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Premjerų konferencija pairo
Narutavičius - Lenkijos prezidentas

Pabalti ja nenori mažinti armijas

Premiery konferencija 
paįro

Anglija ir Francija neeusitaikė 
dėl Vokietijos kontribucijos.

LONDONAS, gruodžio 11.— 
Talkininkų premierų konfe
rencija prisirengimui prie Bal
selio finansines ir kontribucijų 
konferencijos, paįro šiandie ir 
oficialiniai tapo paskelbta, kad 
ji užsidarė iki sausio 2 dienai. 
Sausio 2 d. konferencija bus 
laikoma Paryžiuje.

Konferencijai užsidarius 
Franci jos premieras Poincare 
pasakė: “Pabaigta.”

Anglijos kabinetas atmetė 
Fra ne i jos reikalavimų leisti pa 
sigriebti savo kontrolen Ruhr 
diistriktą. Bonar Law tada 
pranešė Poincare, kad Anglijos 
viešoji opinija griežtai priešin
ga visokiems kariniams žy
giams prieš Vokietijų. Poinca
re gi reikalavo leidimo oku
puoti Ruhr kaipo gvarantijai 
už Vokietijos moratoriumų.

Francuzų rateliuose * kalba
ma, kad konferencija tapo už
daryta tik inancvCttf, kad ne- 
pri leidus atviro skilimo tarp 
Anglijos ir Francijos, bet vis- 
tiek mažai yra vilties, kad ka- 
(ia-nors galės būti rastas ben
dras pamatas susitarimui tarp 
tų dviejų šalių. Taipjau nuro
doma, kad nors Poincare buk 
norėjęs kooperuoti su naująja 
Anglijos valdžia, naminė poli
tinė padėtis vertųsi jį reika
lauti leidimo užgriebti Ruhr.

Autoritetinguose amerikie
čių rateliuose kalbama, kad 
tik Jungt. Valstijose gali su
taikinti Angliju ir Franci ją." 
Kalbama taipjau, kad Anglija 
galbūt užklaus Amerikos vald
žių, ar sutiktų panaikinti Fran
cuos skolas, jei ir Anglija ir
gi panaikintų Francijos skolas, 
tuo pačiu laiku Anglijai prisi
žadant užmokėti savo skolas 
Amerikai.

'Pas projektas tapo neforma- 
liniai perduotas vienam žy
miam amerikiečiui ir galbūt 
dar šia savaitę bus paduotas 
Jungt. Valstijų valstybės sek
retoriui Hughes.

Francija okupuos Ruhr
LONDONAS, gr. 11.— Fran

cuzų rateliuose kalbama, kad 
apie sausio 16 d. Vokietijai 
bus suteiktas moratoriumas ir 
kad tuo pačiu laiku Francija 
okupuos Vokietijos industrinį 
Ruhr distriktų, kur yra di
džiausios Vokietijos kasyklos, 
geležies liejiklos ir kitos dirb
tuvės. ' *

MONROE, La., gruodžio 11.
95 brangios veislinės Jersey 

karvės sudegė gaisre vietos 
pieninyčioj.

■ .y. ■ —.

Šiandie — galbūt lietus, vė
liau sniegas; daug šalčiau.

Saulė teka 7:d8r vai., leidžia
si 4:19 vai. Mėnuo teka 12:14 
vai. nakty.

Lietuvis Lenkijos 
prezidentas

Lenkijos prezidentu išrinktas 
Narutavičius iš Telšių.

VARŠAVA, gruodžio 11.
Lenkijos seimas ir senatas 229 
balsais išrinko pereitų šeštadie
nį Lenkijos prezidentu Gabrie
lių Narutavičių, dabartinį Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
rį. Jį išrinkta penktu balsa
vimu ir balsavo už jį visos par
tijos, išėmus klerikalų-tautinin 
kų blokų, kurie statė kandida
tu į prezidentus Zamoiskį, ku
ris gavo 227 balsus. Pirmes- 
niuose balsavimuose dar buvo 
pastatyti Voicechovskis ir 
Lenkijos socialistų partijos 
Daszvnski. v

Išriktasis prezidentas turi 
gauti absoliutę didžiumų balsų 
ir balsuojama tol, kol vienas 
kandidatų gauna tų balsų skai
čių, bet paskesniuose balsavi
muose nuima vienų mažiausia 
gavusį balsų kandidatų. Kada 
nepraėjo Daszynskio kandida
tūra ir ji tapo nuimta, sociali
stai balsavo už Voicechovskį. 
Tam nepraėjus ir pasilikus tik 
Narutavičiui ir Zamoiskiui, 
socialistai^ taip ir visos kaires
nes partijos, taipjau ir tauti
nės mažumos balsavo už Naru
tavičių. Už Zamoiskį balsavo 
vieni tik klerikalai-tautininkai, 
kurie seime ir senate turi 228 
balsus. 39 atstovai nedalyva
vo rinkimuose, ar bent nebal
savo.

Išrinkus Narutavičių prezi
dentu buvo surengta demons
tracija, į kurių klerikalai su 
tautininkais bandė atsakyti 
konti/-demonstracija, šaukda
mi, kad Zamoiskis gavo dau
giau lėnkų balsų, negu Naru
tavičius.

(Gabrielius Narutavičius yra 
lietuvis, kįlęs iš Telšių. Jis 
taipjau yra giminaitis buvu
sio Lenkijos prezidento, irgi 
lietuvio, Juozo Pilsudskio. 
Naujojo Lenkijos prezidento 
brolis Tadas Narutavičius ir 
dabar gyvena Telšiuose ir ka
rui baigia n ties buvo (Lietuvos 
Tarybos narys. Ta Taryba ir 
paskelbė Lietuvos nepriklau
somybę ir išrinko pirmųjų Lie
tuvos valdžių. Keista: vienas 
brolis Lietuvos Tarybos narys, 
o kitas — Lenkijos preziden
tas).

Klerikalai siunta.
VARSA VA, gruodžio 11. — 

Lenkijos tautininkai-šbvinistai 
ir klerikalai siunta dėl sumu
šimo jų kandidato grafo Za- 
moiskio ir išrinkimo Lenkijos 
prezidentu Narutavičiaus. Jie 
rengia nuolatines demonstra
cijas prieš naująjį prezidentų, 
nes jis esųs išrinktas žydų, vo
kiečių, ukrainiečių, bet ne len
kų, nes lenkų balsų gavo tik 
136 balsus, o likusieji buvo 
Lenkijos tautinių mažumų, 
kuomet “hrabia” Zamoiskis 
gavo 227 balsų vien lenkų — 
Lenkijos juodašimčių.

Eina gandų, kad Narutavi
čius reįgnuosiųs, nes gręsia 
Lietuvoj kilti kuo ne civilinis 
karas.

Chicago, HU Antradienis, Gruodis-December 12 d., 19?2

Pabaltijos šalįs atsisako 
mažinti armijas

MASKVA, gr. 11. — Pasta
ruoju laiku išrodė, kad Rusi
jos ir Pabaltijos šalių nusi
ginklavimo konferencija gal 
ir bus sėkminga, nes jau bu- 
vc susitarta niekuriais daly
kais, būtent padaryti nepuoli
mo sutartį ir prisižadėti gin
čus rišti arbitracijos pagelba. 
Bet dabar konferencijoje vėl 
įvyko užsikirtimas, Pabaltijos 
šalims atsisakius mažinti savo 
armijas. Rusija už ta kaltina 
Angliju.

Rusija, pasak jos diplomatų, 
daranti viską, kad susitaikius 
ir viskame nusilųįdžia, bet ma
žosios Pabaltijos valstybės, 
vadovaujamos Lenkijos, truk
do padarymų nusiginklavimo 
sutarties, reikalaudamos, kad 
svarstymas Rusijos pasiūly
mo sumažinti armijas butų 
atidėtas tolimesniam laikui, o 
tuo tarpu tuojaus butų pasi
rašyta nepuolimo sutartis.

Patirta, kad Litvinov keti
na reikalavimų svarstyti tuo
jaus sumažinimų armijų ati
dėti, jei bus palikta komisija, 
kuri tol posėdžiaus ir tarsis 
iki nebus prieita prie susitari
mo apie sumažinimų armijų, 
kaip Rusijoj, taip ir Pabalti
jos šalyse.

Artimyjy ryty taikos 
konferencijoje

Rusija vėl reikalauja lygybės. 
Svetimšaliai turės lygias teises 

Turkijoje.

LAUSANNE, gruodžio 11.— 
Rusijos užsienio reikalų mini- 
steris čičerinas šiandie padavė 
formalinę įjotą, protestuojan
čių prieš pašalinimų Rusijos 
eksportų iš neformalinių dery
bų, kurios eina tarp Turkijos 
ir talkininkų kariuomenės ir 
laivyno ekspertų apie Darda
nelų kontrolę.

Kapituliacijų subkomisijos 
padarytu šiandie susitarimu, 
svetimšaliai ir svetimšalių kor
poracijos turės tas pačias tei
ses, kaip ir turkų. Net japonai, 
kurie draudžia svetimšaliams 
pirkti žemes Japonijoj, jei 
šiandieninis nutarimas bus ga
lutinai priimtas, galės pirktis 
žemes Turkijoje. Tas nutari
mas yra svarbus įvairioms 
amerikiečių misijoms, kurios 
Turkijoje vald<> didelius že
mės plotus.

Nors svetimšaliai turės ly
gias teises Turkijoje, bet jie 
negalės apsivesti ar persiskirti 
I urkijoje. Turkai nenori, kad 
divorsai demoralizuotų pačius 
turkus ir kad Turkija pavirstų 
į europiečių divorsų šalį. Tie 
dalykai turį būti iširšti už Tur
kijos valstybės rybų.

Klausimas kas kontorliuos 
Dardanelus dar nėra išrištas. 
Yra du pasiūlymai, kad specia- 
linė komisija, arba tautų są
junga kontroliuotų pertakas. 
Kadangi Rusija, Amerika ir 
Turkija nėra sąjungos nariais, 
tai veikiausia sąjungos kontro
lė bus atmesta.

Šantungas sugrąžintas
TSINGTAO, gr. 11.— Kiau- 

Čiau teritorija tapo japonų 
evakuota ir sugrąžinta Chini- 
jai. Chiniijos vėliava tapo iš
kelta čia pirmą kartų per 24 
pastaruosius mietus. Pirmiau 
ši teritorija buvo Vokietijai 
išnuomota, o paskui, laike ka
ro, pasigriebė ją Japonija.

Verskit Vokietiją užmokėti 
kontribuciją

Kitaips Francija nemokės 
Amerikai skolų, sako 

Clemenceau.

CHICAGO. Vakar Fran
cijos ex-premieras Clemenceau 
laikė paskutinę savo prakalbų 
AmerikGje. Jis laikė jų Ameri
kos Farmų Biurų Federacijai 
Chicagoje. Susirinkimas buvo 
menkas, nors Clemenceau dėl 
šios prakalbos vyko net iš 
Washingtono. Tečiaus jo kal
ba išaiškino kodėl jis užsima
nė kalbėti farmeriams, kuo
met jis buvo nusisprendęs 
daugiau prakalbų Amerikoje 
nebelaikyti.

Savo piakalboje jis bandė 
fermerius raginti, kad jie spir
tų savo valdžių, kad ji padė
ti] priversti Vokietijų užmo
kėti .Franci j ai kontribucijų. 
Girdi, kada Vokietija užsimo
kėsianti Frančijai kontribucijų, 
tai Francija plaksianti iš Ame
rikos fermerių grudus. Ameri
ka, reikale, turi ir kareivių 
Europon pasiųsti. Jeigu gi 
Amerika neprivers Vokietijos 
užmokėti kontribucijų Franci- 
jai, tai Francija netik nepirks 
Amerikos grudų, bet ir jokių 
skolų Amerikai nemokės. Gir
di, Amerika negalinti reika
lauti savo skolų iš Francijos, 
kada Francijos finansai yra 
taip suįrę (Bot Francija gali 
reikalauti iš Vokietijos kont
ribucijos, kada Vokietijos fi
nansai yra galutinai susmu
kę).

Clemenceau be to pakartojo 
visus savo pirmesnius melus, 
kuriuos jis pasakė Chicagoje 
savo pirmesnėj kalboj.

Net ir džingoms jo prakalba 
nepatiko, kaipo perdaug kvai
la ir perdaug parodanti Fran
cijos veidmaininguimų.

Popiežius prašo taikos
Jis reikalausiąs iš valstybių 

pasigailėjimo.
RYMAS, gr. 11. — Kalbė

damas šiandie savo pirmoj 
konsistorijoj, popiežius Pins 
XI prisiminė apie Genujos 
konferencijų ir kitus pana
šius susirinkimus ir sakė, kad 
jis pakartos Bruselio konfe
rencijoj tų patį maldavimų, 
kokį jis padarė Genujos dele
gatams, kad jie atsižvelgtų į 
liūdnų padėtį viso pasaulio 
žmonių. Jis sakė, kad ta kon
ferencija, kaip ir busiančioji 
Bruselio konferencija neturi 
vertės ir tik gali sukelti dar 
didesnius kivirčius tarp įvai
rių šalių, jei sale teisingumo 
nebus atsižvelgta į pasigailėji
mą ir to pasigailėjimo nebus 
teikiama.

Jis protestavo prieš padėtį 
Palestinoj, kur katalikų inte
resai nesu ganėtinai apsaugoti, 
nes žydai ten turį perdaug tei
sių. Jis taipjau ragino ir to
liau šelpti Rusiją. Jo obalsis 
busiąs “Kristaus taika Kris
taus karalystėje.”

Iš priežasties konkliavos, jis 
įšventino 8 naujus kardino
lus.

PINIGU KURSAS
Vakar, gruodžio 11 d., užsienio pi

jų ne mažiaus kaip už 26,000 dolerių, 
bankų buvo skaitoma Amerikos pini
gais Šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.58
Austrijos 100 kronų...............
Belgijos 100 frankų ...... .■.......  $6.55
Danijos 100 frankų ........... $20.62
Finų 100 markių ................... $2 53
Francijos 100 frankų ............ $7.13
Italijos 100 lirų .................... $5.06
Lietuvos 100 Litp ............... $10.00
Lenkų 100 markių ................... %c
Norvegijos 100 kronų ....... $18.92
Olandų 100 guldėnų ........... $39.78
šveicarų 100 markių ........... $18.81
Švedijos 100 kronu ........... $26.92
Vokietijos 100 markių ............ 1*4 c

Kipras Bielinis Chicagojet.

Lietuvos darbininkų atstovas jau atvyko

Lietuvos Socialdemokratu 
atstovas L Bielinis 

Chicagoje
Viešės Amerikoje keletą mė
nesių ir darys pranešimus apie 
Lietuvos ekonominę ir politinę 

padėtį.

CHICAGO. — Amerikos lie
tuviai darbininkai susilauki 
brangaus ir ilgai laukto sve
čio iš Lietuvos — Lietuvos 
darbininkų atstovo. Juo yra 
buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys d. Kiprąs Bielinis, 
kuris atvyko į Chicagą užpe- 
reitą naktį.

Iki šiol amerikiečius lankė 
gana daug “atstovų” iš Lietu
vos. Klerikalai siuntė savo 
“atstovus” vieną po kito, kurie 
pasakojo visokius nebutnie- 
kius ir rinko iš amerikiečių pi
nigus įvairiausiems reikalams, 
bet niekad surinktųjų pinigų 
nesuvartodami renkamą jam 
tikslui, o tik klerikalų partijos 
stiprinimui. Prieš Seimo rin
kimus buvome susilaukę liau
dininkų ir Valstiečių Sąjungos 
atstovų. Bet 4ik dabar susilau
kėme brangiausio nuims, Lae- 
tll vos ’išei v ia n i s-darbi n i n ka m s 
atstovo - - atstovo nuo Lietu
vos darbininkų, nuo jų parti
jos —- Lietuvos Socialdemokra
tų partijos, kuri' jau per deset- 
kus metų ištikimai gina Lietu
vos darbininkų reikalus.

K. Bielinis atvyko į Ameri-
Delei

sėdėti
Sibire.

išreikšti | Rusijos revoliucija irgi užtiko
11 o’’ jš kur jis tuojaus

kams padėką už jų rėmimą tos sugrįžo Maskvon ir vėl 1 
partijos pirmiau ir taipjau pa- stvėrėsi darbo: organizuoti lie- 
kviesti amerikiečius ir toliau J,1V*US darbininkus. Prie pir- alistų. 
remti Lietuvos socialdemokra-1 inos progos, dar tebesant
tus jų kovoje už Lietuvos dar- j kiečiams jis sugrįžo Lietuvon, Jangi paskutiniuose 
‘ ‘ * ■ ■ ----- ; jilir jr įen organizuoja ir vei-

ką siunčiamas Lietuvos Sočiai- kalėjime 
demokratų partijos, i
Amerikos lietuviams darbiniu-, .11 Sibire,

bininkų reikalus, už darbinin
kų teises, už pilną Lietuvos kia tarp darbininkų. Darbinin- 
laisvę. Kartu pranešti ameri- J! pasiunčia Steigiamąjan 
kiečiams apie Lietuvos sočiai-; Seiman, kur jis irgi su dideliu skaičių balsų ir ten ji 
demokratų veikimą ir abelnai ^Dilimu ginė kiekvieną darbi- 
apie dabartinę Lietuvos politi-.’dnkų reikalą. Ino pačiu lai-
nę ir ekonominę padėtį.' i

K. Bielinis atvyko į Chicago 
— pačią Amerikos širdį ir did- ■ 
žiausią ir veikliausią lietuvių 
koloniją Amerikoje, kad nuo 
čia pradėjus savo veikimą. Jis 
viešės Amerikoje keletą mėne
sių ir lankysis po lietuvių kolo- ‘ 
nijas su prakalbomis, kuriose 
jis netik aiškins Lietuvos pa
dėtį, bet ir organizuos Ameri
kos Lietuvius darbininkus, ku
rie po karo taip labai pakriko 
ir kurių visas veikimas apmi
rė. Iš d. Bielinio mes galėsi
me išgirsti teisingų žinių apie 
Lietuvą, kokių negalėjome iš
girsti iš pirmesnių “atstovų” 
iš (Lietuvos. * Jie vaizdavo Lie
tuvą ir jos padėtį kaip ji atro
dė jų interesų šviesoje, arba 
kokią jie norėtų ją matyti 
esant. Bielinis gi parodys Lie
tuvą tokią, kokia ji tikrai yra, 
kokia ji yra darbininko žvilg
sniu. / . 

I

Kipras Bielinis yra senas 
Lietuvos Socialdemokratų par-| 
tijos darbuotojas, geras kalbė
tojas ir labai gabus organiza
torius. Jo tėvas buvo žymiau
sias Lietuvos knygnešis, kuris 
spaudos uždraudimo metu 
aprūpindavo lietuviškomis kny 
gomis visą Kauni ją. Užaugęs 
tarp tų svarbiausių Lietuvos

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.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

LIETUVOS DARBININKŲ 
ATSTOVAS AMERIKOJE

KIPRAS BIELiNIS

Buvęs Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys ir Lietuvos So
cialdemokratų partijos atsto
vas, kuris užvakar atvyko į 
Chicago ir lankysis po lietuvių 
kolonijas, kad supažindinus 
Amerikos lietuvius darbininkus 
su tikrąja Lietuvos ekonomi
ne ir politine padėtim.

švietėjų, kurie, netrokšdami ne 
garbes, nė pelno, varė pavo
jingą darbą slapią knygų 
gabenimą ir platinimą, Kipras 
negalėjo nebūti veikėju. Jis
visai jaunas įstojo Socialde
mokratų parlijon ir joje visą 
laiką uoliai darbavosi, 
to nekartą jam teko 

ir atsidurti

vo-

No. 291

ku .jis taipjau redagavo “So
cialdemokratą.”

“Naujienų” skaitytojams jis 
irgi gerai yra pažįstamas iš jo 
gausių straipsnių “Naujieno
se”, po kuriais jis pasirašyda
vo slapyvardžiu Kunigas.

Dabar jis atvyko veikti tarp 
lietuvių darbininkų Amerikoje. 
Reikia tikėtis, kad amerikie
čiai lietuviai pasitiks jį su iš
skėstomis rankomis ir jis vi
sur ras širdingą priėmimą, o 
jo veikimas susilauks didelės 
paramos. Jo kelionės tikslas 
-• suartinti Amerikoš lietu- 
visus darbininkus su Lietuvos 
darbininkais ir sudominti jrtos 
Lietuvos darbininkų padėti
mi ir jų kova už savo teises— 
bus tada pilnai pasiektas.

DU PROHIBICIJOS AGENTAI 
0 NUŠAUTI.

MOUNT STERLING, Ky., 
gr. — 11. — Jau du federali- 
niai agentai liko užmušti susi
rėmime su munšaineriais. Pir
mam susirėmime liko užmuš
tas vienas agentų, bet paskui 
agentai gavę pagelbos iš šeri
fo sugrįžo ir išnaujo puolė 
munšainerius, bet užmušus 
antrą agentą, visi agentai pa
sitranko, kad pasitarus su val
stijos valdžia. Jie buvo susi
rėmę su drąsia ir didele Bal- 
lard munšainerių šaika.

Farmer-Labor partijos nebus 
ant baliotų.

tuoj tų bus tik trįs partijos

SPRINGFIELD, 111., gruod
žio 11. — Del lapkričio 7 die
ną balsavimų ateity ant balio- 

- re- 
i publikonų, demokratų ir soci- 

Farmer-’Labor partija 
tapo nuimta nuo baliotų, ka- 

; balsavi
muose ji negavo 2 nuoš. visų 
balsų. Tečiaus keliuose pa
vietuose ji yra gavusi reikiamą 

_ t galės 
dalyvauti ateinančiuose “pri- 
mary”.
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Lietuvos ‘ Žiežirbininkų” judėjimas
Lietuvos Socialistinio Jaunimo Sąjungos “žiežriba” šiau 

lių Srities Skyrių Atstovų Konferencija.
(Tęsinys)

IV. Organizacijos klausimu.
Organizacijos reikalu “žie

žirbos” organizacijų konferen
cija yra priėmusi tokių rezo
liucijų:

Konferencija suprasdama vi
sų organizacijos svarbumų dar
bininkų jaunimui suburti ir 
sužadinti jį prie gyvo darbo, 
randa reikalinga: dėti visų pas
tangų, kad visur susikurtų 
“žiežirbos” organizacijos ir 
sujungtų savo eilėse kuoskait- 
lingiausį darbo jaunimų.

Tam reikalui konferencija 
nutaria: #

1. Kurti “žiežirbos” skyrių 
kiekvienam vaisčiuje.

2. Įkurtuosius skyrius su
jungti apskritimis.

3. Apskrityse daryti kiek ga
lima dažniau “žiežirbos” orga
nizacijų konferencijas.

4. Sustiprinti jaunimo darbų 
jau įkurtose vietos organiza
cijose, platinant literatūrų, ve
dant agitacijų žodžiu, tųisant 
paskaitas ir t. t.

Kad organizacijos darbas ei
tų rimtai, sėkmingai ir tvar
kingai, konferencija kviečia 
draugus:

a) pasižadėjus atlikti kurį 
darbų, kietai laikytis duotojo 
pažado;

b) kiekvienų paimtąjį darbų 
atlikti sutartu laiku; nesivė- 
luoti į susirinkimus;

c) pratintis ir kitus raginti, 
kad kiekvienas atliktų pasiim
tąjį darbų kaip tik jis išmano1 
kuogeriausia.

V. Del jaunimo laikraščio.
Laikraščio reikalu konferen

cija padarė tokį nutarimų:
Konferencija randa, kad da

bartinis socialistinio jaunimo 
laikraštis “žiežirba,” leidžia
mas priedu prie “Socialde
mokrato”, dėl savo mažumo 
nepajėgia iškelti ir tinkamai 
nušviesti opiuosius jaunimui 
dienos bei teoretinius klausi
mus, neįstengia atvaizduoti 
jaunimo gyvenimo visoj jo pil
numoj.

Konferencija supranta di
džiulę laikraščio reikšmę jau
nimui vienyti ir stiprinti jo 
darbuotei ir nutarė:

kviesti iL. S. J. Soc. “žiežir
ba” Centro Komitetų, kad nuo 
Naujų Metų leistų “žiežirbos” 
laikraštį atskirai nuo “Social
demokrato” bent du kartu per 
mėnesį, dvigubai jį padidinęs.

Be to, konferencija nutarė: 
remti “žiežirbos” laikraštį vi
sais galimais budais, — raš
tais, piniginėmis aukomis, or
ganizuodama laikraščio parda
vimą atskirais numeriais, su
ieškodama naujų prenumera
torių. Konferencija kviečia 
“žiežirbos” narius . sukrusti 
tam darbui. Kiekvienas “žie
žirbos” narys privalo parsi
siųsdinti laikraštį savo pini
gais. Neturtingiesiems nariams 
organizacija parūpina laikraš
tį savo lėšomis. 4

VI. Del šaulių Sąjungos.
L. S. J. S-gos “žiežriba” Šiau
lių srities konferencija, ap
svarsčiusi Lietuvos Šaulių Są
jungos tikslus ir jos darbuo
tę, randa, kad “žiežribininkų” 
uždaviniai yra nesuderinami 
su minėtosios organizacijos 
veikimu ir todėl kviečia drau
gus į tų organizacijų nesidėti. 
Del jaunimo sekcijų profesinė

se darbininkų sąjungose. 
Konferencijoj tapo iškeltas 

ir svarstytas faktas, kad naujai 
besikuriančios prie profesinių 
sąjungų darbininkų jaunimo 
sekcijos yra tam tikrų partijų 
naudojamos jų partiniams tiks
lams.

Konferencija skaito kalba
mąsias sekcijas darbininkų 
jaunimo profesinėms organi
zacijoms; pripažįsta, kad pro
fesinės darbininkų organizaci
jos priValo būti nepartinės;

yra įsitikinusi, kad kiekviena 
ų panaudojamas partiniams 
ikslams žlugdo profesinį dar

bininkų judėjimų ir todėl ke
lia griežtų raportą prieš tas 
partijas, kurios dengiasi darbi
ninkų jaunimo profesinių sek 
cijų vardu savam partiniam 
darbui per jas varyti.
Kreipimąsi. į draugus-amerikie- 

čius.
Konferencija, prisimindama, 

kad ir Amerikoj yra labai 
skaitlinga lietuvių darbininkų 
jaunimas, priėmė dar tokių re
zoliucijų:

Šiaulių srities Socialistinio 
Jaunimo Sujungęs “žiežriba” 
atstovų pirmoj konferencijoj, 
susirinkusi Šiauliuose spalių 
22 dienų 1922 m., reiškia karš
to noro, kad ir Amerikos lie
tuvių darbininkų jaunimas 
greitu laiku susiburtų į socia
listinio jaunimo organizacijas 
ir užmegstų artimus, broliškus 
ryšius su “žiežribos” Sąjunga 
bendram ddrbui suderintai 
dirbti. Konferencija giliai tiki, 
kad musų draugai anapus Di
džiojo Vandenyno patys su
pranta didelį reikalų pasiliuo- 
suoti nuo buržuazijos ir kleri
kalų pavadžio, sukurti savąją 
socialistinio jaunimo organi
zacijų ir rimtai imtis socialis
tinio darbo jaunimo tarpe be 
išsvajotų ir perdėtų iliuzijų. 
Konferencija siunčia Ameri
kos jauniesiems draugams sa
vo sveikinimus, kviečia juos 
neatidėliojant imtis darbo ir 
linkia joms geriausios kloties.

Laikinasai apskrities 
komitetas.

Konferencija, baigdama sa
vo darbus, nutarė išrinkti Lai
kinąjį Šiaulių Apskrities Ko
mitetą ir pravedė jam tvarkyti 
tolimesnį “žiežribos” darbų 
Šiaulių srity. Komitetan vien
balsiai išrinkti šie draugai: Kl. 
Juodka, J. Markelis, J. Kairys, 
Gorys ir Gelžinis. Konferenci
ja pavedė išrinktajam Komite
tui be ko kita sušaukti arti4 
miausiu laiku socialistinio jau-' 
nirno konferencijas Mažeikių, 
Panevėžio ir Pasvalio apskri
tyse ir įkurti ten apskričių or
ganizacijas.

* * *
Tai ir visi Šiaulių “žiežribi

ninkų” konferencijos nutari
mai.- Tie nutarimai darbinin
kų jaunimui turi didelės reikš
mės, nes juose padėtas pagrin
das Soc. J. “Ž-bos” Sąjungos 
veikimo programai. Kol kas 
sūsilaikome nuo platesnio tų 
nutarimų įvertinimo, — apie 
juos prisieina daug ir nuodug
niai kalbėti, už juos kovosime, 
juos svarstykime savo kuope
lėse, konferencijose, kongre
suose ir savo laikraščių skilty
se. Praktikos darbas nustatys, 
visus tuos musų reikalavi
mus, kurie dar nesu vesti rezo
liucijose — nutarimuose, taigi 
darban “žiežribininkai”!

Šiaulių soc. jaunimo konfe
rencija padėjo kertinį akmenį 
musų statomam organizacijos 
romui, tai didžiausis jos nuo
pelnas. Šiaulių srities darbi
ninkų jaunuoliai, dalyvavausie- 
ji konferencijoje; jau pasiėmė 
didelę atsakomybę už tolimesnį 
“Ž-bos” darbą. Dabar, kitų 
Lietuvos kampų jaunimo eilė. 
Atsiliepkite! Toliau, laukia
me Soc. Jaun. “žiežribos” Są
jungos organizacijų kongreso. 
Jo pareiga suvienodinti, su
rišti, sudisciplinuoti mus ir ga
lutinai sucementuoti musų vei
kimo programų. Ruoškimės 
prie “žiežribininkų”. kongreso, 
bet darbo vietose neprivalome 
stabdyti. Darbas vietose yra 
pamatas: bus pastatytas pama
tas, atsiras ir musų rūmų vai
nikuotos viršūnės, kurios sieks' 
saulės. r

, (Pabąiga.

AMERIKOS PREKYBA 
SU PABALTIJA.

[LIB] Suvienytų Valstijų 
Prekybos Departamentas buvo 
nusiuntęs į Pa balti ją savo ko- 
inisionierių p. H. Lawrence 
Groves, kursai pabuvęs ilgokai 
Pabaltijoje, dabar sugrįžo 
Amerikon ir lapkričio pradžio
je pradėjo paskaitas biznierių 
susirinkimuose apie Amerikos 
prekybos ateitį Rusijoje ir Pa- 
baltijos kraštuose. P. Groves 
sako, kad bereikalo Amerikos 
biznieriai nerimavo, kad Ang
lija ir Vokietija pagriebsian
čios visų Rusijos prekybą į 
savo rankas. Jos to ligšiol ne
padarė ir negalėjo padaryti, 
nes su Rusija kol kas prekyba 
yra negalima, kadangi ji nie
ko dietuiinti parduoti. Tečiau, 
sako jisai, reikia išanksto su
sidaryti sau bazę, kurioje 
esant galima butų prie tos pre
kybos prisiartinti ir pradėti ją 
kaip tik Rusijoj šiek tiek tvar
ka nusistovės ir ji ims ekono
miniai atsigauti. Vieta tokiai 
bazei geriausia esanti tai Pa
balį ijos valstybės. Apie Pabal- 
tiją p. Groves (žiūrėk “Chica
go Journal of Commerce” 
Nov. 8) šiaip atsiliepia: “Nors 
gyvenimo sąlygos Es ton i joj, 
Latvijoj ir Lietuvoj yra paly
ginamai patogios, jos yna 
ekonominiai žymiai priklauso
mos nuo Rusijos, gulinčios į 
rytus nuo jų; jos negali pa
siekti augšto gerbūvio laips
nio iki kol joms nepasiseks 
sudaryti siu Rusija labiau nor
malių prekybos santikių.

“Boston Globė” cituoja vėl 
tokius p. Groves žodžius: “Se
novei praėjus ir naujai gady
nei išaušus, Latvija, Estonija 
ir (Lietuva jau pilnai susigy
veno su savo nauja padėtimi. 
Jom^ viskas gerai sekasi, kiek 
dabartinės sąlygos leidžia. Jos 
gerai yra suorganizuotos eko
nominiai ir politiniai ir visos 
turi puikas mil i tarines įstai
gas — ir tai nežiūrint to, kad 
baimė bųtšeyikų puolhpo jau 
■beveik visai pranyktf^f."'Jos vi
sos turi gyventojų nuo 8 iki 
10 milionų ir kalba kiekviena 
savo kalba.”

Tečiau p. Groves nuomone 
iš visų Pabaltijos kraštų Suo
mija esanti patogiausia pradė
ti prekybos sentikiams, ka
dangi ji turinti labiau nusisto
vėjusių tvarkų, augštesnę pra
monę ir kultūrų. <

P. Groves pataria Amerikos 
biznieriams važiuoti į Pabalti
jos kraštų, pradėti su jomis 
prekybų kad ir mažame ado
nyje, tečiau tenai esant lauk
ti Rusijos atgijimo ir paskui 
iš ten pradėti prekyba ir su 
Rusija.
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Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-30c (ir taksai).

M&SK0C
Monroe gat. arti State 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. " 

Šventėmis 
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams 
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai aktai ir 
krut. paveikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

Didelis Išpardavimas 
Ateik į mušu Dirbtuvės 

Skyrių

fsioo
ifeiFii Dabar

Garantuojama 10 metų 
DYKAI REKORDAI 

IR ADATOS 
Leader Phonograph Co. 

2116 W. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro; 
septintadieniais nuo 9 ryto iki 
4 v. po pietų.

Pristatom dykai.

ŽYDŲ NUStSKUDIMAI.

[LIB] Žydai ėmė rašyti 
Amerikos laikraščiuose, kad 

i jie įiebepatenkinti (Lietuvą. 
Pirmiausia jie skundžiasi, kad 
Lietuvos Steigiamasis Seimas 

j išsiskirstė nepriėmęs įstatymo 
apie atskirą Žydų ministeriją. 
Tas klausimas buvęs paliktas 

j naujam seimui.
Gi lapkričio pradžioje iš Ber- 

lino atskrido į Hearsto laik
ančius kablegramos/ siųstos 
tūlo Kari II. Von Wiegand’b, 
kad Lietuvos žydams buvę 
Lėpta laukti pogromų. Anot 
tų telegamų anti-semitinė pro
paganda Lietuvoje jau iššau
kusi keliose vietose pogromus; 
žydų delegacija atsilankiusi 
pas finansų ministerį Petrulį 
ir prašiusi jo padaryti, kad 
pogromų nebūtų; gi* p. Pet
rulis neva taip atsakęs: “Pog
romai turi būti ir bus ir jei
gu aklos masės užpuls ir iš
plėš jūsų krautuves, aš nei 
pirštu nepajudinsiu, kad ap
ginti jus.”

Lietuvos Atstovybė iš Wa- 
shingtono paskelbė, kad pog
romų Lietuvoje nebuvo ir ne
bus.

—<Now Yorko laikraščiai 
pranešė apie pietus iškeltus 
Pabalti jos-Amerikos Draugijos 
(lapkr. 16) pagerbti Lietuvos 
operos artistams: pp. Petrui 
Olekai, Jonui R yra i ir Mikui 
Leškovičiui.

—Tuose pačiuose Neiw Yor
ko dienraščiuose lapkričio 3 
ir 4 d. buvo išspausdinta ži-

Pearl Oueen Koncertinos

nų Grojikų ir Mokytojų.

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

Klausk musų katalogo, o gau
si jį dykai, ’«
Georgi & Vitak Music 

Company,
4639 S.Ashland Av., Chicago, III.

Palinksmins Jūsų Namus

Geras Plionografas atstoja visokius nluzikališkus instrumentus, 
groja garsiausių dainorių įdainuotas arijas, ypatingai BRUNSWICK 
mašina groja geriaus ir aiškiaus visokius rekordus, todėl, kad šitos 
mašinos išdirbtos su naujausiais techniškais pagerinimais. Vienatinė 
lietuviška įstaiga, kuri turi BRUNSWICK Phonografus pardavimui ir 
tai didžiausiame pasirinkime geriausias mašinas. Taipgi visokiose kai 
bose rekordus.

Mano krautuvė užpildyta visokiomis prekėmis, tinkamoms Kalė
dų dovanoms, čia viską pirksite pigiaus ir geriaus negu kur pas žy
delį; patarnavimas greitas ir mandagus. Krautuve vakarais atdara 
iki 10 valandai.

Kviečiu visus. Phonografus ir Pianus parduodu lengvomis mė
nesinėms išmokėjimo dalimis.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 South Halsted Street, Chicago, III.

P. S. Į kitus miestus, savo krautuves Katalogą siunčiu dovanai.

Pasidarykite tokius namus, kuriais turėtų būti
Kietmedžio grindys, turi būt uždėta ant senų grindų už sekamas 

kainas: už ketvirtainę pėdą:
Švarių aržuolo išgrindimui po ......     12c.
Parinkto aržuolo išgrindimui ..............   10c.
Švarių klevo išgrindimui ..................     10c.

Galime pagelbėt tainistai, jei manai budavoti it dar ne esi pasko
los užtraukęs.

MORGAN PARK LUMBER CO.,
Te!.: Beverly 1279, 0397. x Mes pristatom. 1955 W. lllth St.

KSBM 

nia, kad Lietuvos Universite
tas suteikęs prof. H. H. Ben- 
deriui lietuvių filologijos dak
taro laipsnį už jo darbus lie
tuvių kalbos srityje.

' —Nepcrscnai sugrįžęs iš Lie
tuvos Dr. J. G. L. Seymour 
(jisai yra dr. Landžius) pas
kelbė Bostono laikraščiuose 
žinią, kad Lietuvoje draudžia
ma gerti vanduo, gi kad deg- 
tinė liuesai visur paduodama. 
Tiesa, dr. Landžius paaiškino, 
kad tik nevirintas vanduo 
draudžiama gerti ir tai dėl 
svarbios priežasties — dėl pa
vojaus užsikrėsti sunkiomis Ii-

, , Srvęros Gyduoles užlaiko 
/ ' • šeimynom sveikata.

■■■■<

KOSULYS
yra greita: sulaikomas jeigu I 
vartojama ’ laiką

SEVERA’S
. COUGH BALSAM.

i Palir.gvir.s Kosuly ir prašalins daug 
kcr.Rjimu. Priimnas dėl vaikams i 
ir r.vkgufctr.sy z

Kaina 26c ir 60c.
Klauskite pas aptiekoriaus,

___
SEVERAS 

COLD AND GRIP TABLETS
šalčiui ir Gripu; h Gaivus snaude- 

’imui paeina, nuo peršalimo.
Kama bOo.

.. W. l SKVfRACO . .
! CEOAR HAPIOS. IOWA

Biednuolio Gydytojas
TŲKSTAIČIAI PASVEIKSTA

Iš visų pasaulio kraštų gaunu* laiš
ki} nuo žmonių, kurie sirgo, pasako
jančių man, kaip daug jiems pagelbė
jo Bulgariškoji Arbata Kraujui.

Tai biednuolio gydytojas, nčS ji 
lengva pataisyti ir atsieina labai ma
žai.

Ji išgydo vidurių užkietėjimą, 
skrandžio, kepenų, inkstų ir vidurių 
kliūtis. Geriant garuojančiai karštą 
greitai išgydo šaltį ir apsaugoja nuo 
posargų, pneumonijos ir kitų ligų.

Bulgariškoji Ąrljata Kraujui parda
vinėjama visur aptiekose, arba ap
draustu siuntimu* 1 'dltie j ė šeiminė dė
žutė $1.25, ar 3 tiž *$3.15, Ar 6 už 
$5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
pręsidenf, Marvel Products Company, 
25 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

Dr. K. P.
Miczoll,

M. D. P. S. H.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nla, Conn.
Chicagoje adresas:
2359 S. VVestern av. 
Te!. Roosevelt 7795

MM

gbmis, kurios veržiasi iš Ru
sijos. - i

Ta žinutė patiko Amerikos 
laikraštininkams, nes spalių 
pabaigoje įbatėme ją pakarto
tą Missouri, Iowa, Arkansas, 
Georgia ir kitų valstijų dien
raščiuose.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Bu 
pirmu žnyptelejimu 
roumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečiam 
čio j kruvp. strėnų 
dieglio, tuojaus nu-’ 

Įsipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

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

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

ROSE REITER
203 So. Dearborn St. Room 301 

Tel. Wabash 1816
Legališka patarėja, buvusi per 8 

metus tarnystėj prie Federal val
džios Suv. Valstijų, dirbusi ateivių 
skyriuje, įplaukų taxų. Aš galiu pa; 
gelbėtti visokiuose dalykuose, tiems 
kurie nori, apleitsti ^Suvienytas Val
stijas ir išgauti paliudyjimus vąld- 
žios, arba kurie nori atsitraukti sa
vo gimines į šią šalį; taipgi gavime 
pilnų pilietiškų popierų. Aš turiu pa
tyrimą šiuose dalykuose ir sučėdysiu 
jums pinigų.

PINIGAI
Iš

Roselando 
Lietuvon

. Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artimiau
sia įstaiga pasiuntimui 
pinigų Lietuvon yra 
Tupikaičio aptieka, 233 
East 115-th St. Pinigai 
nueina Lietuvon greitai, 
su pilna g varanti j a.

Iš Roselando ir Kensing- 
tono siųskite pnigus Lie
tuvon per Naujienų Sky
rių Tupikaičio aptiekoje, 

233 E. 115-th St. Ken- 

sington.

Kenosha
• p o e
letuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntimo 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

i, i. PAKŠYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

K. GUGIS
ADVOKATAS, 

x Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room 1111-11 

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

8323 So. llaleted Si. 
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvi* 
ną vakarą, išskyrus utaminką b 
ketvergą. Nedėliamis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2211 VV. 22nd St., kerti Leavitt St- 
'Telephone Canal 2562

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

Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus. perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Bizniu*. 
Skolina Pinigus ant pirnao morg*- 
'lat’S ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758
A. A. SLAKIS 1 

advokatas 
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOC1ATION BLDG. 
19 So. La Šalie St 

Room 1808
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietį

Namų Tel.: Hyde Bark 8896 
-TF--S1—emTBTTMenr------------------n— r

nr w. rutkTusk^ ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 589 
Tel.: Central 6390

V ak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
Tel. Y arda 4681

Ik! - .. T"~ -y-     1-n.i -II    . 2 J.;  II. L ..... .1    .  

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas 
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Milwaukea ir Ashland Avės 

. Ofiso vai.; nuo 9 iki 6 ir nuo 7 iki 
L 9 vakare.-... .. ;

- - -—I

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

7l» West Monroe Street, Chicago
Pilone Central 2569

Kez. 8203 So. Halsted St 
Verda 1015. Vai.; 6 iki 9 vai.

J. P. WA1TCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis :Room 511 — 
127 N. Dearborn St„ 

Telephone Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabasb A»e.

Tel.: Pullman 6377.
—.......................    U

r DAVID Rl TTER & CO., 
Anglis ir Koksai

Pirkite anglis tiesiai ii retai! 
kiemų. Visu? pristato^).

. South Side ofisas 3301 Normai A v.
Tel. Yards 2296.

^g=r- ■—...........  — —o

UŽEIK J
Bridgeport Tobacco Co., nusipirki

mui cigarų, cigaretų ir tabako.
Specialės kainos.

3267 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 5394

.............I --------------------

.

Herman P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Commerce 
133 W. VVashington' St., 

Phone Main 1308
Chicago, III. ---- 4

Tel. Lafayctte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuo geri ausiai.

M. Yuška,
8228 W. 38th St„ Chicago. III.

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri

stato™ į namus. Užtikriname geriau
sį patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McOUAID, 

5822 S. Racine Avė., 
Chicago, 111.

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Barto, Sschaffner’o & Marx’o, Ku- 

penheimero, L. System and Ardmore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių matexijų, Diržuoti ir Pus- 
diržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ii* New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploŠčiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 
$12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

SJhpORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 Įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. 14th St.

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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Brooklyno ir New 
Yorko Žinios.

L. A. U. KLIUBAS.

Brooklyn, N. Y. — Gruodžio 
2 d. buvo Lietuvių Amerikos 
Ukėsų Klubo susirinkimas. 
Klubas yra nutaręs rengti ba
lių; bet kadangi klubiečiai veik 
niekuomet neturi pasisekimo 
rengime balių bei pikninkų, 
tai šį balių nutarė pengti su 
koncertu, šitame susirinkime 
baliaus-koncerto reikalas veik 
tapo užbaigtas. Apie balių 
svarstant iškilo naujas suma
nymas, koks gal būti nelabai 
kur atsikartoja: nežinia kas 
davė sumaųymą, kad prie ba- 
liaus-koncerto surengti ir va
karienę, o ton vakarienūn pa
kviesti žymesniuoisus demo
kratų politikierius ir juos “pa
penėti”,—turbut užtai, kad jie 
pereitais rinkimais tapo išrink
ti į valdiškas vietas. Bet šį 
klausimą besvarstant negalėjo 
surasti iŠ kur bus gauta pini
gų padengimui vakarienės lė
šų, ir tik dėlto vakarienės ren
gimas tapo atmestas, tą vaka
rą demokratiški politikieriai 
turės būti “nevalgę”. Tūli sa
ko, kad kliubas gerai progre
suoja, nes jau pradeda svarsty
ti tokius “svarbius” klausimus 
kaip užfundyti vakarienę tū
liems senatoriams, kongres- 
manams ir teisėjams.

Kliubo lyderis, p. A. Kundro
tą, susirinkimui pranešė, kad 
jam pavykę išreikalaut tos tei
sės, joge i lietuviai 
liūtiškas popieras 
gistruojami kaipo 
ne kaipo rusinai,
šituo reikalu p. A. Kundrotą 
turėjęs daug darbuotis: turėjęs 
rašinėti Washingtonan pas tū
lus žymius politikierius, pas 
valstijos teisėjus ir kitus augš- 
tesnius valdininkus. Dabar ga
vęs reikalingus lam dokumen
tus, kad visur lietuviai butų 
Užrašomi lietuviais, o ne ki-

komunistiškų svinstvų, nes vi
sa, tai apie ką gana daug laik
raščiuose buvo rašoma, dėjosi 
Steponukų kambariuose. Tas ži
noma nepatiko “Laisvei” ir ji 
stengėsi visa tai užginčyti ir 
išteisinti “komunistų smege
nis”—p. Bekampį.

čionai, prie progos, turiu 
priminti štai ką: iki to laiko, 
t. y. iki 1919 m., aš rašinėda- 
vau žinutes į Laisvę, bet iški
lus Bekampio “darbams” ir 
kada Laisve užėmė tokią biau- 
rią pozicija tame klausime ir p. 
B—ipį beteisindama leido jam 
kitus šmeižti, o į jo šmeižtus 
nedavė ^atsakinėti (man davė 
tik vieną kartą atsakyti į p. 
B. šmeižtus, kuomet jam davė 
net 5 ar 6 kartus), nuo to lai
ko su Laisve visai pesrsisky- 
riau. —A. P. Serbas.

P. S. —Kasini ar Laisve 
“nekryževos” V. Poškos, IJarbo 
redakt. už korespondenciją iš 
L. A. U. kliubo susirinkimo. 
Nors V. Poška minimam kliu- 
bui visai nepriklauso, bet 
Laisvei tai ne svarbu. Ji “žino”, 
kad A. P. Serbas tai V. Poška, 
ir atlikta^ kriukis.—A. P. S.

Neiškentč-turėjo 
išplepėti.
[NefeljetonasJ.

sa-Vieną sekmadienį sakau 
vo vyrui:

—Maik, eiva į Mcksvelstry- 
tį šio to pasipirkti.

—O’rait, — sako, — einam.
Nuėję pasipirkom grašių ir 

kitų galų ir einam namo. Pro 
šalį eina kožin koks žmogus. 
Užsidėjęs baltą kalnierių, bet 
susegtą užpakaly. Aš sustojau, 
žiūriu ir juokiuos.

—Ko sustojai, ar grušios 
persunktos? —■ klausia vyras.

—Ne, ne grušios. Žiūrėk, 
antai vyras nueina... Aš ma
niau, kad tik moterys padaro 
klaidų, neapsižiurėdamos, bet 
ir vyrai.

—Kaip? — klausia vyras.
—Gi va praeitą panedčlį at

sikėlus, paskuboms, lempos 
nedegdama, ėmiau autis. Su
graibiau kojines, apsiaviau ir 
išėjau į darbą. Einant gatve 
mačiau, kad žmones dirstelėję

į mane vis*šypsos, 
Manau sau: 
šiandie toki linksmi? Bet 
prieina vprie manęs viena mo
teris ir kažką sako. Aš dar tik 
antri metai kaip iš Lietuvos, 
tat angliškai nesuprantu, bet 
supratau tik vieną 
“staktos”. Pasilenkus 
terėjau į savo kojas, — dievu
lėliau! gi viena mano 
balta, mitra — juoda!...

Mano Maikis net atsisėdo 
besijuokdamas.

—iNesijuok

ko tie žmonės 
va

jos žodį: 
žvilg-

kojine

sakau — iš 
moterų. Ne jos vienos tokių 
klaidų padaro. Va, matei — 
anas vyras, kur nuėjo, turėjo 
kalnierių atbulai užsidėjęs!

—Žiople, juk tai buvo kuni
gas, o kunigai visados atbulų 
įalnierių nešioja, — aiškina
vyras.

—Kunigas? Kaipgi kunigas, 
kad su kelinėm?

—:Na, žinoma, — sako vy
ras. — Kunigas juk vyras, ne 
boba.

—O kodėl Lietuvoj kunigai 
su sijonais? g

—iKaip gi su sijonais? Apa
čioj jie ir kelines turi.

11 11 _ 1 ....... .
Dabar aš susidumojau. Man 

prisiminė vienas atsitikimas.
Buyau dar penkiolikos me

tų mergaitė.. Kartą prieš Ka
lėdas mama išleido mane į 
Čiobiškius išpažinties ir ant 
rarotų. Išėjom su Mykoliene 
Kinderavičiene iš vakaro, dėl 
to kad anksti rytą nebuvo gali
ma persileisti per Viliją —: bu
vo ledų. Tat Čiobišky reikėjo 
nakvot. Pasiprašėm kleboni
joj. čia buvo ir daugiau da
vatkų, tat pavalgėm vakarie
nės, pasimeldėm, atėjo laikas 
ir gulti. Sugulom kas ant grin
dų, kas ant stalo, o aš įsiran- 
giau mažon lovelėn, kur sto
vėjo pasieny be šienyko, tik 
virvelėmis išpinta. Pasiklo
jau po šonu savo žiponėlį ir 
užmigau. Naktį prabudau pa
jutus, kad kažkas apie mane 
graibosi: apčiupinėjo veidą, 
galvą, grobsto apie krutinę. 
Mano net blusos numirė. Su- 
kiykau nesavu balsu ir akis at
vėrus pamačiau, kad kažkoks 
vyriškis baltom kelinėm nubė
ga kitai! kambarin. Visos bo
bos sukilo ir ėmė klausinėti, 
ko aš taip suklykau. Pasisa
kiau, kaip buvo.

.—Tai tu lik susisapnavai.
—Ne, — sukau, —• tikrai tai

buvo vyriškis ir nubėgo va į 8101 So.JHalsted St„ kampas 81 gal 
anų kambarį.

—Tu, mergše, prikąsk lie
žuvį! Dar pletkus čia kokius 
paleisi! — sudraudė mane My- 
kolienė; Kitos bobos taipjau 
liepė man tylėti ir nė žodžio 
niekam neplepėti.

Sugulom včl, o aš gulėdama 
ir užmigt negalėdama mąstau 
sau: kas gi čia galėjo būt? 
Kunigo bernas jau visai senu
kas, pas mergas neis. Gal pats 
kunigėlis? Bet juk tas šventas 
žmogus, o antra, kunigas ir 
kelinėm nenešioja, o čia buvo 
su kelinėm. ■

Taip visą laiką ir negalėjau 
suprasti, kas tai butų galėjęs 
būti. Tik dabar va Maikis 
man išaiškino, kad ir Lietuvoj 
kunigai kelinėm dėvį. Tat ir 
n cbeti škenčiau neišplepoj us, 
ką Kinderavičiene buyo man 
prigrūmojus “laikyt liežuvį 
prikandus”. — Uršulė.

MRS. A. MICHNIEVICZ 
AKUŠERKA

Telefonas Yards 1119

Baigus!
Akušeri

us koleg* 
V, 1 1 K » 
praktika* 
us! Penia 
silvanijos 
hospitall* 

«e. Pasek 
■ringai pa 
tarnauta.

■ril gina 
tymo. Du« 
la rodą 
tokiom 
zose ir 
okiuose 

< aluose 
orime 
tnferginonai.

Ii* 
H*

mo
b

GARSINK1TIES 
NAUJIENOSE

i man tieji pi- 
butų užre- 
lietuviai, o 

lenkai ir k.

Mirė J. Steponkus.
Gruodžio 2 

ponkus. Jis mirė nuo gazo. 
Subatoje iš vakaro buvo kaž 
kur svečiuose su* savo šeimyna, 
.parėjęs 10 valandą namo at
sigulė ir ant rytojaus rado ne
gyvą pilname gazų kambary
je. Jo moteris pasakoja, kad 
nabašninkas turėjęs tokį įpro
tį atsikėlęs anksti rytą užkur
ti gazinį pečiuką, kad atsikė
lus jo šeimynai kambariai butų 
prišilę. Taigi spėjama, kad 
J. Steponkus ir šį kartą sten
gėsi atlikti savo įprotį, bet ka
dangi, kaip sako, iš vakaro 
buvęs įsigėręs, tai greičiausia 
jis nepataikęs užžibinti, o tik 
atsukęs gazą ir vėl atsigulęs.

Tai yra pats Steponkus, ku
rio kambariuose 1919 m. lapk- 

Brooklyno 
Bekampis

d. mirė J. Ste-

ričio 19 d. buvęs 
kriaučių delegatas 
8u tūla bosiene, p. 
ne, turėjo kokius 
gus, kuriuos tuojau 
kienė iškėlė aikštėn, 
to iškilo 
“overkotai

ten mitin- 
p. Stepon- 
Tuojau jk) 

tuomet ir laisviečių 
ir daug kitokių

DETROIT, MICH16AN
West 1394 Semi. 6678

WM. J. STOLL COn 
J. Balchiunas pagelbininkas 

(arba asistentas) 
GRABORIUS

1029 — 25th St., 9509 Cardeal 
Detroit, Mielu

DR. F. MATULAITIS, 
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos! 1—8 dieną 

7—8 vakare
Tai. Market 6284, Market 4526

----- —....... ... ,, „

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 apielinkėj.

i

^dr.herzman^&IĮ
!• RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojai, chi
rurgas ir akužoris.

Gydo titrais ir chronilkaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaiką pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Fisk St.

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

f * Dienomis: Canal 
8110 arba 857

N akt. Drexel 969 
Boulevard 4136

8318 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai ■

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į randas 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:

8149 S. Morgan St., kerti 32 SL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 12 — 2 po pietų, 5:30 — 7 
vakare. Nedeliomis nuo 12 — 

2 po piet.
Telephone > xrds 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

% Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriikų, Vyriška ir 
Vaikų litrų 

OFISO valandos*
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik1
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Baniene)

Akuierkti
3113 S.Halsted fi
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 

>. Pasek- 
patarnau

ju pYie gimdymo 
Kiekviename at
sitikimo 
ypatiŠką 
rėjimą. 
patarimui 
terims ir 
noms veltui.

t ^^patyr’mo' 
lįįPImingai p

teikiu 
trižiu- 
Duoda 

mo* 
mergi*

Tel. Pullman 5432

A. SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

Telefonas: Boulevard 7042

3 Dfi, C, Z. VEŽELIS 
Lietuvis Dentistae

4712 South Ashland Anų 

art! 47-tos gatvic

DR. S. BIEŽIŠ 
•YDYTOJAS IR CBIRURMAfl 

X-Spinduliai 
Ofisas 2201 W. 22nd Stn kam>as B 

Leavitl St. TeL Canal 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42W M 

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

Jei abejoji akimia, paūtotraaB
Dr. A. R. BLUMENTHAL

T«L BOU Urard

Kampu itin *al.
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Chicago, IH. 
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Naujienos eina, kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštus

Metams............................... $8.00
Pusei metų_________________ 4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25
Dviem mėnesiam____________ 1.75
Vienam mėnesiui____________ 1.00

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija__________ 3c
Savaitei_____________________18c
Mėnesiui ____________________75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paštu:

Metams___________________ $7.00
Pusei metų ____ 4.Q0
Trims mėnesiams____________ 2.00
Dviem mėnesiam___________  1.50
Vienam mėnesiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams.......................... $8.00
> Pu s ei metų_________________4.50
Trims mėnesiams

joje pasireiškė irgi toks pat 
sentimentas. Darbininkų Par
tija išleido manifestą prieš 
premjerą Massey, kuris paža-. 
dėjo siųsti kareivių į Artimus 
Rytus, jeigu ten kiltų karas. 
Manifeste pasmerkiama prem 
jeras už darymą tokio pasiža
dėjimo ‘be pasitarimo su par
lamentu ir pasislėpus už žmo
nių nugaros, kuriems reikia 
karo lėšas padengti ir mūšių 
laukuose mirti.’ žinoma, or
ganizuoti darbininkai sudaro 
tik mažumą, bet jų nusista
tymas dabar yra visai kitoni
škas, negu tada, kai jie pa
klusniai liejo savo kraują Ga- 
llipolyje. Premjerai privalo 
būti atsargus ir nežadėti ki
tų gyvastis. Priešingame at
vejyje jie gali susilaukti to
kio klausimo, kokio susilau
kė mažo vaiko motina. Moti
na pasakė vaikui, kad ji ap- 
sivesianti su kokiu tai Dr. 
Brownu. Vaikas pažiurėjo į 
ją ir paklausė: ‘Mama, ar Dr. 
Brown žino apie tai?’ ” •

teismai gali surastit arba iš
rasti pakankamai įstatymų, 
kuriais einant ‘suvaldoma’ 
streikininkai, norintys gauti 
daugiau algos, kad neleidus 
savo vaikams badauti. Tokia
me atvejyje tuoj griebiamąsl 
griežtų priemonių, — bet ka
da reikia imti už pakarpos 
Kluxams ir pelnagaudoms, 
tai to darbo vilkinimui atsi
randa tiek pasiteisinimų, kaip 
juroje smilčių.”

Naujieji išradimai Stein 
metzo ir Marconi’o 

žvilgsniu

“TIGRUI” NELEIDO KAL
BĖTI SENATE.

Buvo kalbama, kad gal “tig
rui” Clemenceau bus leista kal- 

2.2^ bėti senate ii’ atsakyti į sena- 
Pinigus reikia siųsti .pašto Money torių Borah o ir Ilitchcocko kal

bas. Tuodu senatorių pasmerkė 
Clemenceau kaipo imperialistą.

Senatorius Lodge, didžiumos 
vadas, pareiškė, kad Clėmen- 
ceau nebus leistas kalbėti sena
te. Esą tigras atvyko į šią ša
lį kaipo privatinis pilietis ir td- 
del iš senato tribūnos jis nega
li kalbėti.

Kai kurie sugestavo, kad Clė- 
menceau butų padaryta išimtis. 

Australijos Bet senatoriai tą sugestiją labai 
ir Naujosios Zelandijos darbi- šaltai pasitiko.
įlinkai griežtai nusistatė dau
giau nebelieti savo kraują tik siems gerai žinomi, todėl jo žod-

' žianis nėbepriduodama daug 
svarbos net senate.

Orderiu, kartu su užsakymu.

Apžvalga
PATRIOTAMS NESISEKA.

Šimto nuošimčių patriotams į 
pradeda nesisekti.

Clemenceau darbai yra vi-

tam, kad visokios rųšies patrio
tai galėtų sau garbę ir turtą 
daryti. New Yorko “Nation” ra
šo: 

t

“Patriotas, naujuoju ap- 
sklembimu, yra toks žmogus, 
kuris yra pasiryžęs vardan sa
vo šalies aukoti kitų gyvastis. 
Pradedant 1914 m. tokie žmo
nės turėjo pasaulyje didelės 
įtakos; bet tai jau praėjo. 
Klausimas dabar kį’la, ar jie 
ir ateityje nepaliaus turėję 
tos įtakos. Vėliausieji Austra
lijos ir Naujosios Zelandijos 
įvykiai rodo, jog dabar nėra 
lengva sukurti karui palankų 
entuziazmą darbininkų . tar
pe, — tai yra tų žmonių tar
pe, kurie tikrenybėje ir turi J? 
kariauti. Australijos premje
ras Hughes be niekur nieko 
pažadėjo Anglijai kareivių 
turkams mušti. Žmonių opi
nija pasmerkė tą jo žygį, ir 
rinkimuose jis greičiausia bus 
sumuštas. Naujojoje Zelandi-

Išradimai kadaise buvo skai
toma’ tik genijų darbais. Geni
jus mechaniniu palinkimu ba
davo ir vargo bedarydamas 
tyrimus su savo idėja.

Dabar to nėra. Dabar išra
dimais užsiima tiriamosios ir 
laboratorinės žinybos bei sky
riai. Tai yra organizacijos ir 
koperacijos darbas, kur įeiną 
daug asmenų įvairiais mokėji
mo ir gabumo laipsniais.

Išradimai, nebūdami pada
romi pavienių žmonių, retai 
pavieniams ir priklauso. Kor
poracija, suorgahizavusi ir ap
mokanti žinybų it skyrių tar
nybas išradimams daryti, da
bar naudojasi jais. Pav., Stein- 
metzo ir jo padėjėjų išradi
mai priklauso Visuotinai Elekt
ros Kompanijai, kuriai jie dir
ba už augįštą atlyginimą.

Išradinėti ypatingai myli 
metalo ir. mašinų darbininkai. 
Metalo ir mašinų pramonėj 
išradimas vaidina svarbų vaid-. 
nienį. Tiesą pasakius, šita pra
monė atsirado iš išradybos ir 
atvirkščiai ji padaro išradimus 
galimais. Ji labai išplėtoja 
mechanines idėjas ir jos 
ninkai dažnai suteikia

Atėjęs prie savo atsakymo Klausiniai išradimo išspręsti 
Steinmetz daro naujovinių iš- paprastai pareina darbo kor

poracijos paduoto inžinieriui. 
Taip pat davinius ir medžia
gą jiems išspręsti suteikia kor
poracija. Už korporacijos ri
bų inžinierius gal niekuomet 
nesusidurtų su tais klausimais 
ir neturėtų lėšų jiems išspręs
ti. “Taigi jo atlyginimu yra jo 
alga, atmokanti už jo origin
alumą ir sugebėjimą išrasti ir 
garbė, kurią jis gauna kapo 
išradėjas.”

Steinmetz sako, kad išradi
mai šitose sąlygose yra gau
sesni negu nepriklausomose 
sąlygose. Tas, jo nuomone, pa
retina iš to, kad priklausomo
se sąlygose susiduriama su di
desniais klausiniais, gaunama 
didesni potogumai jiems iš
spręsti ir didesnis patenkini
mas .apturima iš didesnio jų 
išradimų pritaikymo lauko. 
“Bet,” sako Steinmetz, “šita

buvo toks didelis, kad jis tei- tvarka taip pat neduoda tiesio- 
singai vadinama garsukio iš-Jginių individinių pelnų, kurie 

dažnai yra skaitomi būtinais 
kiekvienam turėti socialistinėj 
visuomenėj.”

Steinmetz turi žinoti, ką jis 
kalba. “Kaipo vyriausis inži
nierius Visuotinos Elektrinės 
Kompanijos S(|henectady’je,
Ney Yorko su alga $15,000 į gavimu prikalbėti dėl sun- 
metus ir dar socialistas, jis ži-jbaus verslo dalyko, 
no apie išradimus ir socializ
mą.

Jis nui-odo į daugybę klinčių, 
kurios tenka sutikti neprik
lausomiems inžinieriams ir at
skiriems išradėjams. Pastarie
ji paprastai būva komerciniai. 
Jų dalyku yra išradimas. To-

radimų ir už juos atlyginimų 
analyzę, kuri yra įdomu pas
tebėti. Jis sako, kad didžiuma 
didžiųjų išradėjų gavo tik gar
bę ir vardą už savo išradimus 
ir yra įsitikinęs, kad prie so
cializmo jiems butų gariau.

Stevensono “raketa.” »

Pa v., jis klausia, “Ar Stevcn- 
sonas pralobo išradęs garsu- 
kį?” Ir atsako: “Ne tiek, kiek 
pralobsta sėkmingas dalių 
inekleris, ar smuklininkas.” 
Eidamas tolinus jis sako: “Ir 
iš ko jo išradimas susidėjo? 
Buyo daug kitų garinių veži
mų padirbta ir išmėginta prieš’ 
Stevensoną ir Stevensono “Bu
kietą” toli gražu neprilygsta 
savo tobulumu naujoviniam 
gąrsukiui. Taigi Stevensono 
darbas buvo tik vienas žings
nis garsukio plėtotėj, nors jis

pil- 
pripažinimui; nebus 
niekinančio, ar nei- 
jo išradimą dėl ko- 
priežasčių ir numti-

ko-

NESURANDA ĮSTATYMO.

Valsti- 
surasti 
einant 
juoda-

Generalinis Jungtinių 
jų prokuroras nebegali 
tokio įstatymo, kuriuo 
butų galima suvaldyti
šimčių organizaciją Ku Klux 
Klaną. Pastaruoju laiku visi pa
žangesni Amerikos žmonės ėmė 
piktintis Ku Kluxų darbai? ir 
reikalauti iš valdžios, kad tie 
maskuoti ricieriai butų suvaldy
ti. Bet piliečių nelaimei proku
roras negali surasti tokio įstar 
tymo, kuris draustų govėdoms 
pulti piliečius, mušti ir teptai 
juos smala, o kartais net atim
ti savo aukoms gyvybę. “The 
Milvvaukee Leader” apie tai ra

išo:
“Generalinis prokuroras ne

dali surasti tokio įstatymo, 
kurio pagelba butų galima su- 

valdyti Ku Kluxus, Jis ir

[Rusų užpuolimas Grtizijos 1920 
m.; Lenkų-Lietuvių šusirėmi- 
mas 1920 m.; Serbų-Albanų 
karas 1921 m.; ginčas dėl 
Fiume 1921 m.; kova Augšto- 
joje Silezijoje 1921 m.; Airių 
karas su Anglija 1921 m.; Ja
ponų užpuolimas ant Čitos 
respublikos 1921 m.; Anglijos 
karas su Jrako respublika
(Azijoj) pagalinus šiemet Tur- 
kų-Graikų karas. Apie T. Są
jungą ir Lietuvą taip buvo ra
šyta: “1920 metų rudenį Lie
tuvos kariuomenė susirėmė su 
lenkais dėl sienos tarpe dvie
jų valstybių. Sąjungos Tary
ba pasiūlė abiem pusėm pert
raukti mūšius, ką jos sutiko 
padaryti; bet mėnesiui praė
jus gen. Želigovskis su kelio
mis divizijomis užėmė Vilnių. 
T. Sąjunga pasiūlė plebiscitą 
ir organizavo tarptautinę ar
miją, kuri savo vietos niekuo
met nepasiekė, nes abi pusi 
nesutiko plebiscito priimti. 
Nuo to laiko lenkai tebesėdi 
Vilniuje, nežiūrint visokių pie
nų, Sąjungos pasiūlytų dėl su
sitaikymo ir dabar Vilnius for
maliai jau inkorporuotas Len
kų respublikom Paskutiniame 
savo posėdyje Sąjunga taip 
kaip ir priėmė tą rezultatą, 
atmesdama Lietuvos prašymą 
iš naujo tą klausimą svarsty
ti.”

Tame pačiame numery il
game editoriale, * pavadintame 
“Sąjunga, kuri neveikia,” re
daktorius mano, jog klaidinga 
butų sakyti, kad Tautų Są
junga yra mirusi, nes ji nie
kuomet ir nebuvusi gyva.

suomenėj nebus specialių rei
kalų, priešingų išradėjo 
nausiam 
nei vieno 
giančio 
inercinių
nymas, kad sėkmingas išradi
mas bus tuoj aus pritaikytas 
visos šhlies, ar net tarptauti
nės pramonės ir panaudotas 
visų labui, kas padarys išra
dėją didvyriu, kurinio, o ne 
naikinimo didvyriu,
kiais didvyriais daugiausia bu
vo praeity — visa tai bus ini
ciatyva išradėjui daug didesne, 
negu ta, kurią šios dienos vi
suomenė gali jam suteikti.”

Marconi’o pažiūros.
Marconi’o straipsnis buvo 

atspaustas 'laikrašty “Colliers” 
rugp. 12 d. laidoj. Jis užvar
dinta “Every Man His Own 
Inventor” (kiekvienas pats iš
radėjas). Jis išveda, kad išra
dimas nėra jokia ypatinga do
vana, o tik kiekvieno musų 
pasiektis gimusi i$ reikalo. 
Girdi: “Išradimas yra kiekvie
nas nematytas daiktas, kuris 
atsako tikram reikalui, prade
dant radiofonu ir baigiant au- 
tomobiliaus lopymu, ar pra
kiurusio krano užtaisymu, ar

radėju ir jo gautas atlygini
mas yra® garbė ir vardas, ku
rie jam priklausytų ir socialis
tinėj visuomenėj, — bet fi
nansiniai, Gouldas, ar Vander- 
biltas, ar Harimanas padarė iš 
garsukio daug daugiau negu j 
Stevtnsonas, nepridėję® jokių. 
pagerinimų prie jo.” •

Steinmetz ‘ žiuri į išradybą 
kaipo į socialinį angį, 'kaipo į 
plėtotės pavyniiinių laipsnių 
daiktą. ,

Steinmetz dalo išradimus į 
tris grupes.

1. Pamatiniai, arba baziniai 
išradimai, kurie pagamina 
naujus laukus žmogaus pas- kili bildu savo kurinių skleidi- 
tangoms, arba padaro naują ui u ir sėkmingumu jie prik- 
gadynę pasaulio istorijoje, to- lauso nuo kitų. Tas, su mažo- 
kie kaip išradimas garvežio, mis išimtimis, 
garlaivio ar garsukio.

2. Išradimai, kurie yra tik ■ gaištingų bylinojimųsi 
tolesniais daiktų lyties ar plc- mis. 
totes žingsniais, k. v., nauja 
judomejo aparato forma au-'didelį išradėją,

korporacijų pernagiais ir pra- 
auko-

savo susidomėjimui ir 
mui.

Nesenai du žmonės, žinomi 
išradėjų pasauly kaipo di
džiausi, parašė . savo nuomo
nes apie išradimus. Vienas jų 
yra Chas. Steinmetz, žinomas 
kaipo “elektros burtininkas.” 
Antrasis yra Marconi, bevieli- 
jos vadas.

Rašydamas New York “Gali” 
mėnraščio leidiny už rugp. 30 
d. apie “Socializmą ir išradi
mus,” Steinmetz sako: “Musų 
naujovinė mokslinė ir pramo
ninė civilizacija savo pažanga, 
pareina nuo išradimų,” ir pas- j 
kui jis klausia, ar prie socia
lizmo atlyginimai už išradi
mus bus tokie, kad užtikrins 
tolesnę jų pažangos dabartinio 
greitviiTio eigij. Jis atsalto į ta ’

darbi-
jas ir „ ( -------

ačiū tomobiliuje, drba naujas būdas labai praturtėjęs, 
gabu- elektriniam motorui užsukti.

3. Netikėti, ar pripuolamie- bot ne tiek dėl savo išradimų 
.ji išradimai, tokie kaip nauji 

galvosūkiai, kurie sudomina 
žmones.

Antroji grupė savo didžiu
ma atstovauja pramoninei jša- 
lieą pažangai, nors jie nėra nei 
radikalus, nei' revoliucingi.

Nepriklausomieji inžinieriai 
pranyksta.

Steinmetz sako, kad neprik
lausomųjų inžinierių skaičius 
mažėja pasaulio pramonės pa
žangai tolydžio beplėtojant vis uiobilių

vieną 
butų 

jis. 
Edisonas yra labai pasiturįs,

“Aš nežinau nei apie 
kuris

” sako

Jis turi 
pasiekti tikslo kokiu nauju 
budu, o ne sena formula/’

“Daugumas musų esame iš
radėjai instinktu. Mes daro
me išradimus kasdien, nes iš
radimai daugiausia būva pras
ti, lengvi budai paprastiems 
daiktams padaryti. Mes turi
me smagumo savo išradingu
mo sugėbumus vartoti.”

Tai tokios nuomonės dviejų 
padaro juos' didžiausių pasauly išradėjų 

i apie išradimus. Anot jų nėra 
baiipės, kad socialistinėj tvar
koj nieks nenorės išradimus 
daryti ir pramonės pažanga 
turės apsistoti.

kiek dėl. savo dalyvavimo jų 
išnaudojime; maža jo sugebu- 
mo ir proto dalis pašvęsta 
Wallgatvio veiklumams butų 
padariusi jį daugiamilioniu.”

Nors Steinmetz nemini apie 
Henry Fordą, tečiaus galima

Amerikos spauda apie 
Lietuvą

Tautų Sąjunga ir Lietuva.

PAGARBA LIETUVAI.

Įtakingo Bostono 
“■Ghristian Science

Washingtono kores- 
lapkr. 6 d. įdėjo į

ninė civilizacija savo pažanga didesnes ir didesnes^ korpora
cijas. Inžinierius ypa korpora
cijos darbininkas ir kaipo toks 
jis atsisako nuo savo išradimų 
ir jų patentų, pavesdamas 
juos savo darbdaviui. Tas anot 
Sleinmet/o esųs geriausias 
ir prideramiausias sutarimas.teigiamai.

‘dar toliau. Kaip lik tuo laiku turėjau čekį Ame- 
i rikes express bendroves dešimčiai dolerių, kinį 

I iaIiiua CkAymSiYfiia1 norėjau, iškeisti į litus. Stovėjau eilėj, stovė- dKeiSai LIČIUVą OeriIIBgUjU jau, kol susilaukiant ateinant pono iždininko. 
Jisai, kaip mhn sargybos milicininkas paaiški
no, teikias kasdieną nuo 42 iki pirmai, vadinas, 
tuo laiku, kada žmonių yra patsai susigrūdi
mas iri jų eilėj stovi devynios galybės, iždinin
kas teikias kažin kur pražūti! Milicininkas sa
kos, už iždininką atsiprašinėdamas, kad ponas 
iždininkas ‘ teikias tuo laiku į pastą lankylies. 
Mano gi prasčiokišku supratimu, iždininkas 
vaikšto arbatos gerti. Tiek jau to. Galų gale 
pono iždininko sulaukus, mes po porą valandų 
eilėj išstovėję pradėjome spausties, kad kaip 
nors prilysti, kad net šonkauliai ėmė braškėti. 
Manieji išliko sveiki ir aš prie pono iždininko 
prilindau. Ponas iždininkas, nepatenkintas tuo, 
kad aš nelabai kantriai^ valandos eilėj sto
vėjau, ir sąvo nepasitenkinimo neslėpdamas, 
man pareiškė, kad tokių pinigų, kaip Ameri
kos cxpress bendrovės čekis jis nėra matęs ir 
į litus man jo nekeisiąs. Taip aš litų ir nega
vau. O su orderiu dėl jaučio man teko stoti w į 
kitą eilę, bet jau atėjo antra valanda, ir aš at
vykęs 32 varstu palikau už durų. Kaip jums 
tai patinką?

Bet čia buvo dar viena labai įdomi aplin
kybė. Musų visame apskrity tėra viena įstaiga 
— valstybės iždinė — kur galima litų gauti 
tiktai Pasvaly. Pasvaly yra ūkio banko įgalio
tinis, kuris einailt oficialiniais skelbimais par
davinėja litus. Nieko nepešęs valstybinėj iž-

JURGIS GERVĖ

(Musų specialinio korespondento)

(Tęsinys)
—Teisingai pasakyta! — sujuiavo minia 

vyrų, ir grūmodami kumščiais pradėjo artintis 
į intendantūros sandelį, kad jį iš pamatų iš
rauti! Ir šit tiktai tuomet pas išbalusį iš bai
mes ponaitį atsirado sagutės segti jaučiams į 
ausį ir jis teikės.visus musų jaučius priimti!

Kaip jus Amerikoj šitokį atsitikimą pava- 
dintumėt? Bet pas mus tai toli gražu dar ne 
galas! Jaučius priimt tai priėmė, bet mums 
neišdavė jokių kvitų, įsakydami jų atvažiuoti 
pasiimti už kelių dienų. Pas juos jau esanti 
tokia sistema, ir jie kitaip negalį padaryti! O 
tuo tarpu atsirado ginkluoti žalnieriukai ir 
mums teko pasitenkinti išmintingu patarimu 
važiuoti namo ir vėl už kelių dienų plukties. 
Nieko nepadarysi, reikia načalstvos klausyti. 
Už kelių dienų vėl suplukęs 28 varstus, tris va
landas išstovėjęs eilėj, gaunu orderį, kuriuo 
valdžia žada dalį pinigų už jautį išmokėti (ki
tą dalį žadėjo išmokėti valsčius). Orderį gauti 
tai gavau tą pačią dieną, bet pinigų atsiimti 
reikia važiuoti į Pasvalį, kur valstybės iždinė 
reziduoti teikias. Vadinas, grįžtu iš Ęiržų. su 
orderiu namo 28 varstus, o paskui už dvejų

liiųą — baisiai keliai blogi) pasiimti dalies už 
Įjautį pinigų. Man į Pasvalį 32 varstai, kitiems

nį - - dtirys vis dar uždarytos. .Kaimynas žydelis 
paaiškina, kad ponas įgaliotinis dar nesiteikė

[LIB] Dar spalių pabaigoj 
i New Yorko dienraštis “New 

kad jo žodžiai di- York Herald” įdėjo platų ap- 
Sąjungos — 

pirmiausia ne kaip ji šiandien yra. — netiku- 
kaipo didelis išradėjas, o kai-;
po pramoninis išradimų iš
naudotojas. Jo didžiules aulo- eilę svarbių atsitikimų, kuriuo- 

1 i gamyklos yra tikri' se Tautų Sąjunga pagal savo 
pramoninio išnaudojimo av|i-! konstitucijos, galėjo ir turėjo 
liai. Fordas išradėjas pritapo ' ką nors padaryti ir nieko ne
įeitų išradėjų išnaudotoju per 1 padare.
Steinmėtzo aprašytą inžiniery- Lenkų

džįumoj pritinka ir jam. Jis 
yra turtingas

rašymą

i-' mą. To dienraščio Paryžiaus 
š- korespondentas privedė , visą

bes korporaciją, kuri Fordo 
gamykloms labai tinka.

Baigdamas Steinmetz sako: 
“Suprantamu, socialistų vi-

Tie atsitikimai buvo: 
įsiveržimas Rusijon 

1919 m.; Rusų įsiveržimas 
Lenkijon 1920 m.; Armcnų- 
Turkų karas 1920 m.; Rusų 
įsiveržimas I’ersijon 1020 m.;

[LIB] 
dienraščio 
Monitor” 
pondentas
savo laikraštį tokias eilutes: 
“Kada mes turime kokiame 
nors Amerikos kampe, štai kad 
ir Plymouth, Mass., 300 metų 
sukaktuvių apvaikščiojimą, 
amerikonai linkę yra manyti, 
kad jie gali atsisėsti greta 
gerbtinųjų ir gerbiamųjų. Bet 
štai naujai — sename krašte 
Lietuvoje, nesenai '.buvo aj>- 
vaikščiojama laikinoje sosti
nėje Kaune šešių šimtų metų 
sukaktuvės nuo įsteigimo Lie
tuvos sostinės Vilniaus, Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Ge
dimino noru.

“Tečiau Vilnius dabar len
kų okupuotas nuo to laiko, 
kada taip vadinamas lenkų 
maištininkas Želigovskis prie
varta jį paėmė 1921 m.”

KAS DEDASI LIETUVOJ.
J. KUBICKIS JAU LIUOSAS.

iš bažnyčios sugrįžti. Čekį gavau iškeisti pas 
tą žydelį į litus, kurs iš manęs paėmė pasakin
gų nuošimčių (už dešimties dolerių express 
bendroves čekį vietoj šimto litų davė tiktai 80 
— nuo dešimties dolerių paėmė du doleriu už 
komisiją!) Bet aš džiaugiuos ir tiek gavęs! h 
lupdamas kumeles nuplikusius šonus skrendu 
namo su litais!.

Pasitaiko namuose pagrabas. Nuvažiuoju 
į paštą išsiųsti laišką, paduoti žinią giminėms, 
čia vėl išeina istorija. Valdžios mandrios gal
vos įsakė spalio mėnesio 15 dieną visoms val
džios įstaigoms priiminėti mokesnį tiktai litais. 
O tai buvo apie spalio mėnesio 20 dieną, lais 
laikais mano apylinkės — Vabalninko — žmo
nės litų dar visai nei regėti nebuvo regėję. Mar
ke ant laiško klijuoti reikia už 15 centų. Pa
rašiau keturis laiškus, už 60 centų, duodu paš
te vieną litą. Bet pasirodo pašte litais nei gra
šio neturi, grąžos man negali duoti, ir aš nega
liu laiškų išsiųsti! Vabalninke nėra kur iškeis
ti! Siunčiu penkis dolerius į Panevėžį (42 vars
tai), bet ten iždinė tą dieną buvo pristigus li
tų, ir vėl man doleriai grįžo! Taip aš laiškų ir 
negalėjau dvi savaiti išsiųsti, kol pas pakelei
vingą žydelį sumedžiojau 60 centų!

Kiek aš vargo padėjau, kiek laiko sugai
šau — ir dėl tokių mažmožių! Bet dar negana! 
Prisipirkau kas reikia pakasynoms, ir man be
liko 20 litų. Nueinu pas kunigą prašyt nabaš- 
ninko palydėti, o jis be 25 litų nevažiuoja! Ir 
daryk tu žmogus, ką nori!

Čia mano parašyti įvykiai, be abejonės, 
tėra tiktai mažute smulkmena, į kurią jus 
Amerikoj gal jokids domės neatkreipsite, bet 
pas mus Lietuvoj lai yra viskas! Panašių ana

loginių apsireiškimų aš galėčiau aprašyti kiek
vienoje gyvenimo bei kūrybos šakoje, jeigu tai 
neužimtų tiek daug vietos, ir jeigu man nesto
vėtų akyse piktas “Naujienų” Administrato
rius, skai tlį iro jantis, kiek man, nupĮįkusiam 
pabastai, reikės honoraro mokėti už šiokiadie
nio gyvenimo reiškinių konstatavimą... Aš že
mai nusilenkiu prieš /Administratoriaus piktą 
galybę ir pavyzdžių daugiau nebekartoju. Tai 
padaryčiau, jei tik skaitytojai pareikalautų... 
O dėl aprašytojo pavyzdžio aš turiu pastebėti 
Šit-ką.

'Jeigu smulkieji valdininkai, valsčiaus po
nai, viršaitis, raštininkas, intendantūros sandė
lio prievaizda, iždininkas, taip elgias — lai dar 
nieko nuostabaus. Jeigu, pavyzdžiui, intendan
tūroj nuo kiekvienos rekvizicijos lieka keli šim
tai pūdų javų pelno (kiekvienas ūkininkas, 
duodamas rėkviziicją uždeda svarą, kitą vir
šaus, kad nestigtų, ir per tūkstančius ūkininkų 
susidaro šimtai pūdų viršaus), jeigu valdžia 
šilą pelną sunaudotų kaip reikiant, tai Lietu
vos (laibo žmonės visuomet užtektų pakanka
mai geros valios įtikėti, kad intendantūra ne
vagia.

Viršaičiai, raštininkai tam ir leisti yra, 
kad nežinotų savo pareigų, kad išnaudotų žmo
nes kiek tik galint — tam jie ir tamsus žmo
nės yra! Bet svarbiausia, kad taip pat mano 
ir taip pat jaučias valdžios viršūnės, inteligen
tija, kuri vienintelė atsakominga už šios rų
šies reiškinius! Lietuvoj valdžios viršūnės nie
kuomet nėra jautosios, kad valdžia — lai vi
suomenės tarnas, kad valdžiai visų pirma turi 
ritpėli visuomenės reikalai.

(Daugiau bus)

iLaikc šio Seimo rinkimų J. 

Kubickis, kauniškių komunis
tų išstatytas savo sąraše pir
muoju kandidatu į Seimo at
stovus, už bolševistinę agita
ciją sėdėjo kalėjime. Prieš su
sirenkant Seimui jis, kaipo iš
rinktasis Seimo narys, iš ka
lėjimo tapo paliuosuotas ir 
dabar drauge su kitais nariais 
dalyvauja Seimo posėdžiuose.

—Kaunietis.

ŠATĖS (Kretingos apskr.) 
Plėšikai.

gauja stisidėdariti 
iš dešimties žmonių.suvirsimi 

įsiveržė prie ūkininko Pocio, 
gyvenančio Derkinčių sodžiu
je ir gerokai apiplėšė: atėmė 
daug aukso ir daugybę kito
kių visokių turtų. Plėšikai bu
vo apsimaskavę, kad niekas 
jų nepažintų, ir taip rikiuoti, 
kad kits kitą vadino ne pavar
dėmis, bet skaičiais. Iki šiol 
plėšikai nesuimti.

j Redakcijos Atsakymai
Dabar Chicagiečiui. — Nieko 

svarbaus. Nedėsime.
J. A. N., Philada. — Priva

tiniai šeimynos dalykai, laik
raščiui netinka.
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Iš Mokslo Srities
Vandenyno vandens

Juros vanduo, bevesdariias 
iki šviežio vandens užšalimo 
temperatūros traukiasi. Todėl 
šaltas vanduo arti žemgalių 
pamažu slūgsta ir slenka po 
šiltesniuoiu žemesnių platumų 
vandeniu, dugne palaikydamas 
temperatūrą nuo 320 iki 35° 
net ties pusiauju, šitas pavir- 
šio atvėsusio vandens įlenki
mas dugnu aprūpina gilaus 

dugno gyvulius

Jorkiškės
Dabar toj

vandenyno
oru, kuris jiems reikalingas. 
Be jo dedilčse gilumose van
duo liktų be oro ir visa gyvi-. tas, kur pirmiau buvo 
ja turėtų išnykti.

Tieš vandenyno 
vandens temperatūra 
eina pagal platumą;

griaužti. J,ei krantas gana il
gai išbūva to paties aukštumo 
arba jei jo medžiaga yra leng
vai išgriaužiama, tai dideli plo
ta pirmiaus buvusios sausu
mos tampa nugriaužiama ir 
atsiduria po jura.' Lenkaste- 
ro kunigaikšti Henry, vėliaus 
patapęs Anglijos karaliumi 
Henry IV, grįždamas iš savo 
ištrėmimo ir eidamas pradėti 
kovą už savo sostą, išlipo ant 
kanto svarbiame 
uoste Raveoispure.
vietoj laivui sustojus, turėtų 
būti geras plaukikas, kas prie 
krašto priplauktų. Visas plo- 

mies- 
■ tas, tapo nuskalautas bangų ir

paviršiai dabar yi*a po vandeniu. Tai yra 
apskritai. tik vienas pavyzdys to, ikas at
ties tro- 'sitiko su daugeliu pajūrio kraš- 

prkais ji turi daugiau kaip 800, tų.
o ties žemgaliais arti užšalimo 
laipsnio. Arti žemgalių ir ar
ti pusiaujo vandens temperatu- 
ia mažai atsimaino per apskri
tus metus, bet tarpinėse pla
tumose metinis kitimas yra 
žymus. Po paviršium saulės 
kaitros veikmė sparčiai mažta 
ir gilumoje 300 pėdų gali būt, 
kad metinė temperatūros at
maina niekur nėra didesnė 
kaip 20 F. Žemiau 000 pėdų 
gali būt, kad nėra jokios me
tinės permainos temperaturo-

Vėjas pūsdamas per vande
nį. sujudina paviršį ir padaro 
bangas. Aukščiausioji bangos 
dalis vadinama kaukaru, o že
mesnėj!, įklonis. [klonis ir 
kaukaru juda sparčiai '-vandens 
paviršiu. Bet pačios vandens 
dalelės juoda panašiai timpos 

, (tampomos rėžiuos) daleles. 
Kad pats vanduo nejudoa drau
ge s>u banga, tai galima patirti 
prisižiūrėjus plakančiai bonkai. 
Ji pakįla ir nusėda, b<*t neina 
pirmyn. Jei vanduo eitų drau
ge su bangomis, tai varyti lai
vą prieš bangų judėjimo kryp
tį butų beveik negalimas daik
tas.

Kad gali būti toks bangų 
dėjimas, kur dalelės pačios 
juda 
Įima 
giy 
nuo
ir [kloniai eina per lauką vie
nas po kito, bet rugių varpos 
ti klinguoja ten ir atgal. Bet 
vandeninės bangos kaukarą 
dažnai buvo nupučiama vėjo 
pirmyn ir tokiu budu ant pa
viršiu padaroma pavėjinė kryp
tis.

Juroj vėjuj sukėlus dideles ALB^Y,, JL Y.,, M. K. Martinkus, 
bangas,yra pavojus, kad dide
lės kaukuros neprarytį ląivo. 
Bangoms nutildyti laivai kar
tais pila aliejų ant banguojan
čio vandens. Aliejus skleidžia- 

plėve vandens pavir- 
padaro slidumą, kuri 
vėjui pakankamai į- 
į vandenį kauk liroms 

i ir tokiu budu užlie-

Jei medžiaga bangų nu- 
griaužta nuo žemes nenus'lcn- 
ka į per daug gilų vandenį, 
tai bangos ja apdaužo, sulaužo 
ir sutrina į smulkius šmote
lius. Paskui pakraščio sroves 
neša ją iki ji, radusi apsaugo
tą vietą, kur ji gali rinktis, 
sustoja. Kada susirenka pa
kankamai medžiagos, audros 
bangos ir vejas suneša jį kiek 
aukščiau juros lygio ir van
dens pakraštį nubarsto smilti
mis ir akmenėliais, šitas pa
le rščio sąnašas vadinama ata
bradais. ^Tekines nešančios 
kuosą medžiagą su savim kar
dais sudaro iš jos seklumą, su
jungiančią salą su sausuma,

Box 11
Ba-

Stri-

ju- 
ne-

drauge su banga, tai 
matyti prisižiūrėjus 
laukui bevilniuojančiam 
lengvo vėjalio. Kaukuros

ru-

Lietuvos Atstovybės skel 
bimas kur registruotis *
Delei įsirašymo į Lietuvos pi

lietybę visi nurodymai ir blan
kūs yra suteikiama veltui ir 
gaunama L. L. Paskolos Stoty
se, Lietuviškose įstaigose, pas 
lietuvius veikėjus ir agentus. 
Kur nėra stočių nei įstaigų 
kfeipkitės raštu į Lithuanian 
Legation, 1925 F Street, N. W., 
Washington, D. C.

Registracija ir įsirašymas į 
Lietuvos pilietybę baigsis gruo
džio 22 d., 1922 m.

Visų organizacijų, veikėjų ir 
agentų adresai, pas kuriuos ga
lima gauti informacijų ir blan
kų ir kurie pasižadėjo gelbėti 
Lietuvos piliečiams įsiregistruo
ti, yra čionai paduodama sulyg 
miestų alfabeto tvarkoje:

į AKRON, OHIO, A. Paleckis, 
i 130 Wooster Avė.

-- —RACINE, WIS., J. S. Kesminas, 
815 Park Avė.

READING, PA., J. Pautenis, 
237 S. 8th St.

RHINELANDER, WIS., M. A. 
Sharka, 209 S. Brown St. 
A. Drunis, Box 721

ROCHESTER, N. Y., Ant. Žiemys, 
577 Hudson Avė.
J. J. Rickis, 583 Hudson Avė.

ROCKFORD, ILL., Kun. Juozas Jak- 
štys, 1534 West St.

RUMFORD, MAINE, Jonas Kaulai- 
tis, Box 327

SAINT LOUIS, MO., Justas Kantau
tas, 913a Julia St. 
Walter Damashevich, 841 
Brooklyn St.

SCRANTON, PA., Kun. J. Kuras, 
116 Theodore St.
Lithuanian Industrial Cor., 1503
S. Main Avė.
“Vienybės” Skjųrfus, 1812 No. 
Main Avė.
Fr. Živatas, 1836 N. Main Avė.

SCHENECTADY, N. Y., A. Zabiels- 
kis, 5 Monroe St.,

SHAMOKIN, PA., Pov. Kudzma, 205 
E. Comm’crce St.

SHENANDOAH, PA., Kun. J. Pavė
nius, 129 S. Jardine St.
A. F. Bridickas, Shenandoah 
Trust Co.
Juoz. Lazauskas, 502 W. Poplar 
Street.
T. P. Križanauskas, 137 S. Main 
Strėet.

SIOUX CITY, IA., Juoz. Rasimas, 
2507 Correctionville Rd.

SOUTH CHICAGO, ILL., Kun. A. 
Petraitis, 8801 Saginaw Avė.

SOUTH MANCHESTER, CONN 
Ambrose, 219 Hartford Rd.

SPRINGFIELD, ILL., Pius Žemaitis, 
1845 S. 13th St.

SPRINGFIELD, MASS., Jonas Rogu- 
sas, 116 Franklin St.
Martin Tamošaitis, 20 Dawes St.

SPRINGFIELD, OHIO, J. H. Kris- 
cunas, 1248 Highland Avė.

SPRING VALLEY, ILLINOIS, Albi
nas Pilipaitis, 227 W. 4th St.

SUGAR NOTCH, PA., Kun. J. " 
Šmskas, 624 Main St.

TARIFFVILLE, CONN., Juozas 
navičius, Box 88

THOMPSON VILLE, CONN., K.
Miglinas, 16 Tariff St. (Box 67) 

TORRINGTON, CONN., D. Diskevi- 
čius, 87 Washington Avė.

WANAMIE, PA., Kun. J. K. Miliau
skas, St. Mary’s Church

WATERBURY, CONN., V. Stankevi 
čius, 62 Congress Avė.

\ K. Ch. Kazemekas Bank, 
797 Bank St.
C. M. Lukošius, 36 N. Main St.
Frank A. Muleskis, 844 Bank St.

WATERVLIET, N. Y., J. Gregor, 
2420 8th Avė.

WAUKEGAN, ILL., A. J. Sutkus, 
811 S. Victory St.

WESTFIELD, MASS., A. K. Masai-! 
tis, P. O. Box 159

WEST FRANKFORT, ILL. J. Sugz- 
dinis, Box 88

WEST HAKLETON, PA., Syl. Kubi
lius, 131 E. Green St.

WEST LYNN, MASS., Walter Bro- 
dis, 71 Oakville St.

VVESTVILLE, ILL., Kun. L. S. Brig- 
manas, SS. Peter & Paul Church, 
A. A. Appanaitis, P. M.

kWILKES BARRE, PA., J. Stulgaitis, 
122 S. Mcade St.
Lithuanian Industrial Cor., 55 N. 
Market St.

VVORCESTER, MASS., L. L. Pasko
los Komitetas, 41 Providence St. Į 
M. Paltanavičių, 15 Millbury St. !

YOUNGSTOWN, OHIO, K. Stupin- 
kėvičius, Box 945, Struthers, O.

i
Prašant prisiųsti blankas paštu ad

resuokite: '
LITHUANIAN LEGATION, 

1925 F Street, N.W., Washington, D.C.

P.

šup-

Leo

J.

Į LIETUVA
White Star Line

New York — Southampton
MAJESTIC gr. 1G; saus. G; kovo 10 

(Pasaulio didžiausia laivas)
OLYMPIC gruod. 30; saus. 20; vas. 10 
OLYMPlC bal. 14; geg. 5; geg. 26. 
Greitas susijungimas su Baltijos uo
stais.

American Line
New York — Hamburg per Plymouth 

ir Cherbourg.
MINNEKAHDA (3 klesa) gruod. 21.
MANCHUR1A ...................... saus. 4.
MONGOLIA .............  saus. 18.

Du pastarieji 3 kl. kajutėmis 
Anapus susijungimai su Baltijos uo
stais.

Red Star Line
Ncw York — Plymouth, Cherbourg, 

Antwerp
KROONLAND ..................  gruod. 23;
ZEELAND .......................... gruod. 30;
FINLAND ........................ :....  saus. 6;
KROONLAND .................... saus. 27;

New York — Hamburg ir Danzig 
SAMLAND .... (3 klesa) .... sausio 3.

Geras maistas. Uždaromi kamba
riai. Prieinamas važiavimas jūsų 
draugams į Ameriką. Žinių klauskite 
pas vietos agentus, arba

PASAŽIERIŲ SKYRIUJE,
14 No. Dearborn S't- Chicago. III.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvon skaudijimą. 
Jei skaitant raidi* susilieja, 
J«I iŠ raidžs darosi dvi, 
Jei turi uždegimą akių, 
jei skaitant ar siuvant akis skaa 

tuomet reikalaukit akinių.

John J. Smetona
Akinių sfecialistas 

18V1 So. Ashland Ave„ 
Kampas 18-os gatvis.

Ant trečio augšto viri Platt1

da,

*P tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto Urf 9 vai vak 
Nedčldieniais: 9 ryto iki 12 dienai.

DR. A. MONTVID 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

25 E. Wa*hington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 8862 
1824 Wabanaia Ava.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakari 
Rezidencijos tel. Kedzla 7715

■t t’ •

ii

y
Telephone Boulevard 5052

DR. A. JUOZAITIS
DENTISTAS

Valandos: nuo 0 iki 9 vai. vaka
re. Nedelioj «w 10 iki 12 ryto.

8261 S®. Halsted St., Chicago, III., 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.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

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

Spec’alistagĮ Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ilgų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Tndenendence Blvd. Chicag*

Tel. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo ii Celifomljos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po Ve.

5208 W. Harrisoa S t.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

r

Dr. Matines Kahn
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Av*
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 ▼. ryto, 1 iki > 
ir 7 iki 9 v. nedėldioniais nuo 16 
iki 1 vai. po pietų.

Canal *267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nadillomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Hahted St., 

Kampan 18 ir Halsted SL

Dr. M. T. Strikol’is 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė. 

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

Jūrėmis visa kelione į ir iš Lietu
vos garlaiviais:

LA BOURDONNAIS ... Gruod. 26
LA SAVO1E ................... gruod. 30
NIAGARA ....................... gruod.’ 30
ROCHAMBEAŪ ............... saus. 9

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

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

CHICAGO, ILL., North Side:
J. K. Sloksnaitis, 1639 N. 
Lincoln St.
P. Galskis, 1931 N. Hoyne Avė.

CHICAGO, ILL., Pullman-Roseland:
J. A. Mickeliunas, 10701 S. 
State St.
A. Matulonis, 10502 Michi-
gan Avė. »
A. Žiedaitė, 22 E. llOth Place, 
J. P. Waitches, 10736 
Wabash Avė.

CHICAGO, ILL., Town of Lake: 
“Vyčio” Red.-Adm., 4736 
So. Wood St.
John J. Zolp, 4601 S. Marsh- 
fiekl Avė.

CHICAGO, ILL., West Side: 
“Draugas”, 2334 S. Oakley Avė. 
Metropolitan State. Bank.

CHICAGO HE1GHTS, ILL., Jurgis 
Dzikas, 1434 Portland Avė.

CICERO, ILL., P. Vitkus, 1432
S. 49th Avė.

CLEVELAND, OHIO, J. Ruzas, t 
1419 E. 25th St.

CLEVELAND, OHIO, “Dirva”, 
7907 Superior Avė.

CUMBOLA, Pa., Tarnas Petru- 
kevičius, Box 62

DAYTON, OHIO, Kun. V. Slavy- 
nas, 426 Alaska St.

DAYTON, OHIO, A. S. Vaitkus, 
P. O. Clerk

DETROIT, M1CH.: K. Abyšala, 
9358 Cardoni Avė. 
Kun. L F. Boreišis, 3553 
Dix Avė.
KunAJ. Jonaitis, 8300 Long- 
worth Avė.

DU BO1S, PA., J. C. Bogden,
4 S. Main St.

EASTON, PA., Ant. Usna, 663 
Spring Garden St.

EAST P1TTSBURG, PA., Jon. Ka
počius, 323 Beach St.

EAS1' SAINT LOULS, ILL., Kaz. 
Butkus, 915a Exchange Avė.

EAST VANDbiIvOKiA’i, r A., P.
Česnulevičius, Box 466

ELIZABETH, N. J., J. Butkus, 
108 Inslee PI.

ELIZABETH, N. J., B. Kopustai- 
tis, 232 Pine St.

EYNpN, PA., S. šimauskis,
FOREST CITY, PA., Jurgis 

liūnas, Box 555
FREELAND, PA., Kun. K. 

maitis, 324 Ridge St.
GARY, 1ND., Jon. A. Villdšius, 

1372 Grant St.
GILBERTON, PA., Ant. Lauruse- 
vičius, Box 43
GRAND RAPIDS, MICH., Kun. A.

Deksnis, 1343 Quarry Avė., NW
HARTFORD, CONN., Jon. A. Le- 

beckas, 559 Zion St.
HARTFORD, CONN., Jonas Mon- 

čiunas, 32 Putnam Heights
HOLYOKE, MASS., Dom. Vielička, 

383 Park St.
HOMESTEAD, PA., Kun. S. J. 

Čepanonis, 318 4th Avc.
HOOS1CK FALLS, N. Y._, Ant. 

Verikas, 175 Church St.
HUDSON, MASS., A. Sedlevičius, 

16 Winter St.
INDIANA HARBOR, IND., B. R. 

Jasulis, 3601 Deaodar St.
JOHNSTON CITY, ILL., Kaz. 

Stašiolis, Box 431
KANSAS CITY, KANSAS, Bron. 

Strumila. 930 Lyon Avė.
KENOSHA, WIS., Ant. A. Pakšysi, 

220 Milwaukee Avė.
KEWANEE, ILL., K. J. Skrabulis, 

1125 Madison Avė. '
KULPMONT, PA., J., žurinskas, 

1151 W. Scott St.
LAWRENCE, MASS., J. A. Kre- 

viute, 53 Brook St. 
Lietuvos Prekybos Bendrovė, 
70 Lawrcnce St.
Sekys & Urbšas, 101 Oak St.

LEWISTQN, MAINE, P. Jasiunas, 
Box 280

LIVINGSTON, ILL., Flor. Turko- 
nis, Bok 689 »

LONG ISLAND CITY, N. Y., J. 
Šidlauskas, 281 Jackson Avė.

LOS ANGELES, CALIF., K. Lubin, 
122 N. Alma St.

LOWELL, MASS., S. J. Saulėnas, 
214 Charles St.

MAHANOY CITY, PA., S. Rut
kauskaitė, 602 South Street 
Kun. P. česna, 614 W. 
Mahanoy St.

MANCHESTER, N. H., Ant. Stan
gas, 141 Manchester St.

MELROSE PARK, ILL., Ant. Jon- 
ča, 808 Broadway ,

MERIDEN, CONN., Pr. Budvitis,
5 Seymour St.

MILWAUKEE, WIS., Wm. Bal- 
quist, 578 Jefferson St.

MINERS MILLS, PA., Pranas Do
vydas, 6 Sheridan St.

MINNEAPOLIS, MINN., Mik. J. 
Bieža, 4100 39th Avė. So.

MONTELLO, MASS., M. Abračin- 
skas, 187 Anties St. 
W. J. Petkon, 8 Vine St.

MONTREAL, CANADA, Kun. P. 
Vanagas, 720 Parthenais St.

NEWARK, N. J., K. Krumčnas, 
180 New York Avė.
B. Vaškiute, 206 Van Buren 
A. S. Trečiokas, 195 Adams

NEW BRITAIN, CONN., A. J. 
Krušinis, 96 Sexton St. 
John J. Girdas, 52 E. Main

NEW YORK, N. Y., Liet. Finan. . 
Misija, 38 Park Row 
Ant. Rimkunas, 836 Ist Avė. 
Geo. J. Bartašius, 498 Wash- 
ington' St.

NEW PHILADELPHIA, PA., Kun. • 
S. C. Mozūras, P. O. Silver Creek

NORTH ADAMS, MASS., Ant. 
Januška, 37 Trenvont St.

NORTHAMPTON, MASS., J. V. 
Kubilius, 127 William St. 
J. Vaičiulis, 15 Day St.

NORWOOD, MASS., Jonas Pėža, 58 
Pond St.

PATERSON, N. J., Jon. Spranaitis, 
113 Montgomerv St.

PHILADELPHIA,. PA., Stasys F.
J. Olbikas, 237 Dickinson St, 
Atlantic Trading Co., 769 
S. 2nd St.

PHILLTPSBURG. N. J., A. Ūsas, 
663 Spring Garden St., 
Easton, Pa.

PITTSBURGH, PA., J. W. Patckevi- 
čius, 75 S. 19th St.
J. C. Milius, 1910 Carson St.
K. J. Vaišnoras, Franklin 
Savings & Trust Co.
Jonas Šautis, 3304 Glenmawr 
Avė. West End.

PITTSFIELD, MASS., Petras Ur
bonas, 2Š Westminster St.

POCAHONTAS, ILL., Vincas 
Stašius, P. O. Box 164

PORT CHESTER, N. Y., Mikas Dzi
kas. 35 Pembenvick

PORT WXSHINGTON, WIS., Stasys 
Jankūnas. 315 Washington St.

PROVIDENCE, R. T., Kun. J. Čapli
kas, 12 to Gandace St.
V. J. Bankauskas, 32 Judith St.

NURSE
Telefonas

Yards
3135

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

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska

PHYSICIAN AND SURGEON
1900 So. Halsted St.

Gyvenimo vieta}
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

■ " . ' ' j

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

913 W. 33rd Place
Phone Boulevard 1313 

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

M. Burokienė, Nursė
5141 So. Halsted St., Chicago.
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PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L FABIONAS CO.

NORTH „ 
GERMAN

LLOYD
Dubeltavais šriubais 

garlaiviai 
NEW YORK-BREMEN 

Garlaiviai išplaukia kas 
antrą scredą. 

Puikiai įrengta trečio® 
klesos parankumai. 

Pakankamai valgio — pui
kus uždaryti kambariai 

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

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

Chicago, III.

Akių, Ausų, 
Nosies, Gerk

lės Kliūtis Tlephonas Yards 5032

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

CHICAGO, Iii. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

Ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedilioms ofisu* yra 

uždarytas

Visokias gydo žinovas — per 23 
metus prie State gatves.

Žvairos akys atitaisoma saugiai, 
tikrai, greitai mano specialiu bu- 
du; tonsilai išimama sutemų mie
gą panaudojant; akiniai pritaiko
ma $5 ir augščiau.

Rašyk nemokamos knygutes.

Franklin O. Carter, 
M. D.

120 S'. State St.
Valandos: 9 iki 5. Septintadieniais 

10 iki 12.

Telephone Yards 5834

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS: 
iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare

Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 
Chicago.

171 N. Boulevard
ALLIANCE, OHIO, Juozas Degutis, 

508 N. Franklin Avė.
AMSTERDAM, N. Y., Jonas Mocke

vičius, 43 Garden St.
ANSONIA, CONN., A. Gudžiūnas, 

95 Liberty St.
ATHOL, MASS., J. A. Gailiunas, 

389 Main St.
BALT1MORE, M D., J. čaplinskas,

658 ,W. Saratoga St.
BALTIMORE, MD., J. S. Vasiliaus

kas, 112 N. Greene St.
BINGHAMTON, N. Y., D Vanagas, 

5 Dovvns Avė.
BINGHAMTON, N. Y., J. M. Bučin- 

skis, 72 Glenvvood Avė.
“Darbininkas”,

366 W. Broadway
BOSTON 27, MASS., Lithuanian 

Sales Corp., 414 W. Broadvvay
BRADDOCK, PA., N. Vitartas, 

937 Washington St.
BRADLEY, OHIO, Juoz. A. Šau- 

čiulis, Box 253
BRANFORD, CONN., Juoz. Ivaške

vičius, 22 W. Main St.
BRIDGEPORT, CONN., V. Bylin- 

skas, 460 Park Avė.
BRIDGEPORT, CONN., A. Veličkis, 

39 Park Terrace

šium ir 
neleidžia 
sikabinti 
nublokšt. 
jimo pavojus išvengiama.

Nors apie bangas kartais- pa- BOSTON, 27, MASS 
sakoma, kad jos “aukštos kaip 
kalinai”, bet retai atsitinka, 
kad nuo kaukaros iki apačiai 
banga turi daugiau kaip 50 pė
dų. Bangos judėjimas sujudi
na vandenį ir jis 
sugerti orą, kuris 
liūgas vandeninių 
čiai. Kur bangos

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. OGU ar 0774 
TAS BUS LABAI JUMS 

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus 

ir parduodame laivakortes.
Esam Registruoti Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

St.
st.

St,

geriau gali 
taip reika- 

gyvulių bu- 
plaka neap

saugotą krantą, ten jis misi-1 
dėvi. Nudėvėjimo greitumas 
ir pavidalų iškapojimas parei-į 
na nuo bangų <________  _ ,
kranto rūšies, 
krante silpna vieta, 
gos greičiau jį nuplauja. Kie-| 
čiausios dalys išsikiša smailai t 
kaipo priežemiai. Kartais bari-! 
gos taip greitai nuplauja aukš
tus krantus, kad pasidaro aukš
ti skardai.

Jei kranto medžiaga nenu- 
trupa veikiai bangoms jį pa
graužus iš apačios, tąsyk ten1 
pasidaro juros urvas. Tokiu I

.■ i BRIDGEPORT, CONN., J. L. Dulbis, 
246 West Avė.,

BRIDGEVILLE, PA., Kun. A. Jur- 
. i gaitis, St. Anthony’s R. C.
1- j • Church

\nv»rknnin ir ! BRIGHTON, MASS., B. Ajauskas, MiiarKiuno u | 58 Lincoln st
Kur tik yra BROOKLYN, N. Y., J. O. Sirvydas, 

fnn )nu- 103 Grand Street
. BPvOOKLYN, N. Y., K. J. Krušin- 

skas, 222 S. 9th St.
CAMBRIDGE, MASS., Al. Potem- 

bergas, 432 Windsor St.
OHESTER, PA., C. J. Mekšras, 

80G W. 11 St.
CHESTER, PA., J. M. Mikeliunas,' 

238 E. 3rd St.
CHICAGO, ILL., Bridgeporte:

A. Budria, Cor. W. 33rd St. 
Lithuanian Sales Corp., 3313 
S. Halsted St.
S. A. Valančius, 3252 S.
Halsted St.
Elta Commcice Co., 3251 S.

.v. r,. , i Halsted Si.yra gerai žinomas Fingalo ur- cįucago, ILL., Brighton Parke: 
vas, vienoj saloj Škotijos pa- V. Paukšta, 4602 S. Fair- 
. v. . . . _ tield Avė.krasty, kur vieno ugnines uo- CHICAGO, ILL 
los klodų sąstatas, palyginti, I

18th Street:
F. Kuprionis, 726 W. 18th St. 
“Naujienos”, 1739 S. Halsted , 
Street.

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.

Residcnce Canal 2118

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

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

3259 So. Halsted St., ChicagA

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

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

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

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

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

Serganti žmones yra užprašomi 
pasitarti su Dr. Ross.

DYKAI PATARIMAI
Geriausi AMERIKOS IR EURO
POJ gydymo budai nuo 

Chroniško
Nervingumo
Kraujo
šlapumo

ir
Privatinių
Ligų

DR. A. J. BERTAŠIUS 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

Metams 
Lietuvon

— Adresuokite —
VIENYBE/ ’ -

193 Grand St., Brooklyn, N. Y

bile kokią ligą, 
Atvažiuokite kad

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St„ Chicago, III.
kampas 18th St.

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

■c

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

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

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

Priėmimo kambarys 506, 
Chicago, III.

Ofiso valandos 10-5 po piet. NedŽl- 
dieniais 10-1 po piet. PanedBlyj, 
Seredoj ir Subatdj vakarais 6-8 ▼.

TRISDEŠIMTS METŲ TOJE 
PAČIOJE VIETOJE.

Vieta kurioj tūkstančiai žmonių 
liko išgydyti, ta! geriausia Vieta 
ligonių atsilankymui.

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 S't., 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.

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.



NAUJIENOS, Chicago, lū. Antradienis, Gruod, 12,1922

CHICAGOS
ŽINIOS

Vincennes avė. Grėsliam nuo- 
v* dos policija sako, kad jis 
nusišovęs pats. Bus daroma 
tyrinėjimas. Lavonas nuga
bentas pas graborių, 87 ir Vin
cennes gatvių.

Chicagos Lietuvių Tarybos prieš- 
metinis susirinkimas bus antradienį, 
gruodžio 12 d., 7:30 v. ’yak., Mildos 
svet., 3140 S. Halsted gat. Visi at
stovai susirinkite; yra daug svarsty
mų. — Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

VYRŲ

Šiandien balsavimas 
Padėkite kryžiuką ant balioto 

ties žodžiu “No”
Šiandien Chicagoj įvyksta

specialinis balsavimas už priė
mimą ar atmetimą naujos
Illinois valstijos konstitucijos. 
Visi piliečiai, kurie turi teisę 
balsuoti privalo ta teise pasi
naudoti šiandien. Kaip papras
tai, balsuojama bus 
pi ečiu k tuose, 
balsuoti savo

Šioj vietoj 
buvo minėta,
ninku organizacijos, visos pa
žangesnės draugijos, visi pa
žangesni žmonės pasmerkė 
naują konstituciją, kaipo reak
cinę. Tos visos organizacijos ir 
draugijos ir tie visi žmonės 
šiandien kviečia balsuotojus 
būtinai 'dalyvauti balsavimuose 
ir balsuoti prieš konstituciją, 
padedant kryžiuką ant balioto 
ties žodžiu “No”.

visuose 
Kiekvienas turi 

precinkte.
jau daug kartų 
kad visos darbi-

LAIKYKITĖS DEŠINĖS.
Chicagos viešųjų darbų 

misionierius praneša, kad 
prieškalėdinį susigrūdimą 
durmiesty žmonės turi laikytis
dešinės, kad netrukdžius vieni 
kitiems. Ant šalygatvių bus 
paženklinta kreida —. vienoj 
pusėj dešinė, kitoj pusėj kairė.

ko-
jx?r
vi-

GELŽKELIŲ UNIJOS 
VIENIJASI.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį įvyko gelžkelių unijų kon
ferencija Turner Hali, 820 N. 
Clark gatvės. Konferencijoj da
lyvavo apie 500 delegatų repre
zentuojančių tarpe 6,000 ir 7,- 
000 gelžkelio unijų darbininkų. 
Konferencijos tikslas buvo ap
tarti, kaip pradėti platų judėji
mą, kad suvienijus šešiolika 
gelžkelių darbininkų unijų į vie
ną milžinišką kūną. Sujungus 
visas unijas daiktan, kova su 
gelžkelių kompanijomis pasida
rytų daug lengvesne, nes darbi-! 
ninku eilės žymiai sustiprėtų.

NEGALI SUSIROKUOTL

Dvi savaitės 
mirktelėjo merginai 

krautuvėj ir nupirko 
svarą saldainių. Del- 
jo ir pačiutės kilo 

Pereitą penktadie-

Šamas Kairis negali susiro- 
kuoti su savo devyniolikos me
tų žmona Agne, 
atgal jis 
saldainių 
jai vieną 
to tarpe 
“d išpintai”
nį juodu susipešė vidurmiesty 
ant kampo State ir Monroe 
gatvių. Ji norėjo nurauti plau
kus savo vyro, bet policistas to 
nedaleido. Nugabenti polici
jos nuovadon turėjo pasiaiškin
ti. Šamas uždėjo $50 boną už 
save ir savo žmoną dėl nede
ramo elgesio publikoj. Užtai 
jis gavo bučkį nuo savo žmo
nos. Juodu turės pasiaiškinti 
teisėjui delko krečia tokius 
šposus ant gatvės.

TEISMAS PRIVERTĖ 
IŠSIKRAUSTYTI.

Edward McConnell pasiėmė 
kambarį iš ponios Susie Burna, 
3810 W 63 PI. Atsikraustyda- 
mas jis atsigabenęs labai daug 
visokių rusių sutvėrimų. S. 
Burns tai greitai patėmijo ir 
visus sutvėrimus surašė ant 
popicros lakšto. Jų visų buvę 
tiek: vienas juodas kralikas, 
vienas šuniukas, vienas gaidu
kas, penkios vištos, vienas 
paukštukas, viena kanarka, dvi 
katės ir šešios auksinės žuvy- 

viso labo 18 gyvių. In-tės, 
ventoriaus surašą ji įteikė En- 
gelwoodo policijos nuovados 
teisėjui Eller. Teisėjas pata
rė McConnell’ui nusisamdyti 
tvartą arba išsikraustyti. Jis 
prižadėjo išsikraustyti.

RADO NEGYVĄ ŽMOGŲ 
SKLEPE.

Mm. Little, 65 metų am
žiaus, dailydė, tapo atrastas 
m šautas saliuno skiepe, 8916

Lietuviu Rateliuose
Roseland. — Draugijų Sąryšio De

legatų palaikančių Aušros Knygyną 
mėnesinis susirinkimas įvyks gruo
džio 12 d., 7:30 vai. vakare, Aušros 
kambariuose. Visi delegatai ir dele
gatės malonėkite atsilankyti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų svar
styti. J. Tamašauskas, sekr.

JIEŠKAU jauno vaikino 
nejaunesnio kaip 16 metų, 
plumerio amato mokintis. 
Atsišaukit asmeniškai pas 

M. YUŠKA, 
3228 W. 38th St.

BARGENAS.
Turi parduoti tuojaus, vėliausios 

mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinč lem
pa, ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
’isa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.
ENGELWOOD.
Pabėgo vyras.

Kaip kitose lietuvių koloni
jose, taip ir musų kolonijoj į- 
vyksta visokių nuotikių lietu
vių gyvenime. -Bet gaila, kad 
musų kolonijos lietuviai nepri
sirengia tuos nuo tikins pra
nešti į laikraščius.

Pereitą ketvirtadienio vaka
rą, gruodžio 7 d., Stanislovas 
Pečeliūnas apleido savo mote
rį Barborą ir pabėgo su Anele 
Butkuniene, p. Ignaco Butku- 
no moteria. S t. Pečeliūnas yra 
33 metų amžiaus, laike bu- 
čemę po numeriu 8466 Vincen
nes. Avė. 
žinomas bolševikų 
prigulėjo prie L. D. L. D. vie
tines kuopos, kurios jis buvo 
pirmininku apie du metai at
gal. Būdamas komunistu, jis 
neapkentė kitų pažiūrų žmo
nių ir šmeižė nekomunistinius

I veikėjus ir laikraščius. ’ Ypač 
jis labai plūsdavo “Naujienas”. 
Taip elgiasi visi komunistai.

Seniau draugų patariamas 
jis buvo prisirašęs prie vietines 
Tėvynės Mylėtojų Draugystės, 
bet už kiek laiko tapo iš jos 
pašalintas. Mat jis nelankė su
sirinkimų ir nemokėjo mėnesi
nių duoklių.

Stanislovas Pečeliūnas apsi
vedė 1911 metais. Begyven
damas su savo moteria jis su
silaukė gražios šeimynos: sū
naus Juozuko 10 metų ir Ed- 
wardo 7 metų ir dukters Ony
tės 8 metų. Pirmiausiai dirbo 
paprastu darbininku šapo j. Vė
liau, apie trys’ metai atgal, jis

Jis buvo labai gerai 
rateliuose^

dūktų Korporaciją, kurios bu
vo išrinktas manadžeriu. Ma- 
nadžeriaudamas jis nuskriaudė 
korporaciją finasiškai. Užtai 
šėrininkai privertė jį pasitrauk
ti iš korporacijos.

Po to jis užsidėjo savo bu- 
černę po n r. 8466 
avė. Biznis ėjo gaira 
jis pasidarė nemažai 
Teisybę pasakius, jis 
jo ačiū jo žmonos 
m u i. Nors jo moteris buvo 
gana darbštį, bet sako, kad jis 
jos menkai paisęs ir mažai 
rūpinęsis šeimyniniais reika
lais.

Nelabai senai jis susidrauga- 
vos su Anele Butkuniene, kuri 
labai dažnai atsilankydavo 
ir pasiimdavo jo automobi
lių pasivažinėti. Pasišalinda
mas su ta moteria jis išsivežė 
automobilių, $4,000 abiejų su
taupytų pinigų ir septynių 
metų amžiaus sūnų Edvardą. 
Motina, dėl to sūnaus yra la
bai susirūpinusi ir nerimauja.

P-ia B. Pečeliuniene pranešė 
policijai apie vyro pasišalini
mą. Policija prižadėjusi dary
ti viską, kad suradus jos vyrą 
ir musų. — Kostumeris.

Vincennes 
i gerai ir 

pinigo.

darbštų-

Pranešimai!
Chicagos Langų Mazgotojų Unijos 

34 Lokalo metinis mitingas bus laiko
mas antradienį, gruodžio 12, 8 vai. 
vak., salėj 180 W. Washington St. Bus 
nominavimas viršininkų. Visi nariai 
privalo dalyvauti.

Pirm. John Newman.

Vytauto Beno prieŠmetinis susirin
kimas įvyks seredoj, gruodžio 13 d., 
8 v. v., Bagdono svet., 18 ir Union 

’Ave. Bus renkama nauja valdyba. 
Visi nariai prašomi atsilankyti. Už 
nepribuvimą — $1 pabaudos.

— Valdyba.

Kensington. — Lietuvių Bendrovės 
įvyks prieŠmetinis susirinkimas tre
čiadienį gruodžio 13 dieną, 7:30 vai. 
vakare, F. Shedvell svet., 341 Ken
sington avė. Nariai esat kviečiami 
visi atsilankyti, nes bus renkama ad
ministracija ateinantiems metams.

— Direkcija.

Pirmyn Mišrus Choras stato pirmą 
kartą Chicagoj fantastiška op^rą, 
“Girių Karalius”, muzika Miko Pet
rausko, nedėlioję; gruodžio 24 d., 1922 
m. M. Mcldąžio svetainėje, 2242 W. 
33rd PI. Pradžia 7:30 v. v. Veika
las yra vienas gražiausių, kuris tiri 
taip gražių dainų. Choras yra prisi
rengęs gražiai pastatyti. Kviečia vk 
sus. Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU draugų ir kaimynų, 

Juozo Marijonaičio, Stasio ir Jono 
Liaugotų, Jono Mažinto ir Jono Sa- 
moškos. Visi paeina iš Lietuvos, kai- 
nvo Bedančių, Raseinių apskr. ir vals
čiaus. Jie patys, ar kas žinote ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: Jonas 
ArmoŠkus, 5524 So. 36th St., Omaha, 
Nebraska.

REIKIA kelių vyrų dirbti pir
tyje. Atsišaukit tuoj aus

GREAT WESTERN BATH
HOUSE,

1115 South Paulina St.

NAMAI-ZEME

PAJIEŠKAU savo draugės Elzbie
tos Zigmantienės. PinrZaus gyveno 
Benld, III. Girdėjau, gyvena St. Louis, 
Mo. Meldžiu atsišaukti, ar kas žino-' 
te praneškite.

ANNA ŽUKAUSKI,
1614 W. 46th St., 

Chicago, UI.

REIKALAUJAMA darbinin
kų dirbti šapoje. Geras mokes
nis. Pageidaujama vedusieji. 

‘REPUBLIC WASTE PAPER 
COMPANY,

1039 W. Congress St.

JIEŠKAU savo tikro brolio Rafolo 
Paulausko. Girdėjau 3 metai atgal 
gyveno mieste Flint, Mich. Labai jo 
pasiilgau. Jis pats, ar kas apie ji 
žino teiksis man pranešti, busiu labai 
už tai dėkingas.

JOS. MEIZIONIS
110 — 12th Avė., 

Ashland, Wis.
■, ________ LL-.TJS!!. ■■ ' ■ --"L ? . " 1

ISRENDAV0J1MUI

REIKALAUJAMA žirklinin- 
kų ir prastų darbininkų sengele- 
žų kieme. Geras mokesnis.

1032 W. Kinzie St.

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT, AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosemes, automobilius ir kitokius bi
znius. Jeigu turit kokį namą išmo
kėję, galim tamstoms išmainyt ant 
didesnio namo. Taip pat lotus, bu- 
černes, grosemes, automobilius mai
nom ant namų. Dar kas j ieškot pirkt, 
turim visokių namų didžiausius bar- 
genus pasiskyrimui visose Chicagos 
dalyse. Atsišaukit tuoj, arba telefo- 
nuokit. Pas mus greitas, teisingas 
patarnavimas.
BRIDGEPORT REAL ESTATE CO., 
808 W. 83rd Place, netoli Halsted St., 

Chicago, 111. Tel. Boulevard 1550 
J. Namon Proprietor Notary Public.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakaro. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietų.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

no SchuItzo grojiklis pianas, 
Turi būti parduotas už 145.00 
Kreiptis 3552 Roosevelt Rd.

RANDON 4512 S. Marsh- 
field Avė. Švarus pagyvenimas 
5 kambariais viršum saliuno. 
Virtuve, pryšakiiiis ir 3 dvigu
bi miegamieji. Gazas, elektra. 
$25 mėnesiui.

Tel. Yards 4255.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis geras, cash, keturi kamba
riai gyvenimui, randa pigi, lysas il
gas, pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

2655 W. 43rd St. 
Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ STIEGIMAS

Trys prakiuramai stoge pataisoma 
už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemiesčius. Įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
go j. Tik prityrusieji unij’niai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden A^e., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR GRO- 
sėmė labai pigia kaina. Biznis senas. 
Viskas parduodama už gyvus pinigus; 
lysas geras 6 metams. Galiu mainyt 
ant namo ar kitokio biznio.

Atsišaukti:
5744 S. Union Avė.

PRANEŠIMAS
Liberty Land and Investment Kom

paniją paėm-3 rešyveris. Mes, nauja 
komisija šaukiam šėrininkų susirinki
mą gruodžio 22 d. Mildos, svetainėj, 
8140 S. Halsted gat. Ivanai svarbus 
reikalas; visi užinteresuoti būtinai tu
ri atsilankyti, šaukia

Komis'ja.

GARAŽAS bargenan, 60 automobi
lių talpinantis, galima pirkti su biz
niu, arba vienas bildingas, parsiduo
da arba išmaino ant namo; kas norit 
padaryti pin'gu pasiskubinkit.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 S. Kalstė 1 St. 
Tel. Boulevard 9641.

..........     — --f-- ■'
PARDAVIMUI saliunas visokių 

tautu apgyventoj vietoj. Senas biznis, 
visados atdaras per 15 metų. RencĮa 
nigi, 4 ruimai dėl gyvenimo. Lysas ant 
3 metų. Parduosiuouž-teisingą pasiū
lymą. Priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos. Kas pirmas .tas laimės, 

943 W. 83rd St.
■ l'\ •- AID) . -

PRANEŠIMAS W. PULLMANO LIE 
TUVIAMS IR KOSTUMERIAMS. 
Aš, R. Grabinskis siuvėjas ir 

raščių pardavėjas persikėliau 
11955 So. Halsted St. į naują 
tą — •

705 W. 120 St.

JIESkū DARBO

laik
inio 
viė- Į

BIZNIERIŲ ATYDAI
Kam yra reikalingas žmogus su

prantąs biznį ? Esu patyręs biznio 
vedime. Gerai pažįstu anglų, lietu
vių .lenkų ir rusų kalbas.

Bridgeporto “Naujienų” Skyrius, 
3210 So. Halsted St., 

Num. 12.

PARSIDUODA VICTORO VlCTRO- 
la mažai vartota, su 15 rekordų, kai
navo $125.00 už $59.00.

. 3343 So. į^įlsted St.
Gramafonas aukštos išdirbystės 18 

karato paąuksuotas.'! 4 springsais. au
tomatiškai 'sustoja kaihavo $275.00 už 
$98.00.

3348 So. Halsted St.
Player Pianas su voleliai (Rolėms) 

naujas, yra 10 metu garantuotas iš
dirbę jų; vertas $650.00 už $385.00. Kas 
nori įgyti aukštos rūšies pianą?

3343 So. Halsted St.

PARSIDUODA saliunas geroj 
vietoj, geras biznis.

936 W. 14th St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris, ar 
mergina prie namų darbo; ma
ža šeimyna; valgis, kambarys ir 
$10 į savaitę. Atsišaukti

1730 So. Halsted St.

PARDAVIMUI saliunas, daugiau
siai svetimtaučių apgyventoj apielin- 
kėj. Biznis geras. Priežastis par
davimo patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
558 W. 37th St.

REIKALINGA nįoteris, dirb
ti ant siuvamos mašinos prie 
maišų.

3703 Wentworth Avė.

AUKSINĖ PROGA.
Pardavimui bučernė ir ' grosemė 

lietuvių ir kitokių tąutų avgyventoj 
vietoj, biznis daromas cash. Parduo
siu ir rakandus. Katram bus reika
lingi. Kas pirmas tas laimės ir pi
giai nupirks, gera vieta; kitos bučer- 
nės arti nėra.

2900 So. Lowe Avė.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo, kuri moka virti ir apskritą na
mų darbą. Reikalaujama paliudymo.

I. GOLDSTEIN,
5244 South Park Avė., 

Tel. Drexel 4928.

REIKIA DARIHIMKįĮ

PARDAVIMUI bučernė ir grosemė 
Roselande, puikioj apgyventoj vietoj, 
biznis pelningas su kambariais pagy
venimui ir garadžu, garu apšildoma, 
lysas 5 metams, randa pigi. Par
duosiu pusę arba visą. Turiu išva
žiuoti į kitą miestą. Kreiptis į

V. M. STULPINAS,
3313 So. Halsted St., Chicago.

Tel. Yards 6062.

VYRŲ

Mikna
dirbtuvės darbininkų

prie
darbų, troko, ir tt., greitas 

pakėlimas, jei bus patenkinimo, 
geros darbo sąlygos.

Ateik pasirengęs prie darbo.

ACME STEEL GOODS CO.,
135th St. & I. C. Tracks 

Riverdale, III.

PARSIDUODA kukninis pečius 
taip kaip naujas, labai pigiai, ir sie
ninis veidrodis 4 pėdų aukščio, pigiai. 
Atsišaukite po 6 vai. vakarą.

MRS. J. PALSIENĖ, 
888 W. 34 St.

PARDUODAMA pigiai saliunas ir 
barai, bijnis išdirbtas, pigi randa; 
prpga pasidaryti pinigų.

Kreiptis
263 E. 115 St., 
Kensington, III.

AUTOMOBILIAIi
i

DOMĖS, GRABORIAI IR 
TAXrNINKAIl

Hudson 1919 uždarytas karas 1-mos 
desos stovy už $450. Galima maty
tis nuo 8 iki 9:30 ryto, ar nuo 6 iki 
7:80 vakaro. — 1034 W. 18th St. 
2ros lubos.

DIDELIS BARGENAS, NAUJO- 
VINIS NAMAS

Upion aye. ir 32 gatvė, 2 pagyveni
mų muro namas pb 6 kambarius, už
pakaly mūrinis namelis 4 kambariais, 
1 augštas fornasu. šildomas. Atneša 
$110 randos. Kaina $10,500.

M. J. KIRAS REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO., 
3335 So. Halsted St.

Tol. Yards 6894

PARDAVIMUI lotas Ciceroje tarp 
18 ir 19 gat. prie 50 av. 30 pėdų per 
125. Srutyne, vanduo, šaligatviai ir 
gatvė ištaisvti ir viskas apmokėta. 
Parduosiu $300 pigiau, negu aš mokė
jau, arba mainysiu ant kokio daikto. 
Atsišaukit. Jos. -Augaitis, 1608 South 
50th avė., Cicero, III.

PARSIDUODA'namas su groserne 
Southsidėj. Reikia įnešti $i,600, o j 
likusius išmokėsit kaip randą, kas mė- 
nesis po $30. Namas yra vertas 
$6.000’, bet aš parduosiu už $4,700, 
dėlto, kad esu priverstas parduoti dėl 
nesutikimo šeimynoje. Kreipkitės 
nas J. Bružą,. 2 lubos, 3214 South 
Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metama: 
Pirm. A. Kadževsk|s 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. Oaklej 
Vlvd.; iždin. M. Baiga 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket 

i virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
Vai. vak.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU 
GYSTES Valdyba 1922 metams 
pirm. A. Rudauskas 3328 Soutl 
Aubum Avė.; padėjėjas P. Rudo 
kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J 
Danta 2308 W. 22nd Place; fin 
rašt. A. Piaulokas 2723 Emeralc 
Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W 
22nd St. — Susirinkimai laikom* 
paskutinį sekmadienį kiekvieno mė 
nėšio. ______

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO 
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirnę. Wmč Bal 
sis, 4053 So. Maplęwood Avė.; Vice 
pirm. A. Markauskas. 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai 
tlenė, 3227 Auburn Avė.; Fin. rašt 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.; 
Kas. F. Jozaitis, 6119 Whipple St., 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P 
Ozolis, A. Klapatauskis.______ _

DRAUGYSTĖS §V. ALPONSO VA?
DYBA: Pirmininkas J. ^ai^ęoras 
8208 So. Auburn Av., padėjėja? 
Aug. Martinavičia, o 138 S. Erne 
lald Av., nut. raše. J. V. PfmJa 
3242 S. Emerald A* eižde rašt. J 
Nesevičia, 3222 S. Aubum Av., U 
dininkas Ant. Grįšius, 732 JV’ 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc 
kis, 910 W. 82rd Place.

S. A. L. EX-KAREJVIŲ VALDYBA 
1922 metam®, —Pirmininkas J. Ma 
tūlis, 1237 W. Madison st.; p?i 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di 
višion st.; nut. rašt. Jos. Klvikis 
8246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av} 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa

- skelbiama laikraščiuose._________
LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS S* 

MARTYNO D-STĖS 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 i 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis 
3140 So. Wallace St,., Kasierius F 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kaso?

f glob. A. Maziliauckis, 3350 Erno 
rald Av. ir K. KileviČia, 3353 So 
Union Av., Maršalka B. KileviČia 
8853 Šo. Union Av., Ligonių glob 
A. Maziliauckis, 3350 S. EmeraV
Avpnufl

DRAUGUOS IR
ORGANIZACUOS

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
(juette Rd.; fin. rašt. A. Bugaillš- 
kis, 3837 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr..rašt. Balt. Erešiunas, 
8405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.; maršalka K. Giedrikis, 8122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Viėas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 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 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nūn 18 iki 35 metų.

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

DRAUGYSTES ATGIMTIES RIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTE
RŲ, Valdyba: pirmin. K. Lengvinas 
3350 S. Lowe Avė.; pade j K. Ste
ponaitis 3540 S. Lowe Avė.; fin. 
rašt. W. Pokeris 3629 S. Ix>we Avė.; 
kon. rašt. T. Petrauskas’2802 Erne- a 
rald Avė.: kasos globėjai: A. Rim
kus 3532 Wollace St. ir M. Cheponis 
3544 S. Ix)\ve Avė.; kasierius S. 
Balsis 3512 S. Lowe Avė.; nut, rašt. 
P. Cheplis 3G29 S. Lowe Avė. Su
sirinkimai laikomi pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėn. Raymond Chapel 
svet. 816 W. 31 St., 1 vai. po pie
tų.

i;

PINIGAI PASKOLAI
ANTRO MORGIČIAU$ ANT 6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir kontraktuš.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kanipas įfadisoni Tel. Main 4845

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

Biznio ir namų kursai ski-ybčlių 
padarymui. Kreipkitės, rašykit, 
arba telefonuokit klausdamos in
formacijų.

Sara Patek, pirmininkė.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vai 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeikr 
3149 S. .Halsted st.; padėjėja? 
TJundv. Judus 3814 S. Union av 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 Sout1 
Union av.; turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.: kasieriu4 
Jos. Balčiūnas: kasds plob. Ant 
Arumanas ir Ant. Strumbris: mar 
šajka Wm. Būtims. — Susirinkama; 
laikomi kas mėn. trečia nedėldicni. 
1 v. no n. Urbono salėj 3338 $o
Auburn Avė. . _____

L. K. MTNDAUGTO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svihali* 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Upion av., nut 
raŠt. Alex Varnelis 3031 S. Unior 
av.: fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S 
Califcmia av.: iždin. Peter Riškų? 
2837 S Emerald av.: kasos trlobė 
jai: Kast* Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalport 
avė.

NORTSTDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdyba I92r 
m : Pirm. K. R’’<ris 1614 N. Win 
rh’estpr av : ScVr. J. Penknuska* 
1649 Gimrd st..:Ka«derius F- Hov 
manas 1645 Wnba^sia av. Svpfąi 

v išnuomoia F. Hermanas. Vip 
šnlo Knvffvnn adresas: LiuORvhA* 
Svetainė. 1822 Wabansia av., Ch?

DIDŽIAUSIA MOKYKLA 
CHICAGOJ

Designing, kirpimo, fitavimo ir siu
vimo vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Musų sistema yra geriausia, čia mo
kiname atskiruose departamentuose 
pilną siuvimo amatą. Mokiniai aktu- 
ališkai kerpa, rraeruoja ir siuva dra
panas, prie geriausiai įrengtų sąlygų. 
Išmokinama į trumpą laiką ir už labai 
prieinamą kalną. Išmokęs amato, be 
darbo nebusi.

Ateikite pasiteirauti, tas nieko ne- 
prekiuoja.

Atdara dienom ir vakarais.
MASTER SYSTEM DESIGNING 

SCHOOL,
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake Str.. ant 4 lubų

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KL1UB0 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Vai 
dyba 1922 metams: — 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, izdin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 

‘1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6~8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nj mėnesio, 7:30 v. v. Knygryno 
avet. 1822 Wabansia Avė.

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

Dienomis ar vakarais. Geriausis 
Amerikoj verslas. Visuomet darbo yra. 
Geras mokesniš. Gali uždirbti besimo
kindamas. Ateik, ar parašyk.

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

MOKYKLOS

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

653 ir 609 W. Madison St.

LIETUVIŲ 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
kesčių 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 pavieniais, delei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. Žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL- 
POS KLIUBO Valdyba 1922 me
tama: 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. I>. Aleksandravi 
čia, J. Martinkus ir A. Starvšauskas 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin 
kaa, S. Miaevičia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas raėn. antrą pėtnyčią, vakare 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičla 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 3327 
S. Wallace st.: turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globojas Jonas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarį J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedeckis 1732 So. 
Union avė., cent. rašt. Kaz. Kučins
kas, kasier. Petras Paulauskis, ka
sos globėjai Juozas Juščius ir 
Petr. Vertelis, maršalkos —1. Juo
zas Kasputis, 2. G. M. Chernaus- 
kas, teisėjas Stan. Romanas.

F AUTI ŠK A DRAUGYSTĖ MYLfi-
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm. Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; turtų raštį Vincentas Dargia 
10520 So. State St.; kasierius. Ig
nacas Ivanauskis 122 Kensing- 
|on Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svet., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 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. 
Leknickis. Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą šeštadienio vaka
rą Urbono salėj 3338 S. Auburn 
avė. Nariais priimami visi svei
ki vyrai nuo 18 iki 40 metų.

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., 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 Ct., Cicero, III. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą i trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO valdyba 1922 m.: 
pirm. Fe)ix 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- 
daš 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shurna ir Frank Martin
kus; maršalka Antanas Razminas. 
—- Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmą subatos vakarą. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.


