ištektų tiktai šmugelninkams 
kolekcionieriams parduoti. Rin
koje tų pinigų rodos labai ma
ža, komplekto surinkti jau be
veik negalima, juos jau išpir
ko šmugelninkai ir išvežė iš 
Klaipėdos. Vietinė valdžia šio
je operacijoj, žinoma, uždirbo, 
bet jeigu krašto ūkis remia
mas tokios rųšies pajamomis, 
tai kas jo daugiau laukia, jei
gu ne galutinas bankrotas 

* * *

Lietuvių vokiečių kova Klai
pėdos krašte jau perėjo į to
kios srities kovą. Klaipėdos 
Krašto lietuvninkai dabar ne-
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mažesniu uksispyrimu ir pasi
ryžimu kuria Lietuvos istori
ją, kaip mes tai darėme Di
džiojoj Lietuvoj Bermonto ar 
Želigovskio dienomis. Ir prū
sų musų brolius lydi laimėji
mas, ir laikas dirba musų nau
dai.

Ir visviena, kiek dar nesą
monių Lietuvos valdžia pada
rytų Klaipėdos krašto politi
kos reikalu, jo laimę nulems 
ne kunigas Jurgutis su Volde
maru, pagaliau ir ne taip va
dinamoji plėšrioji “Augščiau- ' 
šioji Taryba,” —« savo laimę 
nuspręs • pakilusi, atbudusi 
tauta — ji ją savo pūslėtomis 
rankomis nukals.
• (Pabaiga)

Lietuvos Darbininkų Jaunimas 
. 08 ir Jo Organizacija

.............................. . 1 11 '!!

Kunigas.

Apie Lietuvos darbininkų i laike pastarųjų 5—6 mėnesių 
jaunimą ir jo padėtį tektų la-[nenuilstamai dirbdami sudarė 
bai daug kas parašyti. Į jau
nimo padėtį dirbtuvėse, fabri
kuose, dvaruose ir pas stam
biuosius ūkininkus tik dabar 
pradedama įsižiūrėti ir kelia
ma aikštėn visi tos padėties ne
normalumai.

ma butų priruošti spaudai 
per 4 ar 6 mėnesius. Tuo
met aš galėčiau pritraukti į 
žodyno ‘darbą keletą naujų 
darbininkų (iš universiteto 
studentų, mano klausytojų). 
Tam reikėtų turėti mėne
siui 'bent 200 dolerių.”
Kadangi trūksta lėšų ir dė

ka tam prof. Būgai nesą gali
ma viso laiko žodyno rengimo 
darbui pašvęsti, tai ir pats dar
bas turės kiek užsivilkti, jeigu 
nebus gauta iš amerikiečių pa
ramos. Profesorius rašo:

“Kad galima butų man 
atsitraukti nuo • pašalinio 
darbo, tuomet žymiai spar
čiau pradėtų eiti žodyno 
rengimas. ' Kad aš galėčiau 
gauti sau iš kur norint 120 
dolerių mėnesiui subsidijos, 
tai, nusikratęs visais pašali
niais darimis, atsidėčiau vie
nam žodyno darbui.

“Gaila, kad aš iiešu p’ott- 
tikas ir agitatorius. Tuomet 
bučiau pervažiavęs skersai 
ir išilgai Amerikos lietuvių 
kolonijas ir surinkęs reika
lingą dolarių sumą žodynui.* 
Ar uesirastų Amerikoje gerų 
žmonių, kurie paagituotų dėl galite numanyti, kad vo- 
žody. o reikalui?” kiečiai miestiečiai dabar yra

j a imas berniokas, kariuomenėn 
stojimo amžiaus, semitų ra
sės. Sakos jų kompanija yra 
pasiuntusi į Lietuvą popierio 
vagoną, bet tas vagonas kaž
kur apie Šiaulius yra žuvęs —• 
reikia važiuoti jo ieškoti — jis 
įrodo tai dokumentais. Neduo
ti jam vizos — reikštų nusa
vinti jam tą vagoną ar bent 
žymių ' nuostolių tyčia padary
ti. Bdt, deja, jisai turi asmens 
paliudymą, kuriame pasakyta, 
kad jis yra Lietuvos pilietis, 
bet tą paliudymą yra išdavus 
Klaipėdos Krašto valdžia.

Kuomet jam buvo duota su
prasti, kad jeigu jis yra Lietu
vos pilietis, tai dėl asmens pa
liudymo priderėtų k-i$eiptis į 
kurią Lietuvos valstybes įstai
ga, tai jis atrėžė, kad Lietu
vos įstaigos jam neduoda! Kai 
buvo pasiūlyta, kad važiuotų 
tuo pačiu reikalu kas nors ki
tas iš jų kompanijos, tai tasai 
ponas paaiškino, kad jie visi 
tokie. Vadinas, visi pasislėpė, 
kad nereikėtų Lietuvos kariuo
menėj tarnauti. O reikia tik
tai pažvelgti, kokia publika 
gyvena tokiame viešbuty, kaip 
“Berliner Hėf” ir kituose di
desniuose viešbučiuose! Tai 
Vis jauni žmonės, besikalban
tieji tarpusavy vien rusiškai, 
ir visi grynai žydai! O kaip 
jie ūžia, kiek jie pinigų į va
karą praleidžia, kaip jie pui
kiai dėvi! Vadinas, tokioj 
brangenybėj, kiek jie turi už
dirbti! Vadinas, 
apsileidimas jos 
tino!

Reikia žinoti, 
prekes šmugeliavo ir iš Lietu
vos, ir iš Rusijos ir Klaipėdos 
jas pardavinėjo prancūzams. 
Tokiu budu Klaipėda jungė

kiek Lietuvos
parazitų mai-

■ i u •
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kad šie tipai

Aš manau, kad manęs net 
daktaras Soloveičikas nepava
dins antisemitu, jeigu aš kou- 
stalituoju nuogą falktą. Paga
liau, tokie lipai teršia vardą 
ne tik Lietuvos piliečio, bet ir 
žydo vaivlą, kurie negana kad 
buvo Lietuvos parazitai pilnoj 
to žodžio prasmėj, bet dar ve
dę propagandą, kad Klaipėdą 
padaryti prancūzų globojamą 
“nepriklausomą valstybę 1”

Visi šitokie tipai dabar su
urzgė, kaip pakibintas vapsvų 
kelmas. Vokiečiai, kad kiek 
pagelbėti padėčiai, čmč ir iš
leido savo “Mcmol’io” pinigus. įlinkai tik šįmet

»

Bet visa tai gal be manęs 
nušvies musų jaunieji draugai, 
čionai tuo tarpu noriu* pažy
mėti dar ir antrąją mintį, kad 
ir pats darbininkų jaunimas 
iki šiol baltai dienai dar ne
buvo subruzdęs dėtis į aiškiai 
klasines organizacijas itr ne
buvo išmokos surašyti ir su
dėstyti savo reikalavimus. Iki 
šiam laikui Lietuvos jaunimas, 

'tiesa, turėjo įvairių savo or
ganizacijų, bet jos daugiausiai 
kreipė domesio į principų j ieš
kojimus, bet neįsižiurėjo į ver
gišką darbininkų jaunimo eko
nominę padėtį, — žinoma, aš 
čionai kalbu, apie tą jaunimą, 
kurs randasi musų kairiosios 
visuomenes sparne. Bet ir ši
tuo žvilgsniu nedaug kas te
galima tam jaunimui minėti, 
nes to jaunimo organizacijas 
kure ir tvėrė besimokinantis 
jaunimas, t. y. tas jaunimas, 
kuris savo padėtim priklauso 
prie pasiturinčiųjų sluogsnių. 
Iš kur tat tam jaunimui galė
jo ateiti galvon darbininkų 
jaunimo padėties reikalai.

Todėl mums ir bus supran
tami įvairus “aušrininkai,” 
“draugininkai” ir kiti, kurie 
yra sukūrę Lietuvoje socialis
tinio jaunimo organizacijas, 
žinomas platesnei intcligenti- 
nei visuomenei, bet mažai te
žinomas kaimui, dvarui ir 
dirbtuvei ir jų jaunimui.

Aš čionai nenoriu laiko gai
šinti dar vienos rūšies klausi
niu, bent, kurių jaunimo or
ganizacijų esama Lietuvoje, 
las klausimas ir įdomus ir 
platus, — teks gal kam kitam 
prie jo grįsti. Tik tiek teno
riu pažymėti trumpai, kad 
Lietuvos jaunimo judėjimas, 
ėjo dviem svarbiausiom kryp
tim:—kairiųjų kryptis apima 
įvairaus plauko socialistus. 
Prie šios krypties priklauso 
“aušrininkai”, “Draugo” orga
nizacija su kairiųjų liaudinin
kų spalva, prie kurtosios šlie
jasi įvairus nepartiniai, paskui 
eina marksiuinkų kuopelės, 
dešiniųjų liaudininkų pasekė
jai ir t. t. Prie dešiniosios 
krypties priklauso krikščioniš- 
kasai sparnas su “pavasarinin
kais” “ateitininkais” ir t.t., ku
rių obalsis—viską Kristuje at
gaivinti,

savo sąjungos įstatus ir pasta
romis dienomis padėjo pagrin
dus savo ekonominei^ politinei 
ir kultūriniai programai, žiež- 
ribininkai aiškiai kalba apie 
darbininkų jaunimo reikalus 
visose jaunimo gyvenimo sri
tyse. Ekonominė jų paltfor- 
ma aiškiai yra suvedusi visus 
stambesniuosius darbininkų 
jaunimo ekonominius reikalus, 
nustačiusi budus kovos už tuos 
reikalavimus. žiežribininkų, 
kaip jau sakiau, paliesta poli
tiniai ir kultūriniai siekimai. 
Tie siekimai—tai siekimai Lie
tuvos socialdemokratų partijos. 
Jaunieji darbininkai yra pasi
statę savo tikslu pasiruošti 
darbininkų kovai už geresnę 
darbininkų klases ateitį.

Pirmas Soc. Jauįi. Sąjungos 
“žiežriba” suvažiavimas įvyko 
spalių 22 d. Šiauliuose, tame 
tat suvažiavime ■ ir liko nusta
tyta “žiežribininkų” platforma, 
žodžiu, kuriasi nauja Lietuvo
je .pajiega, — Lietuvos dar
bininkų Jaunimo “žiežribos” 
Sąjunga. Dabar prisieina lauk
ti visuotino Sąjungos suvažia- 
vimo ir tolimesnio sąjungos 
organizacijų išsivystymo. Dau
giau medžiagos apie “žiežri
bos” Sąjungą skaitytojai ras 
laikraštyje “žiežriba”, kurs 
priedu pasirodys prie “Social
demokrato”, š. m. 45 num.

žiavimas tarp kitko yra pri
ėmęs sekančią rezoliuciją de
lei Amerikos lietuvių darbinin
kų jaunimo:—

“Konferencija prisimindama, 
dar ir Amerikoje yra labai 
skaitlingas lietuvių darbininkų 
jaunimas, priima šitokią rezo
liuciją: “Šiaulių srities Socia
listinio Jaunimo Sąjungos 
“žiežriba” atstovų pirmoji 
konferencija, susirinkusi Šiau
liuose spalių 22 d. 1922 m. 
reiškia karšto noro, kad ir

jaunimas greitu 'laiku susibur
tų į socialistinio jaunimo or
ganizacijas ir užmegstų arti
mus, broliškus ryšius su “žiež- 
ribos” Sąjunga bendram dar
bui suderintai dirbti. Konfe
rencija giliai tiki, kad musų 
draugai anapus didžiojo van
denyno patys supranta didelį 
reikalą pasiliuosuoti nuo bur
žuazijos ir klerikalų pavadžio, 
sukurti savąją socialistinio jau
nimo organizaciją ir rimtai 
imtis socialistinio darbo jauni
mo tarpe be išsvajotų ir per-

Bet jau esu sakęs, kad šito 
jaunimo organizacijos daugiau
siai apima besimokinantį jau
nimą, kurs turi progos grei
čiau išplaukti į 'gyvenimo pa
viršių.

Pastaruoju laiku susidarė So- 
cialdemokartinię) jaunimo or
ganizacija, pasivadinusi —'Lie
tuvos Socialistinio Jauhimo 
Sąjunga “žiežriba”, žiežribi- 

susikurė ir

“Konferencija siunčia Ame
rikos jauniesiems draugams 
savo sveikinimus, kviečia juos 
neatidėliojant imtis darbo ir 
linkiu geriausios kloties”.

Butų labai gerai, kad Ame
rikos darbininkų jaunimas at
silieptų ir užmegstų ryšių su 
veikiančia Lietuvoje “žiežri
bos” Sąjunga. Gal draugai 
Amerikiečiai galėtų šiuo atve
ju pasinaudoti ir musų darbi
ninkų jaunimo praktika.
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STEBUKLAI SMILTIES
• TRUPINY.
Sauja smilčių bjrančių pro 

pirštus kietais, sausais trupi
niais nuogai akiai atrodo tik 
mažyčių akmenėlių rinkinys. 
Daugelis trupinių yra maži ak
menėliai nutrinti bangų pla
kimu nuo didžiųjų uolų, į ku
rias bangos atsimuša; bet esa
ma ir visai skirtingų dalykų.

Jei pabersiine žiupsnį smil
čių ant baltos popieros ir pasi
žiūrėsime į jas per padidina
mąjį stiklą, tai nusistebėsime. 
Daugelis trupinių yra kiaute
liai susiraitę lygiai taip, kaip 
ir didieji varlėkiaučiai, tik to
kie mažyčiai, kad be padidina
mojo stiklo negali pamatyti.

Juos yra padarę mažyčiai 
gyvūnėliai, kurie kribžda van
denyj, o kada tie gyvūnėliai 
numiršta, jų kepaliukus smil
ties formoje vilnis išmeta ant 
kranto. Ilgainiui jie susiplaka 
į akmenį ir, šimtmečiams pra
ėjus, padaro dideles uolas. 
Daugelis musų didžiųjų kalnų 
yra susidarę tik iš šitų mažy
čių gyvūnėlių kiautų.

NUSIŽUDĖ BIZNIERIUS.
Wm. J. Shedd, 63 m. am

žiaus, kurs nesenai buvo pasi
traukęs- iš biznio nusižudė sa
vo namuose, 147 ir Crawford 
gatyių. Šalę jo rastas revol- 
veris, Icvit-iuo jis j>aleido sau i 
galvą šūvį. Daugiausiai jis už
siiminėdavo kavos importu. 
Saužudystes priežastis esanti 
sveikatos pa irimas.

PATARIA AUTOMOBILISTUS
ĮKALINTI.

Teisėjas Robert E. Gentzel 
pataria kišti kalėjimai? visus 
automobilistus, kurie prasilen
kia su įstatymais greitu važia
vimu. Pasak jo, jei visi pra
sikaltę automobilistai butų 
siunčiami kalėjimai) už pirmą 
ar tretį prasikaltimą, automo
biliais nelaimės Chicagoj per- 
pusę sumažėtų.

PATRULIUOS MIESTĄ AU
TOMOBILIAIS./

Miesto tarybos finansų ko
mitetas įgaliojo policijos virši
ninką Fitzmorris pradėti vyk- 
dimi planą, kuriuomi norimi 
įsteigti automobilius pa traliuo
ti miestui. Fitzmorris tapo įga 
liotas nupirkti 35 Fordo ir 6 
Cadillac automobilius.

APIPLĖŠĖ YELLOW CAB 
ŠOFERIUS.

Du Yellovv Cab kompanijos | 
šoferiai tapo apilėšti banditų.' 
Vienas, Ph. Kramei’, paėmė du 
vyruku, kuriuodu pavažiavu
siu geroką galą atėmė iš šofe
rio $19. Antras, Harry Cald- 
well, tapo užpultas banditų 
Southsidėj ir neteko $15.70.

SPAUS GELŽKELIŲ KOMPA
NIJAS.

Aklermanas George M. May- 
įjole įnešė miesto tarybon re
zoliuciją, kurioj reikalaujama 
spausti gelžkelių kompanijas, 
kad jos nealidėliodamos iškel
tų gelžkelių bėgius virš gatvių. 
Rezoliucija priimta ir įeis ga- 
lėn lapkričio 29 dieną. Polici
jos viršininkui įsakyta stabdy
ti visus traukinius ant skers
gatvių, kur kompanijos neiškė
lė bėgių sulig kontraktu.

AREŠTAVO TRIS MUNŠAI- 
NIERIUS.

Prohibicijos agentai arešta
vo tris munšainierius lengvu 
gėrimų krautuvėj, 4805 Broad- 
way. Ten senai buvo nužiū
rima munšaino pardavinėji
mas. Areštuotieji yra Wm. 
Lardner, 4363 Kenmore avė., 
Joseph Butterly ir Robert Ro
yce, 2422 Sheridan rd.

PASIŠALINO MERGAITĖ.
Wanda Schlau, 15 metų 

mergaitė, 5012 Calumet avė., 
solomore mokinė Englcwood‘o 
highschoolėj, pasišalino iš sa
vo namų. Paliktame jos rašte
ly sakoma, kad ji norinti la- 
vinties bizny ir tuo susirasti 
laimę. Policijai įsakyta ieško
ti pabėgėlės.

PAVOGĖ ŠEŠIS AUTOMO
BILIUS.

Vakar banditai pavogė šešis 
automobilius. Tą pačią 
dieną policija surado devy
nis pirmiau pavogtus automo
bilius. w

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ.

NAUJAS SKANDALAS.
Vienam skandalui neužsibai-

John Makros, 12 metų vai- gus pasireiškė kitos, šiuo sy-i 
kas#tpao suvažinėtas aut Pen-.kiu lapo atidengtos orlaiviam-, 
nsylvanijos bėgių traukinio, ■ kystes viršininkų gialtas, pa , 

pildytas laike karo. Sako, graf-1ant kurio jis norėjo užšokęs 
pavažiuoti grįždamas namon iš 
mokyklos. /

AREŠTAVO ŠPEŠELNINKĄ.
Charles H. Apple, žinomas 

spešelninkas ir investorius ban 
kieris, su ofisu 29 S. La Šalie 
gat., tapo areštuotas detekty
vų Mnrphy ir McSęvviggen ir 
įkalintas. Šiuo sykiu kaltini
mas mainyme falšyvų čekių, 
kurių išmainęs už $1,350. Are
štą išėmęs Willliam Monikus, 
361 Kensington avė. \

Apple buvo pirmiau areštuo
tas su spešelninkais Leslie 
Harrington ir Raymond J. 
Bischoff, kurie nunešė imlio
mis dolerių lietuviams. Tuo
met jis prisipažino surinkęs 
spešelais $40,000 už kuriuos 
žadėjęs 100 nuoš. pelno. Jis 
buvo paleistas po $300 kauci-

NELAIMĖS AUTOMOBILIAIS
Pereitą šeštadienį Chicagoj 

nelaimėse su automobiliais 
trys žmonės užmušti ir keli 
sužeisti. Užmuštieji yra Mary
Hoggard, jO m. 2001 Emerson 
avė.; Frank Granger, 87 m. 
3358 So. Michigan avė.; ir 
Sophic Balvizis, 9 m., 3418
Wallace gat.

PASIMIRĖ LAIKRAŠTININ
KAS.

Henry N. Cary, 64 metų, vie 
nas geriausiai žinomas laikraš
tininkas šaly, pasimirė nuo 
plaučių uždegimo Šv. Luko
šiaus ligonisėj po trijų savai
čių sirgimo. Jis buvo generalis 
manadžeris ir sekretorius Chi- 
cagos Laikraščių Leidėjų Aso
ciacijos.

NUBAUDĖ 7 ŠOFERIUS.
Municipalio teismo teisėjas 

Arnold Heap nubaudė septynis 
šoferius, kurie spiegino savo 
automobilius važiuodami. 
Kiekvienas jų turi užsimokėti 
po $100 baudos ir teismo lė
šas. Tai yra rezultatai sveika
tos *komisionieriaus Bunden- 
seno kampanijos prieš spiegiąs 
balsus automobilių.

IŠPLĖŠĖ ŲLEKTR0S KRAU
TUVĘ.

Du ginkluoti banditai įėjo 
Charles Nelson elektros reik 
menų krautuvėn, 3842 W. 
North avė., ir prievarta atėmė 
iš jo $93. Savininkas raporta
vo policijai.

------------- 4------- ------

UŽMUŠĖ DIRBTUVĖJ DAR
BININKĄ.

A. Bu t teras, 45 m., 453 Root 
gt., paprastas darbininkas, ta
po užmuštas American Bridge 
komp. dirbtuvėj, 40 ir Prince- 
ton gatvių. Skerdyklų policija 
nugabeno jo lavoną pas gra- 
borių, 4227 Cottage Grove avė.

NUSUŽUDĖ.
P-ia Mary Paxton, 28 m., 

kuri nesenai buvo gavusi pers
kyras, mylėjo du vyru ir neft'a- 
lejo nuspręsti su katruo apsi
vesti. Del tos priežasties jinai 
išgėrė nuodu ir po kelių valan
dų pasimirė pavieto ligoninėj.

IŠTEISINO FRED MADER.
Frcd Mader, buvęs preziden

tas Namų Statytojų Amatų 
Tarybos, ir J. McCarthy, plum- 
berių unijos biznio agentas, 
tapo išteisinti prįsaikintųjų tei
sėjų teisėjo Oscar Hebei teis
me. Juodu buvo kaltinami už
mušime ipolicisto Terrance 
Lyons. Visa kaltė tapo primes
ta John Miller‘iui, kurį nuteisė 
11 metų kalėjimai). Tai buvo 
jau antras teismas tuo pačiu 
reikalu.

NUŽUDYTAS TURTINGAS 
ASMUO.

Joseph Lanus, turtingas au
tomobilių verteiva, tapo nu
šautas dviem šūviais pereito 
penktadienio naktį jo ofise, 
4636 W. Madison gat. Dakta
rai atrado dvi kulkas jo nu
garoj. Lanus turėjęs labai 
daug mylimų merginų, kurios 
padėdavusios jam parduoti 
automobilius. Su toms )nergi- 
noms jis keldavęs visokias or
gijas. Policija mano, kad vie
na tų merginų jį ir nukovė. 
Ieškoma nužiūrimo asmens.

POLICISTAS SUMUŠĖ AL- 
DERMANĄ.

Leo Klein, 22 vvardo alder- 
manas, kurs per metus suvir
simi kovojo prieš policijos ne
taktą savo distrikte, tapo bjau
riai sumuštas seržanto Uudson 
avė. stoties. Sumuštasai parga
bentas į namus. Pasiskųsiąs 
policijos viršininkui Fitzmor
ris. ' >

NUBAUDĖ PENKIAS ČI
GONES.

Pereitą trečiadienį penkios 
čigones, kaipo laimės nusaky
to jos, tapo areštuotos už ap
gaudinėjimą žmonių. Užvakar 
teisėjas John K: Prindiville nu
baudė jas po $25 kiekvieną.

PASLYDO — SUSIŽEIDĖ.
Frank Johnson, 5616 S. 

Halsted gat., guli Englevvoodo 
ligoninėj. Užvakar jis savo na
mų virtuvėj paslydo ir griūda
mas užsigavo galvą į pečius. 
Sako, labai susidaužęs galvą.

IEŠKO DAR VIENOS PONIOS
Policija ieško p-ios Mary 

Wozic|wski, sąryšy su pmių 
Tillie Klimok ir Nellie Koulik, 
nunuodytais vyrais. Ieškoma 
moteris gyvenusi pas N. Kou
lik, kurios namuose misteriš
kai miręs pirmosios vyras, 
Mathey Woziewski. Pastarojo 
brolis iš Lawrenęc, III., rašo 
manąs, kad minimas asmuo 
mirė nuo arseniko. Policija 
mano, kad ir ieškoma ponia 
dalyvavo arseniko suihoksluo-

nuodyti vyrus. Klimek ir 
Koulik yra apkaltintos, ir jų 
byla prasidės tuoj po Naujų 
Metų. •

NUŠOVĖ ITALŲ LYDERĮ
Dominic Gronno, 1244 Wen- 

tyorth avė., Chicago Heights, 
vietinės italų kolonijos lyderis, 
tapo atrastas nušautas ir peiliu 
subadytas jo namuose. Pasimi
rė S t. James ligoninėj. Polici
ja sako, jis buvęs visų kaimy
nų gerbiamas.

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
MERGINĄ. '

P-lė Ethel Baumgardner, 
11633 Eggleston avė., 20 m., 
banko darbininkė, tapo užmuš
ta gatvekario prie 119-tos ir 
Stewart gatvių. Mirtį patiko 
eidama darban.

Lietuvon per 10 dieny 
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną aut 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų 30,704 tonų 

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

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

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

teriai pasiglemžę apie mihoną 
dolerių valdžios pinigų. Dist- 
rikto pakuroms Chas. F. 
Clyne pareiškė, kad neužilgo, 
bus teisiami trys grafteriai Ap
kaltintieji esą Clarence I. Ho- 
gue, Elmer Co-mcr ir Lucian

Simpson. Teisingumo de
partamento agentai rengia pri
rodymus prieš juos. Sąryšy su i 
graf t u kaltinama ir daugiau 
asmenų.

TRAUKIA TEISMAN EX- 
VIRŠININKĄ.

Frank D. Richardson, buvęs 
prohibicijos direktorius, ir du 
jo pagelbininkai tapo vieno 
italo patraukti teisman. Iš jų 
reikalaujama $10,000 atlygini
mo. Mat jie 1920 m. padarę be 
leidimo kratą to italo namuose 
ir sunaikinę 4000 galionų ge
riausio italų vyno.

NUBAUDĖ GEMBLERIUS.
Teisėjas Rtchardson nubau

dė septynis gcmblerius, kurie 
kelios dienos atgal buvo areš
tuoti belošiant pokerį namuo
se po nr. 450 N. Clark gat.
Kiekvienas užsimokėjo po $10 
baudos.
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AGOTA EALNIONIENĖ.
Paminėjimui vienų metų su

kaktuvių. Jau praėjo vieni me
tai laiko, kaip persiskyrė su 
šiuo pasauliu musų brangiausia 
globėja ir motinėlė. Ji mirė lap
kričio 27 d., 1921 m., 5 vai. ry
tų, turėdama 35 metus amžiaus. 
Velionė paėjo iš Kauno rėdybos 
Šiaulių apskričio, Ligumų para
pijos, Ruplaukio kaimo, šnapš- 
Čių šeimynos. Amerikoje išgy
veno 20 metų, paliko dideliam 
nuliudinve vyrų Stanislavų, duk
terį Alzbietų ir sūnų Stanisla
vų. Giminės ir pažįstami pa
gerbkime tų dienų metų sukak
tuvių. Lai būna tau lengva šios 
šalies šalta žemelė.

Stanislavas Balnionis, 
4600 S. Prairie Avė.

Chicago, III.

DR. VAITD8H, O. D.
Uetarti Akif Specialistai

Paiengvins akių jtempnu*, kurti 
esti, erte lašt imi galvos skaudijkno, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akus, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at-

ĮDOMI KAMPANIJA.
' Automobilių savininkai ir 

šoferiai pasisaugokit. Šiandie 
prasideda sveikatos komisio- 
nieriaus kampanija prieš berei
kalingus spiegimus automobi
liais. Kampanija tęsis per vi-

sa.vt»iLę, laiko kurios pas^i'm- 

dyti policijai, kurie atlankys' 
s\arbiausiaus garažius ir juose 
iškabinės atatinkamas pasalrgas 

automobilistams. Prasižengė- ! 
Ii ai bus areštuojami ir sunkiai1 
baudžiami.

sitikimuosr egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DARBININKAI PRIEŠ KONS
TITUCIJĄ.

Pereitą šeštadienį Ashland' 
Auditorium salėj Įvyko milži
niškas masinis susirinkimas, 
sušauktas išaiškinti minioms 
darbininkų nusistatymą prieš 
nuu.iąją Illinois valstijos kons- \ 
lituciją. Masiniame susirinki- ’ 
me dalyvavo 200 delegatų nuo 
Illinois ir Chicagos Darbo Fe- 
deracijoų ir kitų darbininkų 
unijų ir organizacijų. Kalbėto
jai Įrodė, kad 100 nuuoš. dar
bininkų priešinasi konstituci
jos projektui. Vienbalsiai tapo 
priimta prieš konstitucinė re
zoliucija. Kai kurie delegatai 
patarė gruodžio 12 dieną, kuo-Į 
met bus ratifikuojama nauja ■ 
konstitucija, paskelbti šventę, 
kurioj darbininkai turėtų pa
sistengti skaitlingiausiai bal
suoti prieš projektą.

(Seka ant 6 pusi.).

NUOŠIRDŽIAI AČIŪ VISIEMS 
Giminėms, Draugams ir Draugėms už 
atsilankymų į šermenis ir palydėji
mų į kapus. .

Su pagarba, 
Magrieta Pišnienė ir tėvai 
FR. ir O. SANDARGAI.

u F........................... I , ................. ........... ........... .

PADĖKOS ŽODIS.
Širdingų padėkų tariame visiems 

dalyvavusiems musų mylimos motinė
lės Yasaitienės laidotuvėse. Pirmiau
siai kun. Juozui čižauskui, kuris iš 
namų ir į kapines lydėjo, draugijoms, 
giminėms, pažystamiems ir visiems 
tiems, kurie kokiu nors budu prisi
dėjo pine laidotuvių. Taipgi ir Jonui 
F. Eudeikui — graboriui, kuris man
dagiai ir pavyzdingai patarnavo lai
dotuvėse.

Dėkingi Jums, 
Adomas Yasaitis, Domicėlė ir 

Ona Klimienes.

GASPARAS PUTRIUS.
Lapkričio 25 d., 1922 m. su- | 

k ako vieni metai kaip pasimirė P 
mano mieliausia prieteiius, atsi- Jį 
skirdamas nuo manęs. Bet ina- N 
no širdy neužgęsta didžiausias I 
nuliudim-as ir apgailestavimas Ę 
mano brangiausio prieteliaus ir k 
vyro, A. A. Gasparo, kuris sa- | 
vo mirties dienų lapkričio 25, B 
1921 m. sulaukė 35 metų am- te 
žiaus. Jis mirė 8 vai. rytų West | 
End ligoninėj. Velionis palaido- | 
tas Šv. Kazimiero kapinėse. Jis ' 
paėjo iš Kauno rėu., Mažeikių 
apste r., Akmenės parap., Keidų s 
kaimo. Amerikoje paliko dide- ! 
liame nubudime mane savo 
žmonų Rozalijų, o Lietuvoj 4 
brolius Kastantų, kun. Stanislo
vų, Julijanų ir Vladislovų ir 5 I 
seseris; Jadvygą, Juzefą, Vin- | 
centų, Malenijų ir Alenų. i

Pamaldos bus antradienį lap- į 
kričio 28 d., Apveizdos Dievo fe 
bažnyčioj 15 min. lig aŠtubnių.

Širdingai kviečiu gimines iv | 
pažįstamus, kurie galit, atšilau- B 
kyti ant pamaldų ta liūdnos at- { 
minties dienų. ’

Šiandienų meldžiu atjausti ; 
mano širdies skausmų, o jam I 
ištarti amžiną atsilsi. Lai būna B 
leng-va jam šios šalies žemele. I 
Ilsėkis Gasparėli šaltojoj žeme- k 
lėj ir lauk manęs pas save. Be
širdė mirtis' suardė musų gyve- | 
nimų, ko aš niekados negalėsiu 
užmiršti. . ■

ROZALIJA PUTRIENĖ, i 
726 W. 21st St., Chicago. j

Nature Cine Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir ope

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

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

Nuo 6 iki 8 vakai-ais.
Nedeldieniais nuo 9 iki 12, 

Tel. Lafayette 5698.

r ................................... ’ . ..........  * y
KAS PER MUS PERKA TAM VISUS DOKUMENTUS 

PADAROM DYKAI.
MAINYDAMI, PIRKDAMI AR PARDUODAMI VISA

DOS KREIPKITĖS PAS:

S. L. FABIONAS CO.
809 W. 35th St., Chicago. Tol. Blvd. 0611 or 0774

TAS BUS LABAI JUM ANT NAUDOS.
Pasekmingai Siunčiam* Pinigus ir Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje. 
UŽTIKRINAM ATSAKANTĮ IR TEISINGĄ PATARNAVIMĄ.L.. - ----- '---  : .--- -------- - -------------y

Ant liridĮjeportio

Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau i 
trumpą laikų; užtikrinu kuogerftiu- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SERNER O. D. (ŠERNAS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai A ilri Q vakaro Nori 10 iki 1

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedėlioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 Sa. Haleted SU Chicago,, IU, 
.________________________ _____ t/

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

Dr. M. T. Strikol’is
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

DR. A. MONTVId”5’
Lietuvis Gydytojas ir Chirargas 

25 E. Wo»hington St. #
Valandos: nuo K? iki 12 ryta

Telephone Central 3362 
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare
Rezidencijos tel. Kedzia 7716 

.... ............... U/

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

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

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

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

'i
Tai. Austin 787

DR. MARYA 
D0WIATT—SASS

Kųtik sugrįžo ii Californijos ir 
vii tęs savo praktikavimų po Va.

5208 W. Harrisoa St.
Valandos 8—12 kasdienų Ir 6—8 

vakare išskiriant nodčldienius. 
\.................................. i i..........  i.,ų *■■■ ■ ............. ................

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moterižkų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedėliotais 10—12 dienų 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicaga 
----1 1—------------------- - — 

1 ——■.■n

Dr. Mauiice Kahn
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4<>31 Ashland
Tel.: Yards P94

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedėldleniaia nuo 19 
iki 1 vai. po pietų,

I —ir—TT-t~»rrr- rm- —e   lTWir ' lllin ~ r .1JĮJ - . I—j jį^

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZAJ^ATORJS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte
1821 So. Halated SU 

Kampas 18 ir Halsted Si.

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SUKGEON 
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vietM 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

z1— 1 ' 11 ' '
David O’Shea, A. M., M. D
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road 
Tel. Edgewater 8380

Ofisas, 1724 S. Ashland Avė., 
Tel. Canal 0101 ir 0078

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.\....... ■— ... m /

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

Telefonas Roosevelt 8135
Vai.: 5:30 iki 9 p. m. Sub. 1 iki 

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.

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

943 W. 33rd Place
Phone Boulevard 0313 

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

>------ ■■» -i

y. . <'■'
Tlophonas Y arda 5082

DR. M. STUPNiCKI
810? So. Morgan St., 

CHICAGO, III.
VALANDOS; Nuo 8 iki 11 ryte 

M Ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedalioms ofisai yra 

uždarytas

»!■>■■■ III t ■ ■ ■ I

Telephone Yards 5884

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Cbicago, IU.

Vll.ll................... ■■■ I NH.I1 Z
.............................................. ..........................

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietavia Gydytojas ir Chirurgas

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

3259 So. Halsted St., Chicags.
.......i. i i...............

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS 

1821 So, Halscsd St., Chicago, I1L 
kamp u 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0267 

ĮV.—r.v-rrr. ■ ■ ■. . ■. ■'.r.Ti'J.'J't

r DR. A. J. BERTAŠIUS 1
PHYSICIAN IR SURGEON 

8464 So. Halsted St. ' 
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 v. f.

• Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913 

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699
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Chicagos Žinios Pranešimai REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI MOKYKLOS
(Seka nuo 5-to pusi.)

TURĖS EITI KALEJIMAN
paskilbęs 

kurs kiek
policistą, 

Jolieto ka- 
įbuvo pa-

Bridgeporto Draugijų Susivienijimo 
susirinkimas bus lapkričio 28 d., 8 
v. v., Mildos svetainėj, 3143 S. Hal
sted St. Prašom draugijų atstovų ne- 
sivėlinti, nes yra svarbių reikalų ap
tarti, kas dėl svetainės statymo.

Kviečia Valdyba.
— J. Balčiūnas, rašt.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23-čios kuopos extra susirinkimas bus 
laikomas Šiandie 7:30 v. v., Liuosy-

kite. — Pirm. K. J. Semaška.

VYRŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Walte.r Stewens, 
Chicagoj banditas, 
laiko atgal nušovė 
Auroroj, turės eiti 
lėjiman. Apeliacija 
duota net į aukščiausį Jungti-1 bes salėj. Visi nariai būtinai atvy- 
nių Valstijų teismą, kad išgel
bėjus banditą nuo kalėjimo, 
bet l>e pasekmių.

Renkasi

PARSIDUODA PIGIAI Vic- 
trola $150.00, mažai vartota su 
25 rekordais už $65.00, atsineš
kite cash, reikalingi pinigai.

3343 Sp. Halsted St., 
Chicago.

GAVO ALIMONIJOS
Hcnry H. Lamport, preziden 

tas Universab Form Clamp 
kompanijos, kurs turįs apie 
$200,(MM) metinių įplaukų, bu
vo patrauktas jo žmonos teis
man ir kaltinamas -nesirūpinime 
šeiminimais reikalais. Teisėjas, 
išklausęs moters skundą, su
teikė jai $65 savaitinės alimo- 
nijos. Taipgi pasamdytas ko
lektorius iškolektuoti iš jo 
$400 dėl vedimo perskirų by
los. i r. n I i’. 41

Teatras — Muzika

| Naujieny Exkursija!
Kurie manote važiuoti ant 

Kalėdų Lietuvon, privalote ne
vilkinant nusiimti savo paveik
slus ir ateiti į Naujienų ofisą, 
kad išpildyti aplikacijas dėl pass- 
porto.

Exkursantai išvažiuos iš Chi
cagos 10 dieną Gruodžio, tad 
laikas trumpas, o reikalų atlik
ti yra gana daug.

Naujienų laivakorčių skyrius 
jum pagelbės visame veltui.

Kurie jau išpildė aplikacijas 
dėl passporto, pasistengklte 
gauti nuo darbdavių paliudiji
mus apie savo uždarbį, už 1919- 
1920-1921-1922 metus, o mes 
pagelbėsime gauti clearing po- 
pieras.

Vyrų 
Reikia. 
Sengeležių kieme. 
Nuolatinis darbas ir 
geras užmokesnis.

Kreiptis:
PRICE & STEEL 

COMPANY, 
52nd Avė. & 16th St.

PARDAVIMUI KĖPY- 
kla ir 2 pagyvenimai po 5 
kambarius. Kaina $7,500, 
netoli Archer Avė. ir Craw- 
ford Avė.

4043 Archer Avė.

VALENTINES DRESSMAKINČ 
COLLEGE.

2407 West Madison Street 
Tel. Seeley 1643

Kirpimas, dezaininimas, siuvi
mas, dresmaking ir pattem ma- 
ker. Bizniui ir namų dėvėjimui. 
Dienoms ar vakarais klesos. Spe
cialia namų kursas moterims ir 
merginoms, atsineškit audėklą, su
kirpti, pritaikyti ir pasidaryti sau 
drapanas.

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

Sara Patek, pirmininkė.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv 
MARTYNO D-STES Valdyba: Pir 
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So ‘ 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi 
čia, 3309 So. Aubum Av., Protokolu 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 

. 3140 So. Wallace St., Kasierius F.
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kaso? 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Erne 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
8358 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. EmeraM 
Avenue.

z

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖS ATGTMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTE
RŲ, Valdyba: pirmin. K. Lengvinas 
3350 S. Ijovve Avė.; padėj K. Ste
ponaitis 3540 S. Lowe Avė.; fin. 
rašt. W. Poketis 3629 S. Lowe Avė.; 
kon. rašt. T. Petrauskas 2802 Eme
rald Avė.; kasos globėjai: A. Rinv- 
kus 8532 Wollace St. ir M. Cheponis 
3544 S. Lowe Avė.; kasierius S. 
Balsis 3512 S. Lowe Avė.; nut, rafct. 
P. Cheplis 3629 S. Ix>we Avė. Su
sirinkimai laikomi pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėn. Raymond Chapel 
svet. 816 W. 81 St., 1 vai. po pie-

PARDAVIMUI GROSERNĖ ir sal
dainių krautuvė. Senas biznis, gerai 
išdirbtas, randa pigi, inimai gyveni
mui, elektros šviesa ir visi geri įtai
symai. Priežastis pardavimo liga. Par
duosiu už virš $500.

3245 So. Parnell Avė.

REIKALAUJAMA ASLL 
niy molderiy, nuolatinis dar
bas.

PARANDAVOJAMA ofi
sas dentistui.

3267 S. Halsted St.
Kampas 33rd St.

LEVESKIO MOKYKLA
vsikSl 3

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniasiaa 
mokykla*. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo, 10 ryto iki 12:80 
v.p.p, mokina lietuvių gramatikoa.

3301 So. Halsted St., 
kampas 38čios gatvė*.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Val
dyba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.: padėjėjas 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av ; 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 SoutI 
Union av.; turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.; kasteriu? 
Jos. Balčiūnas: kasos glob. Ant. 
Aruminas ir Ant. Strumbris: mar
šalka Wm. Butkus. — Susirinkimai 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni, 
1 v. po p. Urbono salei 3338 So 
Aubum Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3827 
S. Wallacė st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 8156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarj J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primanai visi sveiki vyrai nuo 18 iki

OPEROS ŠIOS SAVAITĖS 
PROGRAMAS.

Chicagos Grand Opera Au
ditorium teatre šią savaitę 
duoda sekamas operas: šiandie 
“Madame Buterfly,” antradie
nį “Aida”, trečiadienį ”Snie- 
guročka,” ketvirtadienį
‘’ParsifaJ,” šeštadienio popie
tį “The Jewels of the Madon- 
na“ ir 
men”.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Kreiptis:
AER MOTOR CO,/ 
2555 Fillmore St.

IJETUVIAMŠ PARDAVINĘTO- 
jams vyrams yra progos sudaryti ge
rų ryšių su gyva firma. Puikus su
manymas tiems, kurie moka lietuvių 
calbą.

Atsišaukti tuojaus:
220 S. State St.

Room 1716.

PARDAVIMUI krautuvė 75 pėdų 
frontas, grosernė ir bučernė ir Ma
liavų bei Hardvvare, parduosim ar pri
imsim į partnerius; pinigų daug ne
reikalinga; geroj vietoj, arti moky
klos. Atsišaukit tuojau.

6652 Archer Avė.
Telefonas Prospect 1707

PR1VATES AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateit 
ir pasimatyk su mumis. Mokinama 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINI, 

1507 W. Madison St.

L. K. MINDAUGIO DRAUGYSTES 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibali? 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av., nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blaušdis 4414 S 
California av.; iždin. Peter Riškų? 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

šeštadienio vakarą ‘Car-

CZARINA” (CARIENĖ)“THE
Powers teatre, 124 W. Ran-

PAJIEŠKAU Felikso Jasevičiaus 
turiu prie jūsų svarbų reikalą ap'e 
jūsų moterį ir vaikučius; jeigu nori 
anuos atrasti, arba jos turtu pasinau
doti, atsišauk šituo adresu; arba jei
gu kas apie jį žino, tai malonėkit man 
pranešti.

. F. BRASUS.
139 E. 107th St., Chicago, III.

APSIVEDIMUI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

tai*p 20 ir 23 metų amžiaus. Aš esu 
31 metų amžiaus vaikinas, geram pa
dėjime. Kuri mergina myli ant far- 
mų gyventi prašau atsišaukti. Mano 
farma yra verta penkių tūkstančių do
lerių. Pas mus nėra lietuvaičių mer
ginų. Puikus labai oras kaio Lietu- • 1 T»  XTTŽ _
No. 11.

karą prasidės įdomi , istorinė 
komedija, paremta ant Rusi
jos cariertės, Kateriuos Ilgyve-Įvoj. Mano adresas: Pray, Wis., Box 
nimo. Katarinos rolę vaidins N<>/ -—____
Doris Keane. Veikalą parašė ||FQ|fn If AMR ARIU 
du Vengrijos dramatistai, Mel- ą _ .
chier Lcrgjel ir Lajos Biro. REIKALINGAS KAMBA- 
Vaid.nm.as tęs.s dvi eava.ti. | ryg v?ikinui( 18 gat.

vės apielinkėj.
Atsišaukite:

J. MINDRUS, 
1739 S. Halsted St.

Lietuviu Rateliuos n
BUTĖNO KONCERTAS.

T • . . REIKALINGAS KAMBARYSJanas Butėnas Chicagoj - vaikjnui su ya|giu arba
svečias. Retas kas ducagiečių L va] . istina> kad but 
turėjo progos ji pirm.au kur Atsišaukti: Ntlu.
nors gjrdet. dainuojant Ne- .į m9 s Ha|gted st Box 
nuostabu tat, kad pasiklausyti 
jo praeitą penktadienį — ypač . '..............................  —
kad koncertas buvo gerokai Q|Į||Y|J|A| IfAMDADIII 
skelbiamas vietos spaudoj — Į OlULlIVIAI hAmDAnlU 
publikos prisirinko pilna Mel- 
dažio saOė. Vakaras tat ir pa
jamų žvilgsniu turėjo gero pa
sisekimo.

P-as Butėnas 
galingiausį, bet 
rokai palavintą 
Pirmu išėjimu 
Naujalio “Kad 
Eichbergo “Meilės ligoj širdis 
jis buvo lyg ir nesavas, mato
mai nervavos, bet paskesniuo
se numeriuose pasitaisė. Musų 
dainininkų pamėgtąją dabar 
Musorgskio "Blusą“ jis bene 
geriausiai šiuo kartu sudaina
vo (rusiškai).

Žymiausi koncerto dalyviai 
buvo pp. Nora Gugienė ir Va
lerija Bručienė, sopranai, taip
jau Kastas Sabonis, baritonas, 
ir Jonas Ramanauskas, teno
rą?. P. Gugienė programe te
turėjo vieną numerį, bet tai 
bene geriausias ir buvo. Jos 
balsas švelnus, melodingas, 
niekados neforsuojamas, ir 
jos sudainuota “II bacio” ir po 
ra encore 
gėrėtis. P. 
savo balso 
menuose, 
gaidose jos 
ir kietas ir, 
tą ji pasirinko sau persunkiąs 
operų arijas. Kastas Sabonis 
publikai ypatingai patiko dėl 
jo sudainuotos balados “Kal
vis”. Kiti dalyvavusieji, iš
skiriant pp. Čerienės ir Biežie- 

duetą, buvo tik balastas 
pflltJramui pailginti — visai 
be teikalo, nes jis ir taip peril
gai buvo — bet ne papildyti.

' — Pax.

turi kad ir ne 
malonų ir ge- 
baso balsą.
dainuodamas 

skausmas” ir
99

galima buvo tik 
Bručienė parodė 
turtą keliuose nu- 
Tik aukštutinėse 
balsas kiek sausas 
man regis, šį kar-

PARSIDUODA GROSERNĖ ir bu- 
čemė; biznis išdirbtas per daug me
tų, lysas galima gaut ant daug me
tų, 
turi

IŠDUODAMA RANDON keturi 
kambariai, vieną jų savininkas nori 
pasilikti sau. Yra garu apšildomi, 
elektra, maudynė, gazas ir gilzinis pe
čius; kambariai beizmente, randa $25 
mėnesiui. Kreiptis: ‘

5600 S. Marshfield Avė. 
Apačioj.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Roofing Co., 3411-3413 Ogdcn 
Avė. Tel. Lavvndale 0114. — Vis! 
Skyriai.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

LIETUVEI PARDAVINETO- 
jai yra progos gerai susijungti 
su gyva firma. Puikus pasiūly
mas kalbančiai lietuvių kalbą. 
Atsišaukti tuojaus.

220 S. State St. 
Room 1716.

REIKALINGA MERGINA 
prie namų darbo, maža šeimy
na, atsišaukti pas:

J. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.,

Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALAUJAMA DAR- 
bininkų plieno kieme, $4.00 
į dieną.
CONCRETE ENGINEER- 

ING CO., 
1926 W. 52nd Avė*

Darbininkų prie troko ir 
mašinos darbo bei pagelbi- 
ninkų. Prityrimas nėra bū
tinas. Darbas nuo štukų 
darbą išmokus. Ateik pasi
ruošęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS 
COMPANY,

135th St. & L C. Tracks, 
Riverdale, III.

REIKALAUJAMA VYRŲ, GERAS 
mokesnis, nuolatinis darbas miųų 
dirbtuvėj, dienomis ar naktimis. At
eikite prisirengę prie darbo.

VVESTERN FELT WORKS, 
4115 Ogden Avė., 

Arti 22ros ir Cravvford Avė.
REIKALAUJAMA DARBI 

ninku prie dirbtuvės darbo. At
sišaukti : 1800 Foster Avė.

Paimk į šiaurius einantį Clark 
ar Robey gat. karą iki Foster 
Avenue.

REIKALAUJAMA DAR- 
bininktj kieme, nuolatinis 
darbas. Atsišaukti:

EMPLOYMENT DEPT.
Link Beit Co.,

329 W. 39th St.

REIKALAUJAMA LAN- 
gų valytojų.

CHICAGO WIND0W 
CLEANING CO., 

62 W. Washington St.
Room 21

REIKALAUJAMA spau- 
dytojų prie mašininio lieji
mo. Atsišaukti tuojaus.
ILLINOIS MALLEABLE 

IRON COMPANY, 
1760 Diversey Parkw*ay
REIKALAUJAMA skryn- 

dirbių rakandams taisyti.
Atsišaukite: 
GLABMAN BROS., 

832 Maxwell St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI kietoms ang

lims pečius. Geras, parduosiu pi
giai, atrodo kaip naujas, kas pir
mas, tas laimės.

PETER MELVIKAS, 
4001 Brighton Place.

PARDUODAMA GROSERNE 
ir skanskonių krautuvė, turi bū
ti parduota tuojaus delei ligos, 
4 geri kambariai užpakalyj. Ge
ra vieta tarp darbo žmonių.

OTTO AMSDEN, 
5135 S. Halsted St.

PARDAVIMUI BUCER- 
nė ir grosernė, lietuvių ko- 
onijoj, gera vieta geram 

žmogui. Atsišaukite j Nau
jienas, Num. 166.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas įvairių tautų apgyvento
je kolonijoje. Biznis išdirb
tas. Priežastį pardavimo su
žinosite ant vietos.

1818 W. 47th St.

Pardavimo priežastis, savininkas 
k'ta bizni. Atsišaukite tūojaus: 
GEORGE SKAISTGIRYS, 

4900 W. Roosevelt Rd., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI SALIU- 
nas geroj vietoj. Galima nu
pirkti pusė arba visas.

3404 Archer Avė.

RAKANDAI

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 S. Halsted St., 

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

Klesos dienomis ir vakarais.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba 192i 
m.: Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chester av.; Sekr. J. Penkauska? 
1649 Girard st.,;Kasierius F. Hei 
manas 1645 Wabansia av. Svetai 
ne išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knvervno adresas: Liuosvbė? 
Svetainė, 1822 Wabansia av., Cb’

RYTINĖS ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metam*: 
Pirm. A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo- 
sybės svet. 1822 VVabansia Avė., 8 
vai. vak.

DIDELIAIS NUOSTOLIAIS.
Mes turime tuojaus parduoti savo 

gražius baldus 5 kambariams, visus 
sykiu, ar atskirai už kiekvieną pana
ši? pasiūlymą. Vėliausios mados sve
čiams kambario ė’Jė, valgomojo eilė, 
miegamųjų eilės, kaurai, aslinė žiby- 
da, ranka piešti paveikslai ir tt. 
Taipgi didelis dvigubu springsu fono
grafas su rekordais ir deimanto ada
ta. Nepraleisk šito pigumo. Visa kain 
nauja ir gali sučėdyti pinigų. Ateik 
po num. 1922 S. kedzie Avė., 1-mas 
augštas. t ’ .* ‘

AUŠROS
MOKYKLOJE

Mokinama:

4^

NAMAI-ZEME
MEDINIS NAMAS 2 AUGŠTAIS, 

konkreto pamatu ir 7 Va pėdų beiz- 
mentu, susidedantis iš keturių pagy
venimų po 4 kambarius. Išeinamoji 
vieta ir gazas kiekvienam pagyveni
me ir krautuvė beizmente; taipgi du 
medin'ai pagyvenimai po 4 kamba
rius užpakaly. Randa $90; galima pa
kelti iki $100 į mėnesį. Nuosavybė 
po num. 4856 So. Wells gat. Del mir
ties šeimynoj savininkas nori palei
sti už $5,400 išmokėjimais, įmokant 
$1,500.00, o likusius kas mėnesis.

G. F. MATTHĖWS & CO., 
4443 Wentvvorth Avė.

PARDAVIMUI 4741 Justice St. me
dinis namelis ir lotas $1500.00. 471 
W. 28 PI., arti Normai medinis na
mas dviem pagyvenimais $2500.00. 
Aberdeen St., arti 77tos gat. 30 pėdų 
lotas, pigus už $1200.00.

Kreiptis:
KOCH & CO., 

26th ir S. Halsted St.
PARDUODAMA PIGIAI 30 PER 

125 pėdas lotai parinktine.i būstinėj 
daly už $525, $130 įmokėti, likusie po 
$10 kas mėnes’s. Srutyne, vanduo, 
gazas įvesta, šaligatvis cimentuotas 
ir viskas išmokėta, arti 95 gatvės ir 
So. Park Blvd. Rašyk: 1739 So. Hal
sted St., vNo. 161,

2 AUGŠTŲ mūrinis namas prie 35 
fat. tarp Union Avė. ir Ix>we Avė.

ra du pagyvenimai po 6 kambarius, 
augštas beizmentas. Pirmo augšto 
randa $25, antrą užima savininkas. 
Yra šviesus iš visų pusių. Jei nori iš
leisti truputį pinigų įdėjimui elektri
nės šviesos ir ąptaipymui šito namo, 
tai gali padaryti gerą neiną. Šitas 
namas yra geroj vietoj. Kaina su pri
dėtiniu lotu $6500.

STANDARD REALTY CO., 
786 W. 35th St.____

TIKTAI $1800.00. ‘
Savininkas yra priverstas parduoti 

naaukau iama kaina biznevą namą sy
kiu su didele groserne. Trys kamba
riai pagyvenimui, elektros šviesa, ga
zas, skiepas, kietmedžio grindys ir 
baigimas, didelis biznis, daug stako,. 
vienas per norą bliokų; biznis vienas 
vertas $2500.00; su visu namu tik 
$1800.00 cash reikia, skubinkit. Taip
gi $2400.00 nupirks 2 pagyvenimus 5- 
4 kambariais; ir ant cimento blokų; 
randa $30 į mėnesį.

Namas yra Brighton Parke.
IDEAL RE AT. ESTATE CO., 

3214 S. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOIOS
r< PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGICIAUS ANT 6%
Ižmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

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

matikos.
Tai seniausia ir ge

riausia mokykla.
Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada. . -i

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 nvetams: — Pirm. A 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nut. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. rašt. A. šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kaso? 
globėjai M. Indreiienė ir J. Anta
navičių, maršalka P. Januškevičia 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyne 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIU SOCIALISTŲ SĄJUN- 
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politinė organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 30c. Įstojimo mo
kesčiu nėra. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knygelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopu ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti paviepiais, delei informacijų 
kreinkitės prie LSS. Sekretoriaus. 
A. žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

LIET. TAUT. LIUOSYBES DRAU
GYSTES Valdyba 1922 metams: 
pirm. A. Rudauskas 3328 South 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J. 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin. 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emerald 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W. 
22nd St. — Susirinkimai laikomi 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė
nesio. _____________

VITAUTO BAND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So: 50 Ct., Cicero, III.; nut. raAt. J. 
Barchis 1337 So. 50th A v., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W, 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh- 
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
—- 50 Čt., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadieni B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariai* 
priimami geri muzikantai.

3601 S. Halsted St 
Chicago.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausi? 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesnis. Gali uždirbti besimo
kindamas. . Ateik, ar parašyk.

MOLER BARBER COLLEGE, 
105 S. Wells St., Chicago.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA 
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėję 
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi 
liūs 1437 So. 49th Avė., fin. rašt 
J. Varanis, kasier. Leo. Švėgžda, ka 
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma 
ceikis ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikom 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. 50tl 
Avenue.

MOKYKLOS

Vyrams ir moterims mokiu 
tis barberio amato dienomis ai 
vakarais. Kuomet mokiniesi 
gali uždirbti gerą pinigą.
International Barber College, 

653 ir 609 W. Madison St.

HOFFMANO MOKYKLA
Įsteigta 1910

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mėne
sių.

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

Mokintojai visai draugiški. 
Už mokslą mokestis prieinama. 
Kalbėk bile su kuom, vyru ar 
inoteria inteligentiškai, o gausi 
gerą rekomendavimą Hoffmano 
Prirengiamosios mokyklos.

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle
sos.

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ 
valdyba: — 
3149 So. Halsted St.;
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė. 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A. Bugailiš 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 38 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas 
3405 So. Union Avė.; kasos glob 
V. Tamašauskas, 8114 So. Wallac< 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesi( 
pirmą trečiadienio vakarą Mildo? 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Viča*.

SUSIVIENIJIMO
Pirm. St. Mažeika, 

padėjėjai

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL- 
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pbm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; padėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. California Avė.; ižd. Jonas Šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombąuskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus: maršalka Antanas Raziųinas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakara. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
I^azauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 8247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne- 
sū>' pirmų subatvakarj, salėj 3301 
So. Morgan ir 88-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nūn 18 iki 85 metų

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

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An 
tanas MargeviČia, padėjėjas Pr. Sa 
dauskis jiut. rašt. Izid. Juščius 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins 
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius n

• Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo 
zas Kasputis, 2. G. M. Chemaus 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS 
TĘS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairif 
3233 Cortez St.; protokolų sekr 
A. Lungevicz 1737 N. Robey St. 
fin. sekr. V. Briedis 1049 Nortl 
Marshfield Avė.; kasierius J. De 
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaraf 
kvot. A. Montvid 1824 Wabansif 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tams: ‘ Pirm. S. A. Stankevičia 
padėjėjas Al. Bulauskis, nut. rašt 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė 
fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi 
čia, J. Martinkus ir A. Stanišauska* 
marš. F. Meškauska*, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakare 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th I 
Avenue. I

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 938 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.jnut. rašt. Kaz. J. Demereckis 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 5104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kiaunė ir Pov. Chuplinskas; ka
sier. Ant Urbonas; maršalka Ant. 
I^knickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Aubum 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinską* 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1848 S. Halsted st., 
kas mėnesi* pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

PA UTĮ ŠK A DRAUGYSTE MYLfiL 
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 855 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštj Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 E. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 841 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiuvą, 18 iki 
40 metų.

pirm.au

