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Kareliečių sukilimas sutriuškintas

Lietuva gal atiduos Vil
niaus ginčą int. teismui

Internacionalinis teismas atsi
darys vas. 15 d. Kalbama, 
kad Lietuva paduos skundą 
ant Lenkijos.

LONDONAS, vas. 7. — Jau 
pereitą savaitę suvažiavo veik 
visi nariai tautų sąjungos įkur
tojo internacionalinio teisingu
mo teismo. Tečiaus oficialinis 
teismo atsidarymas įvyks tik 
vasario 15 d., Taikos Rūmuo
se. Atidarys teismą veikiausia 
pati Holandijos karalienė Wil- 
helmina. Dabar teismas tik 
tvarkosi, skirstosi vietas ir dar
bus.

Kalbama, kad po oficialiMam 
teismo atsidarymui, Lietuva 
prieš tą teismą pakels savo 
ginčus su Lenkija apie Vilnių 
ir paduos Skundą ant Lenkijos 
už Įiastarosios nuolatinį lauži
mą tarp tų dviejų valstybių

laužymą Suvalkų šutarties, ku- 
riąja tapo nustatyta demarka
cijos linija tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.

TeČiaus atsiranda ir keblu
mų. Teismo nuosprendžiai tė
ra privalomi tik toms valsty
bėms, kurios jau iškalno po 
tuo pasirašė ir prisižadėjo pil
dyti teismo nuosprendžius. Iš 
45 teismą ratifikavusių valsty
bių tokius pažadus davė tik 
18 valstybių. Nedavusios paža
dų valstybės teismo nuospren
džių gali ir nepriimti, jei jie 
jiems butų netinkami. Tarp 
nedavusių pažadų valstybių 
yra ir Lenkija, kuri todėl tei
smo nuosprendžių Vilniaus ar 
kitais klausimais gali nepildy
ti ir jų nepriimti.

gėja. Tikimąsi, kad prie strei
ko prisidės požeminių kelių, 
elevatorių ir omnibusų darbi
ninkai. Didžiuma ugniagesių 
jau metė darbą ir miestas at
siduria dideliame pavojuje nuo 
gaisrų, ypač kad ir šiaip nė
ra vandens delei vandens dar- 

| bininkų streiko. Vokietijos so
stine taipjau neturi kiaušinių 
ir bulvių, o ir už kelių dienų 
ji veikiausia nebeturės jokio 
maisto. Anglių irgi visai ma
žai bėra. .

Valdžia gręsia pavojus ir iš 
kitos pusės. Streikas kuo to
lyn priima vis revoliucioniš- 
kesnį pobūdį ir jame pradeda 
didesnę įtaką įgauti komunis
tai. Todėl yra rimto pavojaus, 
kad įsigalėję komunistai ban
dys atviru sukilimu nuversti 
valdžią i/ paskelbti sovietus, 
ypač Berline ir kituose dides
niuose Vokietijos miestuose. 
Žmonės gi žiuri į viską su apa
tija, visai valdžios likimu ne
sirūpindami, todėl manoma, 
kad dabar komunistams gali 
ir pasisekti.

Niekučiuose Saksonijos mie
stuose jau buvo sumišimų ir

KĖBLINAS, vas. 6. (žydų 
Forverts korespondento Leš- 
Činskio kablegr.). — Trisde
šimty Rusų gubernijų iš ko
munistų partijos tapo pašalin
ta viso 167817 žmonių. To 
skaičiaus 37 nuošimtis paša
linta už kyšių ėmimą ir už sa
vo valdiškos galios naudojimą 
asmeniniams savo tikslams. Vi
si kiti už menkesnius nusikal
timus.

Reikalauja balsavimo 
teisiu

TOKIO, vas. 7. — Visuotinė 
l>alsavim,o klausimas, kuris ta
po pakeltas pereitam seimo po
sėdy j opozicijos vien tikslu pa
daryti nesmagumo' kabinetui, o 
ne kad ką-nors veikus tame da
lyke, .dabar virsta populieriu 
judėjimu ir politikieriai nebe
įstengia jį suvaldyti.

■ Vakar minios apie 200,000 
žmonių laikė demonstracijas 
už visuotiną balsavimą Tokio, 
Yokohama, Osaka, Kobe ir Ky- 
oto miestuose. Tos b demon
stracijose buvo reikalaujama, 
kad visiems vyrams butų su
teikta balsavimo teisė, kurią 
dabai- turi tik nedidelė japonų 
dalelė. . i.

BedarbiŲ riaušės Londone
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Nori uždrausti streikus
ĄILBANY, N.; Y., vas. 7. — 

Valstijos senato darbo komite
to pirmininkas Duell įnešė le- 
gislaturon bilių, kuris uždrau
stų “kenksmingus publikos in
teresams” streikus lokautus. 
Bilius skiria vyriausiu visų 
ginčų tarp darbo ir kapitalo 
arbitratoriu augščiausįjį val
stijos teismą.

Anglijos parlamentas 
atsidarė

LONDONAS^ -tas? 7. — šian- 
die karalius Jurgis V atidarė 
parlamento posėdžius, kurie 
buvo pertraukti gruodžio 19 
d. Savo sosto kalboj parlamen
tui. Jurgis pasakė, kad neužil
go bus įnešti biliai apie sutei
kimą Airijai savyvaldos, pil
dant padarytąją su Airija su
tartį. Jis taipjau paginė nusi-

Howat pamosuotas
Važiuos kovoti bu Lewls, pas

kui vėl gr|š kalėjimam

PITTSBURGH, Pa., vas. 7. 
— Kansas angliakasių vado
vas Alexander llowat ir vicę- 
prčzidentas August Dorcby, 
kurie ikišiol sėdėjo kalėjime 
už paniekinimą Kansas indus
trinio teismo įstatymų, šiandie 
tapo iš kalėjimo paliuosuoti, 
kiekvienam jų užsistačius po 
$11,000 kaucijos. 
/ <Jie pasiliuosavo iš kalėjimo 
todėl, kad galėjus dalyvauti 
angliakasių konvencijoje, kuri 
įvyks Indianapolis mieste va
sario 14 d. Jie vyks į konven
ciją, kad apgynus savo ir Kan
sas angliakasių poziciją, nes 
Lowis juos visus, už nenusi- 
lenkimų jo įsakymams, paša
lino iš unijos.

Angliakasių konvencijai 
sibaigus, IIowat ir Dorchy 
kugrįš į kalėjimą pabaigti 
lėti savo laiką.

pa- 
vel 
ka-

Lietuvos žinios
Lietuviy lenky byla 

Jauty Sąjungoj
‘ ——

ŽENEVA, s. 13. (Elta). — 
Apie Tautų Sąjungos Tarybos

daina papunkčiu, prašė atkreip
ti didžiųjų valstybių domesį į 
Lenkijos rytų sienų nustatymą 
ir pareiškė sutikimą, kad gin- 
čį imtųsi rišti Vyriausias Tarp
tautinis Teismas arbitražu. De
legacija prašė laikyti savo kon-

sausio 12 <1. posėdį, kur laivo trelėj padėtį, paskyrus specia- 
svarstonia musų byla, gavom linį komisarų, kuris galėtų ly- 
iš Šveicarijos Telegramų Agen- giai kontroliuoti ir Vilniaus gy- 

Ventojų teisių saugojimą. Dele
gacija atsisakė, akyvaizdoj jau 
esamos Suvalkų sutarties, pa
keisti Kontrolės Komisijos pra
vestą neitralinę zoną nauja de
markacijos linija tarp Lietuvos 
ir Lenkijos. Abi vyriausybės 
privalo į tą rezoliuciją duoti 
atsakymus per 10 dienų.

Sausio 14 d. Lietuvos dele
gacija išvažiavo į Kauną.

Kareliečiy sukilimas 
sutriuškintas

Karinis veikimas prieš karelie- 
čius tuoj užsibaigsiąs.

OOPEiNHAGEN, vas. 7. — 
Iš Helsingforso pranešama, 
kad Rusijos sovietų armijų ko- 
manduotojas gen. Sergei. Ka- 
menov paskelbė, jog bolševikų 
armija sutriuškino .Karelijos 
sukilimą visuose frontuose ir 
kad karinis veikimas užsibaigs 
už kelių dienų.

Padėtis Vokietijoje 
nuolatos blogėja

Valdžia vis dar nesilaiko 
V geležinkeliečiais, streikui 

labiau pleČlanties.

Darbo Federacija rems 
angliakasius

su
vis

Ge-BERLINAS, vas. 7. — 
ležinkeliečių ir kitų valdžios ir 
miestų darbininkų streikas pa
maži virsta į ramią revoliuci
ją prieš darbininkų vadinamą 
ncsocialistinę ir nedemokratinę 
poziciją) kurią užėmė prezi
dentas Ebcrtas ir jo kabine
tas. į

Vieton silpnėti, streikas kuo 
tolyn vis labiau plečiasi. Dery
boms tarp streikierių ir vald
žios labai kliudo pačios vald
žios išleistieji patvarkymai 

prieš streikierfus, kurie daro 
pavojingu streiko vadovams 
pasirodyti viešumoj ir tartis su 
valdžia. Valdžia gi tuos pa
tvarkymus griežtai atsisaio at
šaukti. Iš tos priežasties-* strei
kas gali dar ilgokai prasitę
sti.

Padėtis Berline nuolatos blo-

NEW YORK, vas. 7. — New 
Yorko darbininkų vadovai sa
kosi gavę užtikrinimų nuo 
Gomperso, kad Amerikos Dar
bo Federacija rems angliaka
sius jų koyoj prieš algų nuka- 
pojimą.

‘‘Amerikos darbininkų judė
jimas ir Amerikos žmones bus 
su angliakasiais, jei jie bus 
priversti ginti savo teises”, pa
sakęs Goinpersas. “Dabartiniu 
laiku kasyklų savininkaj, pra
turtėję iš nėsvietiškai iškeltos 
anglių kainos, nori dar .labiau 
praturtėti kaina kasyklų darbi
ninkų”.

U)NIM)NAS, vas. 7. -r- Pop- 
lar priemieščio globėjų taryba, 
kuri prižiūri dalinimą pašalpos 
beturčiams, bedarbių minios 
tapo uždaryta tarybos kamba
ryj ir ten išlaikyta iki 4:30 
v. ryto. Bedarbiai reikalavo di
desnės pašalpos. Kartu su ta
ryba buvo uždaryta ir daug 
laikraštininkų. Uždarytiesiems 
neleista naudotis, telefonu, ar 
kaip kitai]) pasišaukti pagelbą.

Globėjai nesenai buvo padvi
gubinę pašalpą, bet sveikatos 
ministerija pranešė, kad pakė
limas yra nelęgalinis ir jie su
grįžo prie senosios pašalpos.

Bedarbiai vakar tad užgrie
bė visą namą, iškėlė raudoną 
vėliavą ir pareiškė, kad jie ne
pasiduos iki jų reikalavimai 
nebus išpildyti.

Poplar yrą beturčių apgy
ventas Londono priemiestis.
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4 žm. žuvo gaisre

nuveiktus darbus, prisiminė ir 
apie daromąją sąjungą su Fran- 
cija.

Visi pranašauja, kad dabar
tinis posėdis bus paskutinis 
šio parlamento posėdis. Kiti gi 
sako, kad veikiausia šiame po
sėdyje pulsianti kcalicinė Lloyd 
George valdžia, kuri yra vie
natinė pasaulyj “karo vald
žia”, įstengusi ikišiol išsilaiky
ti. Kitų šalių valdžios, kurios 
vedė karą, jau senai puolė. 
(Sakoma, kad skirtumai tarp 
partijų darosi taip dideli, kad 
tolimesne koalicija pasirodys 
nebegalima ir koalicine valdžia 
turės pulti, nors galbūt tokia
me atsitikime Lloyd George pa
leis parlamentą ir bandys J ieš
koti paramos pas balsuotojus.

Siūlosi grąžinti dirbtuves

RENGIASI PRIE KARŪ
NACIJOS.

Vatika-

BRUSSELIS,, vas. 7. — Ru
sijos prekybos misija, kurią 
pasikvietė į Brusselį didieji 
Belgijos fabrikantai, turintįs 
didelius interesus Rusijoje, pa
siūlė, kad- tie fabrikantai atsi
imtų savo dirbtuves ir jas pa
tįs vestų. . <

Iš savo pusės, Belgijos fab
rikantai reikalauja pilno at- 
steigimo nuosavybės teisių, už
gniaužimo visokių “čekų”, pil
no saugumo grįžtantiems Ru
sijon belgams, atlyginimo už 
pridarytus jų dirbtuvėms nuo
stolius ir pripažinimo skolų.

Gen. Ipatiev, kuris veža tas 
sąlygas sovietų valdžiai, dabar 
išvažiavo į Paryžių, kad pasi
tarti su Francijos fabrikan
tais. •

Vilkai puola valstiečius

“Socialdemokratas”
M\isų draugų ■avaltinis laikraitis 

ii Kauno. Skaitykit vist
Gaunamu Naujienom 

Kaina 5c

PARYŽIUS, vas. 7. — Iš Bu- 
charesto pranešama, kad Pet- 
rosani kaime, Rumunijoj, vil
kai papjovė 18 valstiečių. Di
deli būriai išbadėjusių vilkų 
bėga iš Rusijos bado distrik- 
tųper Besarabiją ir užpuldi- 
nėjjk valstiečius, kada negali 
rasti gyvulių. Valdžia ginkluo
ja valstiečius, kad jie galėtų 
nuo vilkų apsiginti.

RICHMOND, Va., vas. 7. — 
Mažiausia 4 žmonės žuvo ir 
25 liko sužeisti gaisre, kuris 
sunaikino Lexirigton viešbutį 
ir keletą*kitų namų.

Viešbutyje buvo 67 žmonės. 
Iš jų 28 dar nesurandama ir 
prisibijoma, kad ir jie galbūt 
yra žuvę gaisre.

Rusija nepaliuosuos laikraščių.

STOCKHOLM, vas. 7. — 
Rusijos komunistų partija svar
sto apie suteikimą dienraš
čiams didesnės ekonomines 
laisvės, bet valdžia vistiek pa
silaikys ant laikraščių politinę 
kontrolę.

Delei to tveriasi laikraščių 
leidimo thistai, kurie prižiū
rės vedimą \r škl^idimą laik
raščių, o laik savininkai 
bus* nariais to tru

Valdžia apsiima padengti de
ficitą šių pusiau oficialinių 
laikraščių ir ji veikiausia pa
skirs tam tikrą sumą rėmi
mui ir palaikymui savo pre- 
sos. • ■ , \

RYMAS, vas. 7. 
nas skubiai rengiasi) prie nau
jojo popiežiaus karūnacijos iš
kilmių. Karūnacija įvyks vas. 
12 d.

Bažnytinininkai (virtiną, ka<J 
popiežium išrinkus kardinolą 
Raiti dabar i tikrai įvyks susi- 
taikimas tarp Vatikano ir Ita
lijos.’ ;
. Kad butų padaryta didelių 
permainų popiežiaus Pius XI 
užsieninėj politikoj, nematyt, 
kadangi ir popiežiaus valstybės 
sekretorių (popiežiaus ministe- 
rių pirmininku) pasilieka kar
dinolai Gasparri, kuris buvo 
ir Benedikto XV valst. sekre
torių. Gasparri irgi yra dide
lis Lietuvos priešininkas ir ša
lininkas visos Lietuvos prijun
gimo prie Lenkijos.

Miego liga Rusija. 
1

MASKVA, va^. 7. — Mask
vos universiteto prof. Goro- 
chov atkreipia domę, kad Ru
sijoje platinasi miego liga ir 
tai tokioj skalėj, kad visi su
sirūpintų, jei Rusijoje nesiau
stų kitokios epidemijos. Liga 
pirmiausia pasirodė Ukrainoj 
ir persimetė į šiaurę. Apie 70 
nuoš. sergančiųjų miršta.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, vasario 7 d., užsienio pini

gų kaina, perkant jų pe mažiau kaip 
už 25,000 dolerių, batikų buvo skai- 
tomą Amerikos pinigais Šiaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .... $4.34 
Austrijos 100 kronų ........... 3^c
Belgijos 100 frankų ........... $8 05
Danijos 100 kronų............... $20.50
Finų 100 markių .... .............. $2.02
Francijos 100 frankų ........... $8.46
Italijos 100 liry ..................  $4.80
S‘tuvos 100 auksinų ............. 50e

nkų 100 nvarkių .....,........ 3 *4 c
rvegų 100 kronų ........... $16 35

Olandų 100 guldenų ........... $87.30
Švedų 100 kronų ............... $26.00
šveicarų 100 markių ...........  $19.58
Vokietijos 100 markių ........... 50c

BALTIJOS JURA UžšĄLO.

STOCKHOLM, vas. 7. — 
Per 30 metų Baltijos jura ne
buvo taip užšąlųsi, kaip kad 
dabar ji yra. Visi Skandinavi
jos • uostai, išėmus Norvegijos, 
yra užšąlę ir laivams nepriei
nami. Suomija nebeišleidžia 
laivp iš savo uostų. Stockhol- 
ine tik mažieji laivai po uo
stą plauko, bet į juras neina. 
Copenhageno uostas irgi pasi
davė neprieinamas. Laivų plau
kiojimas tarp Vokietijos ir Šve
dijos yra apsistojęs.

Jeigu dabartinis šaltis pasi- 
tęs dar nors vieną savaitę, tai 
Baltijos jura liks visai užda
ryta laivams iki pavasario.

turos šį pranešimą:
Tautų Sąjungos Taryba svar

stė sausio 12 d. viešam posė
dy Lietuvių Lenkų konfliktą. 
Hymansas pareiškė, kad ati
traukus militarines komisijas, 
Tautų Sąjungai tenka ištirt at
atinkamas priemones, kad ne
leistų bet kurių karo veiksmų 
pradėjimą ir sureguliuotų nei- 
tralinės zonos ir tautinių ma
žumų apsaugojimo klausimus. 
Po to Tautų Sąjungos Taryba 
išklausė abiejų pusių pareiški
mo.

ŽENEVA. Sausio men. 13 
dieną posėdy Tautų Sąjungos 
Taryba priėmė-'' musų klausi
mu rezoliuciją, kurioj pažy
mėjo savo pasigailėjimą, kad 
abi vyriausybės atsisakė priim
ti galutiną Tautų Sąjungos re
komendaciją, ir kurioj tą atsi
sakymą Taryba priima savo 
domėn. Tautų Sąjungos Tary
ba konstatavo, kad šie atsisa
kymai pabaigė konciliacijos 
(sutaikymo) procedūrą Tautų 

Sąjungoj. Todėl vieno mėnesio 
bėgy Kontrolės Komisija pasi
traukia. Toliau, kadangi Tau
tų Sąjungos uždavinys — ne
prileisti karo, Taryba pasiten
kina abiejų pusių taikiomis de
klaracijom! * ir šildo pavesti sa
vo interesų saugojimą antpfft) 
šaly draugingoms valstybėniš. 
Toliau, rezoliucija siūlo, be jo
kios prejudicijos, pamainyti nei- 
tralę zoną demarkacijos liniją. 
Tautų Sąjunga ją pravestų 
abiem šalini sutikus. Toliau, T. 
S-gos Taryba pareiškia, nepri
pažįstanti dabartinių Vilniaus 
rinkimų. Kai dėl apsaugojimo 
Vilniaus gyventojų teisių, tai 
Tautų Sąjunga tikisi, jog abi 
šalys pritars* tam, kad butų 
pasiųsti Tautų Sąjungos atsto
vai reikalingoms žinioms su
rinkti..

Lietuvos delegacija, atsaky-

Musų miškas užsieny
KLAIPRDA EK. — Čia gy

vena stambesnieji Lietuvos miš
kų pirkliai, kurių įgaliotinių 
nuklota visa Lietuva.

, Šiemet miškų prekybą labai 
gyva, nes mūsiškis supirktas 
miškas iš čia esąs gabenamas 
į Angliją, Belgiją, Francuziją 
ir net į čekiją-Slovakiją. Če
kams Slovakams ypač daug ga
benama esą mūsiškės drebu
lės, iš kurios čekai darą gra
žias moterims skrybėlės ir įvai
rių vaikams žaislų, kurie, iš 
musų drebulės padirbti, jau ir 
Lietuvą per Vokiečius pasie
kią.

--------------------- /
Del ekonominės sutarties 

su Klaipėda.

KlLAIPRDA, s. 13. (Elta)/ — 
Vyriausiasis francuzų Klaipė
dos krašto komisaras p. Pe- 
tisne pasiūlė Vokiečių, Lietuvių 
ir Lenkų atstovybėms sudary
ti su Klaipėdos kraštu provi
zorinę ekonominę sutarti.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet.
A

Geriau ir Pigiau 
Negu Visur Kitur

Liepia nusikirpti plaukus 
ir barzdas.

MAkSKVA, vas. 7. — Visiems 
sovietų delegatams, kurie va
žiuos į Genoa ekonominę kon
ferenciją, duota specialinis įsa
kymas nusikirpti - plaukus 0* 
barzdas ir /Taipjau, padėti į ša
lį savo batus ir kailinius. Taip
jau paskirta pinigų supirkti 
delegatams drabužius (ienoa.

Šiandie
Vasario 8 d., bus svar
bios prakalbos Mildos 
svet., 3138 S. Halsted St. 
Kalbės “Naujienų” redak
torius, P. Grigaitis, apie 
Lietuvą ir apie komunis
tų atsivertimą. Rengia L. 
S. S. 4 kp. Pradžia lygiai 
7:30 v. v. Įžanga visiems 
dykai. i

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius, per kurį jau 
tapo pasiųsta Lietuvon su viršum 50 milijonų 
auksinų, visą laiką rūpinosi ir rūpinasi, kad da
vus kuogreičiausia ir kuopigiausia pinigų per
siuntimą Lietuvon iš Amerikos. Tas didžiame 
laipsnyje jau tapo atsiekta. DABAR NIEKAS 
NEGALI PASIŲSTI LIETUVON PINIGŲ 
GREIČIAU ir PIGIAU kaip NAUJIENOS PER 
SAVO DU CHICAGOS OFISU.
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius šiandien 
yra didžiausia lietuvių pinigų siuntimo įstaiga 
Amerikoje, per kurią Lietuvos didieji bankai vi
siems amerikiečiams pataria siųsti pinigus 
Lietuvon. Naujienos duoda pilną gvaran- 
tiją už pinigus siunčiamus perlaidomis ir 
duoda paprastas- gvarantijas už savo Če
kius. Naujienos išmaino didesnes pinigu 
sumas pagal pigiausio dienos kurso, koks tik • 
yra New Yorke ar Chicagbje. Naujienos yra 
korespondentu didžiausio Lietuvos banko — Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės Banko Kaune. Nau
jienos siunčia pinigus ne tik Lietuvon, bet ir į vi
sus kitus svieto kraštus. Siųsdami pinigus, vi
suomet kreipkitės į Naujienų Pinigų Siuntimo 
Skyrių.
NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 

Vyriausias ofisas
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So. Halsted St., Chicago, m.
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Iš Socialistų Partijos Istorijos grupės, i§ (kurių tokia partija 
galima butų p įudaryti, neat-

Oliver C. Wilson.
, , > ■ —

• ' (Pabaiga) ■
Jungtinė Komunistų Partija 

buvo tokia slapta, kad niekas 
nei nežinojo apie jos buvimą. 
Retkarčiais tai čia, tai ten pašT- 
rodydavo lapelis, šaukiąs darbi-, 
ninkus ginkluotis ir nuversti 
sistemą, suteikdamas kapitalis
tų'laikraščių redaktoriams rašto, 
ir Teisingumo skyriui, progą or
ganizuoti naują puolimą, arba 
skelbti apie suradimą naujojo 
suokalbio pašto kaminui nu- 

’ griauti. I
Po suskaldymui Socialistų 

Partijos, po suorganizavimui ir 
sunaikinimui Komunistų Parti-. 
jos, Komunistų Darbo Partijos 
ir Jungtinės Komunistų Parti
jos, vadai įvykinusieji šituos 
skilimus ir lūžtves, surinko ske
veldras pasilikusias nuo jų pra
gaištingo darbo per praeitus 
trejus metus ir paskelbė, kad 
jie dabar suorganizavo šitas 
skeveldras į visai naują partiją 
ir kad tai esanti vienintėliai ti
kra revoliucinė partija, atsto
vaujanti ^darbininkų klasei 
JungtinėsąValstijose.

Šita naujoji partija vadinasi 
Amerikos Darbininkų Partija ir 
yra suorganizuota New Yorke, 
gruodžio 23-26 dd., 1921 m.

kada Šitie vadai suorganizavo 
Komunistų Partiją ir Komunis
tų Darbo Partiją 1919 m., tai 
jie .'lakė, kad jie priešingi Soci
alistų Partijai dėlto, kad ji sto
ja už artimiausius reikalus; da« 

' bar 1922 m. jie organizuoja sa
vo naują politinį kūdikį ir pri
kiša jos programą pihią arti-

jie sakė, kad jie stoja už prole
tariato diktatūrą; dabar, 1922 
m. jie nemini apie proletariato 
diktatūrą. 1919 m. jie stojo 
už Trečiąjį Internacionalą; da
bar jie nei pripažįsta Trečią In- 
ternacionlą, nei dedasi su juo.i 
1919 m. jie stojo už ginkluotą 
sukilimą ir prieš politinę akciją; 
dabar jie stoja už politinę akci
ją ir prieš ginkluotą sukilimą. 
1919 m. jie sakė, kad Socialistų 
Partija turi savo vardą pakeisti 
vaidu Komunistų Partija; da
bar jie organizuoja partiją ir 
pavadina ją Darbininkų Parti
ja. Jie dabar pripažįsta, kad 
Socialistų Partija turėjo tiesą 
1919 m. ir kad jie klydo visuose 
tuose dalykuose ir dabar į savo 
programą deda visus tuos rei
kalavimus ir išlygas, dėl kurių 
du metai atgal jie apleido Soci
alistų Partifą. Jei jie, kaip jie 
patys prisipažįsta, klydo 1919 
m., tai kaip galima tikėti, kad 
jie neklysta dabar? Jei jie ne- 
jstengfė padaryti patvariomis 
Komunistų ir Komių^įų Dar- kančiais stoti prieš kapitalizmų 
bo partijų, tai kas gali tikėti.,! ir reikalauti'jo panaikinimo, tai.

šitą 1 tuomi ji paliutų butia socialistų 
organizaciją, nors ji ir palaiky-

kad jie padaris patvarią 
naują partiją?

Privačiai šitie vadai sakosi tų savo atskirą organizaciją ir 
stovį už proletariato diktatūrą, varytų toliau savo propagandą. 
Privačiai šitie vadai sakosi biją
prisipažinti viešai, kad jie stoja to tikėti, kad tokia partija susi- 
už proletariato diktatūrą dėl organizuos. Tos unijos, tos

esamų nelemtų valstijų įstaty
mų. Bet jie tvirtina, kad jie 
suorganizuosią ir prirengsią 
darbininkus kapitalistinei siste
mai nugriauti ir karui1 bei mili- 
tarizintii pasipriešinti visoms 
keturioms/ Jei jie bijo pasisa
kyti savb tikruosius įsitikini
mus dabar delei tam tikrų įsta
tymų buvimo, tai kur jie gaus 
staiga drąsos pareikšti savo 
principus prieš milįtarizmą ka
da kitas karas ateis? Ar jie 
nori prirengti darbininkų klasę 
prie didžiojo krizio, mokindami 
juos bijoti savo principus pa
reikšt i, nežiūrint to, kas jų 
lauktų? Koks nuostabus pri
rengi mas laukia darbininkų kla
sę iš šitų visuomenės išvaduoto
jais pasivadinusių žmonių ran
kų?

Per dvidešimtį metų Socialis
tų Partija vedė apšvietos pro
pagandą. Ji buvo galinga švie
timo mašina. Kiek šitos šalies 
darbininkai yra apsipažinę su 
socializmu, apsipažino su juo 
mažne aČiui Partijos darbui. 
Partija yra padariusi klaidų, 
kartaįsji svyravo, bet ji visuo
met išėjo švari.

Pavyzdžiui, partija svyravo 
Detroito konvencijoj. Didelio, 
galingo, politinio darbininkų ju
dėjimo troškimas nustelbė dele
gatų sveiką protą, kada jie įsa-! 
kė Nacionaliam Vykinamam 
Komitetui ištirti galimybes su
organizuoti darbo partiją pana
šią Anglijos Darbo Partijai. Jei 
delegatai butų pagalvoję, tai 
jie butų pamatę, kad tas dabar 
Jungtinėse Valstijose yra nega
limu ir gal niekad'nebus* galimu 
daiktu. Suorganizuoti tokią 
partiją, Socialistų partijai eiti į 
tokią kombinuotę, butų vis vie
na, ką atsisakyti nuo to pamati
nio uždavinio, kuriam ji yra su
organizuota. Tai komunistinis 
mokinimas, busią socializmui 
galima gauti parama iš nesoci-. 
alistinių šaltinių. Darbo parti
jos kombinuotę kaip tik tą ir 
reiškia. ^Galima butų rasti ke
li didžiųjų tartpautinių unijų 
vadai, kurie sutiktų tą priimti, 
bet eiliniai tų organizacijų na
riai nėra socialistai, jie nėra ap
sipažinę su socializmu ir net jei 
jie paremtų taip suorganizuotą 
partiją, tai tas dar nereiškia, 
ktd jie lauks, tokių partiją da
rysiant ką daugiau negu jiems ka 
pitalizmo sistemos uždėtų sun
kenybių palengvinimas. Su to
kiu sąmįšiu negalima išeiti 
prieš kapitalistine nuosavybe, o 
jei Kokia socialistų organizacija 
susidėtų su elementais atsisa-

Bet nėra nei mažiausio pama- 

rios darbininkai nenori ir ne
nori paremti. Kalbėk apie so--Diiujuju, ueuv nūn purvinu. jrvtiimtfM. apie ku- 

kieips domės į tą mimanymą dalimą savo kaimynui, tlarba-
dabartiniu laiku ir Socialistų 
Partija turės ateity darbuotis 
viena, kaip ji darbavos praeity. 
Ir tas labai gerui, kad taip. . ru^uĮ, k>viv^>v, viump-
,Nežiūrint karo ir pragaištin- j žuok, kad švietimas galėtų plM 

gos Komunistų taktikos, Socia
listų Partija sugrįžo htgal prie 
miliono šalininkj • prezidenti
niuose rinkimuose 1920 m. Ji 
turi dficialę poziciją 42 valsti
jose . Ji yra vienintelė darbo 
partija ir ji yra stipri tik tąsyk, 
kada ji stovi pati viena.

Jungtinių .Valstijų socialis
tams dabartiniu laiku lieka tik 
vienas darbas. Jie turi įsikin
kyti ir varyti švietimo vajų to
liau. Naujoji partija nepa
kenks jiems. Ją veda vadai be 
šalininkųjMtrft' niekam iš niekur 
neatstovauja. .Darbo Partijos 
idėja yra mirusi.. Socializmui 
pasiekti mes reikalaujam ne 
proklamacijų, programų, vėju 
varomų frazių dirbėjų, sparnų, 
ar stebukladarių, o socialistų. 
Kada1 darbininkai supras ir pri
ims socializmą, tai ir turės jį. 
Kol jie nesupranta jo, kol jie 
nepriima io, tai butų bužynės 
frlozafija kalbėti apie tai, kaip 
mes įsteigsime tą sistemą, ku-

dfaugiui, savo namuos, savo 
unijoj, kur nebuk, visur. Pa^ 
duok jam savo socialistinį laik
raštį, lapelį. Sviesk, orgapi- 

lis. Tai tokia yra uždavitfTs.
Jis visuomet toks buvo. Nuo 

)

I

PRANEŠIMAS I
> Clcvelando it apiclinkčs lietuviams.

Nuo sfenai lietuvių laukiamas niieste Cleveland įsisteigė Infor
macijų Biuras, kurio tikslas bus netik kad kam pakenkti iš vietinių 
biznierių, bet ir sudrutinti juos ir Biuro tikslas patarnauti saviems 
duodant teisingus patarnavimus kaip atsiimti gimines "iš Lietuvos ir 
tiems kurie važiuos Lietuvon, nurodyt, kaip geriausiai ir pigiausiai 
nusipirkti laivakortę, parūpint pasportus ir visą kelionę, kad kelei
vis neturėtų jokių nesmagumų. Taippat kaip žemiausiu kursu pa
siųsti Lietuvon pinigus. Musų žemas kursas pinigų daug pagelb&i 
tomistams suČėdyti pinigų. Tad, norėdami gauti apie tai žiąių apsi
lankykite musų ofise, oAgausit teisingą patarnavimą. Gyvenanti ki
tuose miestuose, reikalaukite lieto kortos pinigų siuntimo ir kainos 
laivakorčių. J * i

Taippat, mainom ir parduodam namus ant farmų ir faunas ant 
namų. Turime farmų Michigan, Ohio ir Pennsylvania valstijose. 
Turime tokių farmų, kuriose yra gyvuliai ir mašinos ir turime tokių, 
kuriose nėra — žodžiu, pagal žmogaus turtą ir išgalę galime prP 
taiki nt., \

Ofisas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. Yphtiškai ar laiš
ku kreipkitės šiuo antrašu:

Clevelendo Informacijos Biuras ir Agentūra, 
1419 East 21srt Street,1 < Cleveland, Ohio.

P. S. šis ofisas randasi šalę Garmaus bučernės, kampas Oregon / 
Aye. ir 21st St., prių pat buvusios senos šv. Jurgio\bažnyčios.

* - V -. . . -

Apsaugojimas Publikos 
ir Darbininku ant Elevaitoriu

Apsaugojimjį publikos darbininkų yra didžiausiu, 
dalyku Chicagos Elevated Railroads. 5,600 vyrų ir mo
terų Ęl‘eveiterių linijų yra pašventę savo energiją, die
nų ir naktį, nedėldieniais ir šventadieniais, visokiuose' 
oruose, kad suteikus publikai saugų ir užtikrinantį pa
tarnavimų. ' > *

>l<l < Jh I‘5

Visame apsaugos skyriuje yra''mokinami elgtis tar*...
pe darbininkų systematišikai ir be paliovos. Apsaugos 
Komitetas nuo visų keturių kelių susirenka du kart i, 
mėnesį, kad aplaikius ir veikus saugumo patarimuose, 
po nurodymu saugumo inžinieriaus. Nuo vasario, 1920, 
iš viso 1694 saugumo patarimų atlaikyta ir įveisti veik
mėm Tas parodo, kad nuolatos saugojama, atsargume 
kad vengus nelaimingus atsitikimus ant Elevated Lines.

Po priežiūra Medikališko skyriaus, ižo pirmos pa
geltos stotys yra užlaikoma, kad tuomi, darbininkas 
aplaikęs ir lengviausi sužeidimą, urnai suteikiama me- 
dikalė pag-elba. Kiekvienas kelias turi pakankamai 
“pirmos pageltos” žmones, netikėtai iškilusiam rei
kalui. •

Kadangi yra tęsiamas iiuola/tinis apsaugos darbas 
per organizacijos systema, tad Chicago Elevated Rail- 
roads turi užvydėtinus saugumo rekordus. ■

CHICAG0 ELEVATED RAILROADS

j .

to nutolt, meib Jojam ne į ta me- 
dj. Kada mei palenksime dar- 
bininkŲ mintis, socializmas pri
siartins. Mes turim pereiti per 
kalną, negalime per jj perlįsti, 
norėdami laiką sutaupyti. Mes 
vturim padaryt socialistus iš dar
bininką. Kito kelio į galybę 
nėra. Tiesesnio kelio j socialis
tinę respubliką nčra^

$2 DOVANŲ $2 I
DAbKr šitas • M 
dtdžiaums ir ■ 

• fjeriausias daJc- ■ 
tariskas kny- ■ 
gas parduodi1,m ■ 
už $7.00. LY- I 
TIES MOKS- I 
LA S, tai pir- M 
mutinį“ knyga,

I kuri drjso .ai- | 
škiai pasakyti 

’ ir atvirai (iliu
stracijomis) i- 
rodyti viską, 
los tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apio 
savo lytį: — 
lyties .organų 
i š s i vystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika- 

' lūs: gimdymų, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei- 
mos visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa- 
veikslų, kaina $7.00. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir jfteroj sveikatoj užląi- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 

kiekvieno , puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygps kai

nuoja $9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.00 gau
nat dovanų.
/•O jei norit© kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit . bile 
vieną iš šitų; KAIP RAŠYT E 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMŲ ir -----------
TUS; apd., $2. 
PRATĘ VI Al M

LE; apd.,- $2

Pirlut knygas ii>-si|skit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai-y 
tyt, tai reikalaukit misų DI
DŽIAUSIO KNYGŲ \KATA
LOGO. Jei mylit m.okvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musu MOKYKLOS KATALO
GO. ‘ "

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsim.

AL. MARGERIS 
2023 St. Paul Ava.

CHICAGO, lįL. k

$2 DČVANŲ $2

i; apdaryta, $2. 
KITUS SVIE-

LIE TU VIŲ 
—SOJOJ AZI- 
---- Lt ir DAI- 
tukJtantis

PRATfiVIAl MAŽOJ0J 
JOJ; a*,d., MEIL 
L£; and.,- $2. TUK 
NAKTŲ; apd!», $2.00 

Pirk*t Knygas ix> 
į Lietuvą! Jei mylit c

<^DR.HERZMAII^
» BVSUO8

PmikOR 8412 8^ RaMed 81.
M Jte. 8818 B* Salzted 81.

ffiral llituviiBU HMmu'Hr U 
matą kaipo patyręs ferdytojaij *hir 
rangu ir akuBaris.

Gydo aitrias ir ebronllku Uga2; 
vyrą, matarą Ir vaiką, pagal ww* 
jaksiu metodu X-R»y ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisu hr Labaratorljai Uli ,W.
18th St., netoli Pisk St.

▼ALANDOSi Mae 19—11 plato.
to iu 6 IN 8 yaL yakarate. 1 

( Dhmomis! Dana) h 
8119 arka 857

Maktiiaisi Drooud 
951 - Drover 4186

GYVENIMAS: 8813 S. Maleted St.

Tal«>hMMit

Pratuštinimo Išpardavimas
Pradedant subatoj, sausio 21, siūlo

me savo visą staką vyriškį ir vaiki
nams siutų, ovorkotų, mackinavvs, rain 
kotų, kelinių, trunku ir siuteasių už 
tokią žemą kainą, kad apsimokės da
bar pirkti kitam metui dėvėjimui. '

Tčmykite sekamas kuinas:
Overkotai po : $5,$10, $12.50, $15, 

i$20, $25 ir $30.
Siutai: $7.50, $10.50, $15, $20, $25, 

$30 ir $35.
Yra ekstra kelinių:
Vyriškos išeiginės ir darbinės ke

linės po $2.50 ir aukščiau. Musų ly- 
sas baigiasi gegužes mėnesyj ir kad 
nereikė^ - v*ž.ti kitur, mes norime iš- 
pardu Ateikite anksti ir pasirin
kite ku’.jrj dar visko yra. Užsiganė- 
dinimas gvarantuojamas. Įsteigta 
1902.

A’td'.r kasdieną fU 9 vai. ^ed. Dd 
6 vak.

S. GORDON, 
1416 So. Halsted St.

K. GUOIS ’
ADVOKATAS

Miesto ofisai:
127 N. Dearborn St., Room 1111-18

Tai. Central 4411. VaL nuo 9-6

Gyvenimo vieta: ,
8828 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, iiskypu utarc&Aą ir 
katvorgą. Nodilloine nuo 9 9d U r.

.——........ . .. .. ...

Tel Boulovard sĮJ 

: X Valandos 9 iki 6 kasdiena 
Vakarais: Uiar., Ket .rSub. ik 

Ned : iki 3 po pietų.

JOHN KUCIUNSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22ad St, kerti Leavitt BA 
Telephone Canai 2558.

▼alandoat 4 iki 6 po pfet, ir ne 
7 iki 9 vakare.

Vada visokias bylas, vlsuesa 
teismuose. Ekzeminavoja Abstrak
tus, ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant, Lo
tus, Namus, Fermas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo marga- 
iiaus ant lengvą iUygą.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas^

S. La Šalie St. Room 824 
Tel.: Central 6890

Vak. 812 W. 33 St., Chicago.
Tel.: Yards 4681

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

8. W. BANES 
Advokatas

»al.: fl A. M. Ori 5 P. M.
1811 Rector Bailding

79 We«t Monroe Street, Cfelcan.
Phone Central 2560

Re z. 3203 So. HaJsted St.
Yards 1515. Vahi 6 EH • yak.

..................................... ■■ >"„i A
Tai. Haymarket 8669

JOSEPH W. GRIGAS 
Lietaria Advokatas

Kambarin 806, Home Bank Bldff. 
Kamp. Mihvaukae ir Ashland Ana* 
Ofise yal.i nuo 9 Iki 5 lx mui 7 

iki 9 vakare.
V-................ ■! I I—/

...  "■ ■ —....... - .... . >

GOLAN & GOLAN "
ADVOKATAI IR PATARĖJAI

11 1805-7 127 N. Dearbara 84. 
Raadolak 3899

MAURICE J. GOLAN
Bes. 1102 S. AaMand BM 

Seeley 8678
V——.................     /

....... ■ m ■ j mu 

Tel. Randolph 2898................ ,

A. A. SLAKISADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj. 

ASSOCIATION BLDG. • 
19 So. La Šalie St.

, Room 1308
Valandos: 9 ryto iki 5. po pietį

Namų T ei.: Hyde Part 8895 
..........................---------» - o .y

Phena Boulovard 6301
ANTANAS GREDUŠKA 

GanaraUa į
■ Kontraktortos h > J 

budavotojaa. 
Budavojama Ir taisėm*.

1401 W. 47th St, CMcar*.

SKAITYKIT IR PLATINklT 
“NAUJIENOS” _ k
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DIDYSIS NAUJIENŲ KONCERTĄ
1922
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ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
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KORESPONDENCIJOS
SO. OMAHA, NEB

Streiko

per tris

ORPEN Č(5įi}

NAUJAS IR LABAI GRAŽUS VEIKALAS

Chicago, III

sirtaukeGRAND RAPIDS, MICH

Dalykas štai koks

išauklėti 
šiandien.

baltas 
pikie- 
vietos

Ir šituo pavaduojanti maistu yra geras, grynas ir sveikas kar
vės pien'as tinkamai sumaišytas su reikalingu kieku puikiausio 
cukraus ir vandens.

Dažnai nutinka, kad motinos neišsigali peneėti savu pienu kūdi
kių ir, prie tokių aplinkybių, žinoma, reikalinga surasti kitas 
kuris nors maistas.

Skerdyklų darbininkų strei 
kas atšaukta. — 

pasekmės

streikavusių skerdyklų 
Streikinipkų 
buvo sunki; 
policija su

MOTINOS PIENUI PRANYKUS, VARTOK 
BORDENO EAGLE BRAND PIENĄ

Nuo 1857 metų trys gentkartės kūdikių pasekmingai 
išaugo šituo laiko išbandytu pienu.

Bordėn coM^
!ĮEW YORK,

Tas, žinoma, juos

‘♦Laisvės” korespondentas 
rašydamas apie pp. Petrausko- 
Pocių įvykusį čia koncertą, 
mėgina juodinti M. Aleksoju- 
ną, kaipo labai blogą dainiam-

šokių klausimų ir ištiria, ar jis 
nėra kuo prasikaltęs prieš juos 
streiko metu; jei ištyrimai pa
rodo jį esant be? kaltės, jis gau
na darbą, jei turi tvirtą svei
katą. Šitaipos seni darbinin
kai išdirbusieji po 10, 15 ir 20 
metų, kuriems sukako 45 me
tai amžiaus, yra nepriimami.

Apskritai štreikininkų nesis
kubina priimti į darbą; dažnai 

'yra priimama negras, 6 
streikininkas siunčiama 
tuoti. Ypatingai nėra 
tiems, kurie laike viešas 
kalbas ar kurie nešė vėliavą į 
rotušę per moterų demonstra
ciją

4

Darbininkų tarpe yra dide
lio nesitenkinimo ir unijos va
dais; jie daro išmetinėjimus 
jiems, kad jie nemokėjo strei
ko vesti. Bet ir tarp darbi
ninkų yra daug tokių, kurie ne
supranta darbininkų judėjimo 
ir asmeniškai smerkia vienas 
kita. — Darbininkas.

Jau visuomene žino iš “Nau
jienų”, kad So. Omahos sker
dyklų darbininkai vedė visuoti
ną streiką, ' reikalaudami iš 
skerdyklų viešpačių pakėlimo 
algos. Dabar tas streikas ta
po atšauktas ir darbininkai su 
nusiminimu grįžo atgal prie sa
vo darbo, jei skerdyklų ponai 
teikėsi kurį Jų priimti.

Iš pradžių visų ūpas buvo pa-, 
kilęs ir visi tikėjosi, kad darbi
ninkų pusė turės viršų, nes 
darbininkų vienybe ir pasi
priešinimas nepakenčiamoms 
darbo sąlygoms buvo dideli. 
Todėl jie smarkiai pikietavo 
skerdyklas neišsigązdami skai
tlingos juos mušančios ir į kalė
jimą kemšančios policijos, ku
ri buvo atsiųsta, skerdyklų ba
ronams pagalbon prieš darbi
ninkus. O puikiausias mišinys parinkčiausio pieno ir geriausio cukraus 

patiekiamas tik po vardu BordenįrEagle Brand Pieno.
Kiekvieną metų dieną tūkstančiai ir tūkstančiai šeimynų vartoja Bordeno 
Eagle Brand Pieną, sekdami pamokinimus esančius ant kiekvienos skrynu
tėj, arba daktaro ^įteiktus.

Per tris getkartes Amerikos motinos buvo atsidėję ant šito puikaus pieno, 
Duodamas kaip pamokinimai sako jis suteikia artimiausį pavaduotoją mo- 
tinos pieno.

Bordeno Eagle Brand Pienas nėra kas tokio naujo. Priešingai, jis šiandien 
auklėja daugelį kūdikių, kurių tėvai buvo juo išauklėti, ir kurių tėvų tėvai 
60-tuose ar 74-tuose metuose pradėjusio šimtmečio, buvo taippat 
Šituo pačiu pieiyu. Faktiškai, žmonės išaugę Eagle Brand pienu 
yra geriausi jo draugai ir garsnitojai.

Kuomet pasvarstai, kadetai turi pieną, kuris buvo vartojamas 
gentkartes ir kurį kasdien didesniu ir didesnis skaičius žmonių ima vartoti, 
tai surandi tik vieną priežastį. Ta priežastis ta, kad jis pasirodė užganė
dinąs ir saugus per tokį ilgą laiką, kad žmonės jąm pasitiki.
Kitas dalykas prielankus Bordeno Eagle Brand Pienui yra tas, kad IjįĄgali 
gauti kiekvienoje krautuvėje, kiekviename miestely ir mięste Suvienytų 
Valstiją lin Kanados. Eik kur nori po šitą visą šalį, visur gausi tą patį 
Bordeno Eagle Brand Pieną. O kadangi daugelis tūkstančių žmonių jį var
toja kas valandą, tai suprantama, kad jis^visados gaunamas šviežias. Taigi 
visais žvilgsniais tas pienas yra vienatinis saugus pienas, kuriuo galima 
kudikus auklėti kuomet motinos pienas neprieinamas.
Mes neprašome Jūsų išbandyti ką nors naujo. Priešingai mes su pagarba 
kviečiame jus pasipelnyti patyrimais milijonų kūdikių paskutinių trijų 
gentkarčių. [
Kuomet norite išauginti savo vaikus į stiprius, sveikus vyrus ir moteris-tai 
niekas nėra tiek svarbu jų prmose gyvenimo dienose kaip maistas. 'Todėl 
tai žmonės ir pamatė badynėjimą senai. Išmintingi žmoės nerizikuoja. Jei 
motinos pienas pasibaigia, jie nepuola į*rūpestį, bet pradeda vaiką auklėti 
su Bordeno Eagle Brand pienu.

Jei atrašysi mums, tai mes pasiusime Ta m i stoms Kūdikio geroves knygutę 
ir pamokinimus apie maitinimą jūsų kalboje. Sykiu ir virimo receptų knygą

niekas...
Prie progos pastebėsiu, kad 

tasai “Laisvės” korespondentas 
apie muziką ir dainavimą netu
ri nei elementarinio suprati
mo. U. Aš.

“DVI SICSICK
4 aktų tragiška drama jau atspausdinta. Lošime dalyvauja 16 ypatų. Knygutės kaina< 
Taipgi, čia galima gauti sekami scenos veikalai:

Graži Mageliona, 4 aktų Melo-Drama ...........................<..........................
Motinos širdis, 4 aktų Drama ......................................... .........................

Pavogtas Kūdikis, 3 aktų Tragedija.................. ....................................
Kunigas Macochas, 4 aktų Tragedija ......................................................

Reikalaudami 'kreipkitės šiuo adresu:

MRS. M. DUNDULIS, ,
1258 N. Wood Street,

Satįsio 13 d. tapo išlipintas 
“indžionkšinas” prieš pikieta- 

. vimą, lietuvių, lenkų, čekų ir 
kitomis kalbomis; šituo “ind- 
žionkšiiųi” teismas . grąsino 
streikininkams didžiausia baus
me už mažiausį jų prasižengi
mą ir draudė jiems vaikščioti 
gatve po tris krūvoj. Policija 
vienur kitur pasirodė su greita- 
Šaudėmis mašinomis. Skerdyk
lų agentai taip įsidrąsino, kad 
lietuvių apgyventose vietose 
pradėjo “indžionkšino” knyge
les dalinti streikininkams, kad 
parodžius jiems, kas jų laukia 
iš teismo pusės.

Sausio 26 d. buvo didelis mė- Į 
nesinis susirinkimas. Iš pers
kaityto laiško pranešimo gauto 
iš Chicagos, paaiškėjo, kad ten | 
1500 
sugrįžo į darbą, 
padėtis Ą ir taip 
“indžionkšinas”, 
šautuvais, šaltis ir alkis gadino 
jų ūpą; šita gi žinia tiesiog 
juos į nusiminimą nuvarė. Į 
viršininkų paklausimą, ar ei
sime dirbti, ar streikuosime to- 
liaus, buvo nutarta laikytis ir 
eiti pikietuoti nežiūrint in
džionkšino grąsinimų. •

Bet sausio 27 d. rytą, vietjoj 
eiti dirbtuves pikietuoti, dau
gumas sustojo pas vartus dar
bo prašyti.

Sausio 28 d. buvo triukšmin
gas unijos susirinkimas; jame 
buvo išreikšta didelio pasiprie
šinimo prieš tuos, kurie buvo 
nuėję dirbti; tapo nubalsuota 
80 nuošimčių balsų, kad rei
kia streikuoti toliau; kad tie, 
kurie grįžo dirbti, kad mestų 
darbą vėl ir kad dirbtuvės butų 
pikietuojamos kuoskaitlingiau- 
siai.

Susirinkimui pasibaigus, vie
na mergina pasilipo ant kėdės 
ir pradėjo vyrus gėdinti už tai, 
kad jie laužiasi į darbą; ji pa
žadėjo streikininkams kelis 
šimtus pašalpos, jei jie laikysis 
toliaus. Į’o jos kalbėjo ir vie
nas vyras nuo ugniagesių drau
gijos prižadėdamas $600 pašal
pos streikininkams. Po šito 
vėl nubalsuota laikytis ir pi
kietuoti. Maniau, kad rytoj vi
sos skerdyklos tikrai bus pi
kietuojamos; bet apsirikau. 
Anksti rytą policijai buvo įsa
kyta patroliuoti gatvės. Strei
kininkai, pamatę, kad jų kiti 
draugai dirba ir kad negrai iš
tisais būriais traukia į skerdyk

las ir užima jų vietas, savo nu
tarimą streikuoti sul’aužė. Vie
toj pikiettuoti, jie nuėjo pas] 
skerdyklos vartus darbo jieš- 
koti ir pamatė, kad į jų vietas 
eina po 5-6 streiklaužius neg
rus. '

šitaip dalykams stovint, sau
sio 31 d. streikas tapo atšau
ktas. Bet tas darbininkams 
nedaug suraminimo davė. Sker
dyklų savininkai laimėję viršų, 
spaudžia darbininkus toliau. I 
Atėjusį darbo prašytis streiki
ninką jie pervaro per visą eilę] 
tyrinėjimų; jie užduoda jam vi-

THE BORDEN COMPANY
Borden Builtlinję, New York

Čia yra paveikslas blekines Borde
no Eagle Brand Pieno. Įsitėmyk 
į jį. Reikalauk jo primygtinai.

fciins'ena^rdp“e3ERVED M ! * pr^rtf,e

metai ląiko atgal, kada Alekse
junas dainavo prie komunistų labai užgavo, dėlto dabar jis 
L. Dailės Choro, tai jis' btivo jiems patapo toks blogas daini- 
skelbiaitias puikiausias daini
ninkas, ir tas patsai korespon
dentas jam kaiįštai aploduo- 
davo. Bet M. Aleksoj unui ne
patiko komunistėlių diktatūra 
L. Dailės chore ir jis iš ten pa-

SIDABRINIS BALIUS
■ . Rengia

Lietuvos Dukterų Draugyste,

SUKATOJ, VAS.-FEB. 11 D., 1922,
MILDOS SVETAINĖJE, 

3142 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Pradžia 7:00 vai. vakare. 
Įžanga 35c. ypatai.

Gerbiama Chicagfts publika! Malo
nėsite kuoSkaitlingiausiai atsilankyti 
į šį Sidabrinį Balių, kur turėsite pro- 

• gą pasišokti ir linksmai laiką pralei
sti; apart to, dar ir sidabro lai mėšit, 
nes visi gerai/žinot, kad L. D. Drau
gystė visada ir visa savo parengtuose 
vakaruose publiką užganėdina. To- 
delgi ir ši n vakaran deda visas pas
tangas, kad visa svetainė sidabru ži
bėtų ir atsilankusioji publika neatsi
gėrėtų. Jaunus ir senus kviečiama 
atsilankyti.

Komitetas.

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. VVashington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Phone Central 3301 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos tol. Kedzie 7715 

k ..... ■■■■■■■■ ■■■■■ N....................

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

, . ■ . ' U 

' • 3 •

DUODA TEISIŲ PATARIMUS

Kojų šutimas
yra liga \

Bjaurus kojų kvapas ■ paeina 
nuo odos ligų, kurios vadinamos 
yra hyperidrosis ir bromoidro- 
sis. Naujai išrastas vaistas 
KOJOL pilnai išgydo tas ligas, 
ir žmogus pasiliuosuoja nuo to 
nesmagumo kurį kenčia visuo
met dėl smirdančių kojų, o ypač 
kada būna žmonyse, kompanijoj 
svetur ar namie. Kojų šutimas 
ir smarvė pranyksta nuo Kojolo 
po trijų ar keturių kartų varto- 
;imo. Kojolą reikia vartoti taip: 

kvortą šilto vandens reikia 
>ripilti 4 pilnus šaukštus Kojolo, 
r tam vandenyj su kojotu mir

kyti kojas kokią 10 minučių. — 
Vieno buteliuko kojolo užtenka/ 
išgydymui nors ir blogiausiųų 
kojų. Buteliuko kaina $1.00.

•*•. V.S-FAT. or^«
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Kojol
- 

išgydo kojas
nio šutimo

Gausite nusipirkti visose 
aptiekose.

/ •
Jeigu aptieka neturėtų, o nori- 
aite greit gauti tai rašykite iš
dirbs jams adresui

Bingol Chemical Co.,
2816 So. Michigan Avė., 

J Chicago, III.
i

— • - J

Pamėginkite naujo

Su užrogibuuotu valsbaženklhiSuv. Valst. 
l’uteutu Biurą.

Naujame molynams pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siamo vaiste idėtos, 
su priemaiša ''priimniai švelnaus 
kvėpalp.

RufŽes yra moai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

patiks kad 
ir gačniau- 
šiai ypatai.

LSTOPSDANDRĮUfF 
PkOMOrrs

III AI.TKY-SČA1.P
tUXURIANT KAIRI

KAD.RldlHlį&CO
HUSH 7 f PMINAI Bl DG ;>

BROOKI.Y^ t I 
*NEVV>Y<)UK '• .

I»AO4 MAMK
U S PAflNY O» F Wl O.

ALCOMOU<4O^r

Aptiekose 
parsiduoda 
po 05c. arba 
atsiuskito 
75c., tad 
ats;u8ime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
relkalan- 
kito 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženklis.

SKAITYKIT IR PLATINK1T 
“NAUJIENOS”

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Ilalsted St., kampas 31 gat. 
Viename name su Dr. Monkevičium 

Tel. Boulevard 9708
Baigusi Aku
šerijos kolegi 
ją; ilgai prak
tikavusi Pema 
silvanijos hos 
pitalėse. Par 
sėkmingai pa
tarnauja prie 
gimdimo. Duo 
da rodą viso
kiose ligose ir 
kitokiuose zei 
kaluose mo
terims ir mer
ginoms.

Dr. A. R, Blumentha!
Akių Specialistas 

4649 So. Ashland Avė.
Kampas 47th St.

Dienomis 9 ryto iki 9 vak.
Ned. 10 iki 12 pietų

Tel. Boulevard 6437

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St

. Tel. Canal 2118
Ofiso valandos: nuo 8 ryto iki 

8 vakaro
kJIesidencija: 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Tel. Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—8 vakaro.

3303 So. Morgan Street,
-CHICAGO, ILL.

1 -------- H
• Canal 257

Naktinis Tel. Canal 9118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos:, 10 iki 12 ryto; 1 iki 6 
po piet, 6 iki 9 vakare 

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Telephone Yards 5032'

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

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

ir nuo 5 iki 8 vakaro

Tolophono Vaa Būro* SM 
Ras. 1139 Independenco Blvd. Chleage

DR. A, A, ROTU
BHSAS GYDYTOJAS Ir CHIRŪRGAfl

Specialistas Motei
Vaiki ir ’ *

Oflsasi 83*4 So.

i Moteriški, Vyriški, 
visa chroniški ligi 
3o. Halsted 8t. Ckkag*

Telephone^ Yards 1532

Dr. J. KULIS
Ą x - Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydo visokias ligas moterų, vai
kų ir vyrų. Specialiai gydo lim

pančias, senas ir paslaptin
gas vyrų ligas.

3259 So. Halsted St., Chicago.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai

Ofisas i
8149 S. Morgan St., kerti 82 St 

Chicago, Illinoią. 
SPECIALISTAS: 

Moteriškų ir Vyriški.
_ Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo Ii ryto iki 8 po pietų, 5—7 

vakare. NedSliomds nuo 10 — 
2 po piet.

Telephone Yards 687
___________________________

. . .v \ ' <
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Delto kad mes nupeikėme so
vietų valdžią už tai, kad ji kan
kina kalėjimuose socialdemo
kratus ir kitus revoliucionie
rius, tai “Laisvė”, priprastu jai 
budu išpludusi mus, rašo:

“Tie ponai norėtų, kad Ta
rybų valdžia sociakiemokro-

• tams laisvai leistų dirbti 
kontr-revoliuciuį darbą. Bet 
tuo tarpu jie užmiršta, kad 
dabar Rusijoj yra proletaria
to diktatūra, kuri su kontrre
voliucionieriais ir visais ki
tais savo neprieteliais privalo 
elgtis lygiai taip, kaip bur
žuazijos diktatūra, kurią po
nai socialdemokratai ir mini
mos gazietos redaktoriai ap-

• krikštijo ‘demokratija’ ”.
“Laisvė” meluoja, sakydama, 

kad “Naujienos” krikštijo de- 
kratija buržuazijos diktatūrą. 
Buržuazijos diktatūra gyvuoja 
Vengrijoje — bet niekuomet 
nesakėme, kad tenai esanti de
mokratija; priešingai, mes vi- 
siuomet sakėme, kad generolo 
Horthy valdžia yra kruvinas 

. despdtizmas.

Žymių palinkimų prie dikta
tūros apsireiškę beveik visose 
buržuazinėse valdžiose karo 
metu (tie palinkimai da Ir šian
die nėha visai išnykę); bet] 
— ——   - - . —-  '  

“Naujienos” niekuomet nesakė, 
kad 'tie diktatūros apsireiški
mai esą demokratija. Spaudos 
^iržymus, socialistų ir kitų 
darbininkų partijų 
mus “Naujienos” 
griežčiausiai smerkė 
dinėjo, kad tai yra 
demokratijai.

Be sąžiniški melai tečiaus 
“Laisvėje” eina kartu su atža- 
gareiviškais principais. Ji sako, 
kad proletariato diktatūra tu
rinti elgtis “su konlfr-revoliu- 
cionieriais ir visais kitais savo 
priešais” lygiai taip, kaip bur
žuazijos diktatūra. Taigi ji siū
lo proletariato valdžiai imti sati 
už pavyzdį kruvinąjį Vengri
jos Horthy, paskubusįjį Ame
rikos atžagareiviį Palmerį ir.

Į panašius gaivalus.
Ir ji prie to aiškiai sako, kad 

tie btiržuazinių diktatorių me
todai turi būt vartojami ne 
tiktai prieš kontrrevoliucionie
rius, o ir prieš visus kitus val
džios priešus. Taigi, ‘*Lais- 
vės” supratimu, kuomet prole
tariatas įgyja galią, tai visi 
žmonės, kurie nepritaria val
džiai, jeigu jie ir nėra revo
liucionieriai, netenka savo lais
vės ir savo teisių; su visais 
jais valdžia ima elgtis pagal 
diktatorių receptą.

Bet palyginkite šitą žiauraus 
despotizmo evangeliją, kurią 
skelbia “Laisvė”, su tuo, ką ji 
kalba apie nekomunistines va
džias. Jeigu Amerikoje arba 
kitoje kurioje šalyje, kur nėra 
“proletariato diktatūros”, val
džia uždaro komunistų laikraš
tį arija pasodina į kalėjimą ke
letą komunistų, tai ji keliardi- 
clžirtujiiiį trinkšmtp it

Savo partijai ji, vadinasi, 
reikalauja pilniausios laisvės, o 
kitoms partijoms ji siūlo žiau
riausią priespaudą. Tai yra 
laukinių hottentotų dora.

kuogeriausio pasisekimo.
“Aš noriu”, rašo jisai, 

“kaip galėdamas išgarsinti 
tą naują partiją (I dešine to 
give tliis new party any 
Loost that I can). Aš esmi 
jai pilnas užuojautos, bet 
tiktai viena sąlyga— būtent, 
kad jos darbas nepasibaigtų 
Konvencija Ncav Yorko mies
te, bet kad ji susiorganizuo
tų kiekvienam šteite ir kon
greso distrilęte Amerikoje 
ir pastatytų kandidatus, ,pa
sižadėjusius, jeigu jie bus iš
rinkti, vykinti programą, ku
rį paskelbė konvencija.

“Man yra linksma, kad ši
tie žmonės išėjo iš tamsos į 
pilną Amerikos sentimento 
šviesą. Tikinosi, kad jie ne-, 
bus trukdomi arba persekio
jami — tol, kol jie neuž
mirš, savo konvencijos obal-; 
šių ir laikysis įstatymų ribo- i 
se.” '

Taigi tas “demokratas”, kaip 
matome, jau išskėtė savo glė
bį Trachtenbergui, Sohitskiui, 
Engdahlui, Dėdclei ir Mizarai.

Kode! jisai taip karštai svei-

DEMOKRATŲ SULAS SVEIKI 
“DARBININKŲ PĄRTUĄ”

Į Amerikos komunistai, su
tverdami “Darbininkų Parti
ją”, jau įgijo pritarėjų tarpe 
įžymių kapitalistinių politikie
rių. Vienas jų yra Thomas R. 
Marshall, buvusis Jungtinių 
Valstijų vice prezidentus.

Pereitą subatą Chicagos 
“Daily News” išspausdinę/ to 
demokratų partijos šulo straip
snį apię nuomonių laisvę. Di- 
disenė jo pusė yra pašvęsta le- 
galei komunistų partijai; įsi
kūrusiai 
Yorke. 
\Vilsono 
nesutinka
ninku Partijos 
sako:

^Nežiūrint to, aš džiau
giuosi, kad ji tapo sudaryta 
(I am, neverthelešs, glad that 
it has been formed). Man 
Buvo malonu matyt, kad 
New Yorko policija visai ne
sikišo. .. ”
Negana to, kad p. Marshall 

džiaugiasi tos partijos atsira
dimu, jisai taip pat linki jai

per Kalędas New 
Buvusia pezidento 
padėjėjas, žinoma, 
su J* Amerikos Darbi- 

programu, bet 
v

Šimto Nuošimčių 
Patrij'otas

UPTON SINCLtAIR’O
EINAMOJO LAIKO APSAKYMAS .

i.

šeštadienį po pietų Petras nuėjo į drabužių

mo).
Tarptautinės socialistinių par

tijų sąjungos biuras savo posė
džiuose, laikytuose Berline gau
sio 14 įrl5 dd., nutarė stoti už 
įvykinimą abiejų šitų pasiūly
mų: viena, pritarti franci jos 
socialistų partijai, kuri kviečia 
konferencijon visas Anglijos, 

vicc-prekidentub Franci jos, Italijos, Belgijos ir 
Vokietijos proletariato partijas; 
antra, susižinoti su pildomaisiais 
komitetais Londone ir Maskvo
je, kad tarptautinės centralinės 
organizacijos bendrai sušauktų 
visuotiną konferenciją. •>

Vietą, laiką, dalyvavimo sąly
gas ir dienotvarkę šitai visuoti
nai konferencijai turės nustaty
ti susitarę tarp savęs visi trys 
centrai. Tarptautinės socialisti
nių partijų .sąjungos biuras >įga-

kiną ir “bustina” juos?
Vienų priežastį jisai pasako: 

jisai, būtent, džiaugiasi, kad 
komunistai su kairiasparniais 
išėjo į legališku’mo dirvą. Bet 
yra ir kitų jo džiaugsmo prie
žastis, kurios jisai neatidengia, 
bet kuri jam veikiausia yra 
dar svarbesnė. j

Buvusiam 
rupi, žinoma, ne darbininkų 
labas, apie kurį taip garsiai 
deklamavo “Amerikos Darbi
ninkų Partijos” steigėjai Ncw 
Yorke. Ji yra jam gera, kaipo 
atviras komunistų prisipažini
mas prie savo idėjų bankruto. 
Nes savo programa ji atmeta 
beveik viską, ką komunistai
skelbė per keletą metų, ir pri
taria tokiems dalykams, ku
riuos jie iki šiol smerkė.

'r;;ijriH|B falSi!
[l/i Uratkifaa itama tkjfrtift 
naoaaonaa UMakcįja hm/mAa)

Patardamas organizuoti *4 iMojo savo komisiją pasiūlyti ki- 
paitijį “kįekviename šteite ir centram, kad ijuti;
kiekvienam kongreso distrikte į 
Amerikoje , p. Marshall tuo 
patim sako komunistams: Pa
rodykite visos Amerikos žmo
nėms, kokie jus esate žiopli!

Musų nuomone, tas naujas 
įrodymas yra visai bereikalin
gas.

Tarptautinė Darbininkų 
Partijų Konferencija

, ■■į

TARPTAUTINĖS SOCIALISTINIŲ PARTIJŲ SĄJUNGŲ
ATSIŠAUKIMAS.

Tarptautinės Socialistinių tų partijos valdyba padavė Tre- 
Partijų Sąjungos (Viennoš* In- 
terniacionalo) biuras laikė savo 
posėdžius Bei*lir>e sausio 14 ir 
15 dd. 1922 m. ir nutarė išleisti 

sekantį atsišaukimą: 1

čiojo Internacionalo pildomajam 
komitetui gruodžio 21 <1. 1921

Visų kraštų darbininkų 
i partijoms!

Imperialistiniai taikos dikta
tai išplėtė ir padidino karė pa
gimdytąjį skurdą. Sumuštuo
siuose kraštuose: tolyn vis la-' 
biaus puola pinigų vertė ir didė
ja skurdas, nežiūrint intensyvio 
darbo. * Pergalėtojų kraštuose li
tuose kraštuose, kurie buvo neu
tralus: be galo padidėjo nedar
bas.

Ekonominis vargas, kuris 
spaudžia viso pasaulio proleta
riatą, pagimdė visų krypsnių 
proletarinėse partijose pasiryži
mą kiek galint suvienodinti dar
bininkų klasės žingsnius tarp
tautinėje dirvoje. Iš šito pasi
ryžimo kilo Anglijos Darbo Par
tijos rezoliucija jos suvažiavime 
Brighton’e birželio 24 d. 1921 
m., taip pat Francijos socialistų 
partijos rezoliucija jos suvažia
vime Paryžiuje lapkričio 2 d. 
1921 m., Italijos socialistų par
tijos valdybos rezoliucija lapkri
čio 12 d. 1921 m., Antrojo In
ternacionalo pildomojo komiteto 
rezoliucija Briuselio posėdyje
lapkričio 23 d. 1921 m., tarptau^ konferenciją tiktai tų kraštų, 
tinės socialistinių partijų sąjun-y kuriuos tiesiog paliečia Versalio 
gos biuro nutarimai Frankfurte taikos diktatas, kad ąpsv'arS’ 
gruodžio 18 d. 1921 m., ir įne- čius opiausįjį klausimą — lepsė
simas, kurį Vokietijos komunis-

Taigi vienybės šauksmas ran- 
da garsaus atbalsio visose sto
vyklose pasaulio proletariato, 
kurį buvo sudraskęs ir suskal- 
dęs karas. Atsteigti vieną viso 
proletariato frontą yra šios die
nos reikalavimas.

Darbininkai instinktyviai jau
čia, kad prieš bendrąjį priešą, 
tarptautinę buržuaziją, tegali 
sėkmingai kovoti tiktai visas sa
vo jiegas sujungęs į daiktą pro
letariatas. Proletariato partijos 
žįno,. kad;jos negali pilnai atlikti 
stovinčių prieš jas uždavinių, 
jeigu jos kiekviena eis skyrium 
ir kovos tarp savęs. Valdžioms 
tečiaus ir buržuazinėms parti
joms tas faktas, k’ad atskiros 
proletariato dalys eina prieš vie
na tytą, teikia padrąsinimo dar 
paaštrinti • savo Aakcingąją po
litiką.

Pasiryžimas a ' suvienodinti 
tarptautinius darbininkų klasės 
žygius ėmė netikėtu spartumu 
stiprėti ypatingai paskutinėmis 
savaitėmis. Yra pasiūlymų su
organizuoti visuotiną tarptauti
nę viso klasiniai sąmoningoji 
proletariato konferenciją; iš 
antros pusės, yra pąsiulymų 
kaip galint greičiaus sušaukti

paskirta pakankamai laiko pri
sirengti prie konferencijos, bet 
kad ji įvyktų ne vėliau^, kaip 
pavasarį 1922 m. ši’ 
nio visuotinos konferencijos mė
ginimo sėkmingumas reikalau
ja, kad dienotvarkė butų apribo
ta tiktai pačiais neapseinamai- 
siais klausimais. Išrodo/ todėl, 
kad pamatiniai dienotvarkės da
lykai turėtų būt sekantys:

1. Ekonominė Europos padė
tis ir darbininkų klasės 
mas;

2. Proletariato kova 
puolančią reakciją. -

Dalyvayimo sąlygomis 
pasiūlymas yra toks: Dalyvaut 
galės visos proletarinės parti
jos, kurios stovi ant klasių ko
vos pamato, stato rfavo tikslo ka- 
pitajizmo nugalėjimą ir pripažįs
ta, kad šitam tikslui pasiekti 
yra reikalingas bendras tarp
tautinis proletariato veikimas.

šitą Mėginimą suderinti pro
letariato bendrą tarptautinį 
kovos frontą, mes drįstame da
ryti, pasiremdami skaudžiais pa
tyrimais, kurių, turėjo pasta
raisiais metais visos darbininkų 
partijos, šitie patyrimai pagim
dė atsakomybės t susipratimą, 
kuris reikalauja, kad butų vei
kiama, pasiremiant viso proleta
riato valia, kad viso proletaria
to jiegos butų koncentruojamos 
solidaringame veikime, idant 
nugalėjus kapitalistinės. visuo
menės tvarką, i

Pranešdami Jums savo nuta
rimus ir pasiūlymus ir prašyda
mi greito atsakymo, ar Jūsų 
partija gali jiems principaliai 
pritarti, ■ mes sveikiname Jus 
tarptautinio solidarumo dvasio
je:

TARPTAUTINĖS SOCIALI^ , 
TINIŲ PARTIJŲ SĄJUNGOS', 
BIURAS.

irmuti-

veiki-

prieš

musų

taikos diktatas, kad ^psv’ars- 
įjį klausimą — repa

racijų (karo nuostolių atlygim-

MOTERIŠKĖ SUSIDEGINO.

Mrs. Mary Godoziluch, 2G 
metų amžiaus, 1518 S. .Spriug- 
field Avė.,- gal mirtinai susi
degino, kada jos drabužiai už
sidegė jai pečių bebahdant už-

LIET. PASTAS.TURI KĄ 
NORS DARYTI. ’

I

Vis dažniau ir dažn/au ten
ka girdėti nusiskundimų nuo 

i draugų, kuriems prisieina tu
rėti reikalo su Lietuvos pašto 

, vąldininkais arba geriaus pasa
kius tarnautojais. Vieni skun
džiasi, kad nuėję į pašto įstai
gą turi laukti jto pusę ir visą 
valandą laiko kol panelė para
šo savo Jonukui laišką, kad 
gauti pašto ženklelių, kiti vėl 
skundžiasi/ kad nuėję pašto įs- . 
taigon negalį susikalbėti lietu- ’ 
viškai ir tt. šitiems mano 
draugų nusiskundimams aš iki 
šiol nenorėdavau tikėti, bet 
pastaruoju laiku vėl gavau nu
siskundimų nuo tų asmenų, su 
kuriais turiu progos vesti ko
respondenciją, kad jie negauna, 
mano laiškų. Tas parodo, kad 
tie laiškai kur nors žūva Lietu
vos pašto valdininkėlių naguo
se. Jau senai buvo žinoma, 
kad tie valdininkėliai “kopinė
ja” amerikiečių laiškus, jieško- 
dami dolerių. Praplėšę laišką, 
bet neradę dolerių bijodami 
duoti adresatui praplėštą laiš
ką, kad nesugautų, laišką su
naikina.

Dabar tie valdininkėliai, ma
tyti, sugalvojo dar geresnį špo
są: jie jau pradėjo lengvinti ir 
Amerikon einančius laiškus. 
Štai kaip jie tai atlieka. Kai 
laiškai .luina piies-ti į paSto dė
žutę ar atnešti pašto stotin, kas 

nors iš ten esančiųjų nulupa 
pašto ženklelius, o laišką be jo
kios antspaudos pasiunčia tam, 
kam jis adresuotas. Gal įma
not, kad neteisybe. Vasario 4 
dieną^atneša laiškanešis man 
laišką ir pareikalauja 20 centų. 
Išsyk nenorėjau duoti,, bet vė
liaus, norėdamas gauti Mišką, 
užmokėjau 20 centų. Ant laiško 
konvento nėra jokių antspaudų 
iš kokio krašto tas laiškas atė
jęs; nėra nė jokių pašto .ženk
lelių be Suv. Valst. 2 po 10c. 
yra dvi antspaudos ant laiško: 
viena 
due 20- cents. Vienoj vieloj 
ant konverto yra aiškių žymių, 
kad ten butą užlipyta keturių 
l»ašto ženklelių. Aišku, kad 
niekęs kitas negalėjo juos nu
plėšti. kaip tik Lietuvos pašto 
tarnautojai, l^adangi nėra jo
kios antspaudos, tai sunku pa
sakyti į kokią pirmą stotį tas 
laiškas pateko. Bet, žinant, kad 
to laiško autorius yra iš 2 

4&st. Ptilko štabo, nesunku nu
ganyti, į kokią stotį iš ten lai
škai siunčiami. Apie tai sužino
siu iš pačio laiško rašėjo. (Pir
miau gautieji laiškai nuo to 
paties rašėjo būdavo su “pašto 
važmos“ antspauda).

šitoki ir panašus dalykai 
Lietuvos pašto įstaigose negali 
būti toleruojami. Panašus elgi
masis Lietuvos pašto tarnauto
jų (laro gedą Lietuvai ameri-

kiečių akyse, nes jie pirma ne
gu reikalauja apmokėti neap
mokėtus laiškus apžiūri juos ir 
kuomet randa ženklus nuplėš
tų pašto ženklelių, ką jie gali 
manyti? Naujasis Lietuvos su
sisiekimo ministeris p. P. Vi
leišis gal teiksis _ pasirifpinti 
šiuo, reikalu ir pataisyti tai, 
kas negerą yra Lietuvos pašto 
įstaigose. Nes jeigu leisti au
gti tiems šašams, kurie taip 
dažnai pasirodo ant Lietuvos 
kūno, jie vėliaus gali išaugti 
į skaudulius* ir tada gal priscitų 
daryti didelę operaciją.

— V. K. Rušinskas.

Krislai.
“Laisvės” 9 numeryje Z. An- 

garietis atsišaukia į Amerikos 
komunistus prašydamas para
mos Lietuvos komunistams.

Prie . minėto atsišaukimo 
“Laisves” redakcija deda prie
rašą pažymėdama, kad Ameri
kos lietuviai socialistai nors ir 
neskaitlingi būdami, vienok pa- 
jiegia remti Lietuvoje social
demokratus, siųsdami^ jiems 
šimtines, kuomet komunistai 
su visa savo “galybe*/ nėra pa
siuntę savo draugams Lietuvo
je nei vienę cento.

New York, kita

kų parado” regykla.^ Kadangi tai buvo karo lai
kas, tai prie daugelio namų buvo iškabintos 
vėliavas, daugelis vyrų vaikščiojo uniformose ir 
pamoksluose buvo gvildoma karo dalykai. Kris
tus, matomai, prisikėlė tam, kad padarius pa
saulį svėiku demokratijai ir įsteigus apsispren
dimą. visiems žmonėms; Petrus su Frišbyte abu
du buvo apsitaisę savo geriausiais drabužiais 
ir žiūrėjosi į minias • “Velykiniame parade.”

’ Frišbytė prisižiurinėjo ponių rūbams ir jų pada
rymui, rinko trupinius jų pasikalbėjimų, paš- 

v dibždoms kartojo juos Petrui ir, Petras jautės, 
Įcad jis yėl sugrįžo ant Olimpo kalno.

krautuvę laikomą sočialisto ir paėmė skolon 
naują skrybėlę ir naują drabužių eilę. Išėjęs 
gatvėn, jvs pamatė švariai apsitaisiusią merginą 
į pavelkslinę vaidyklą beeinapt. Jis tuoj nuėjo 
paskui ją, susipažino su ja ir- valgė su ja vaka
rienę drauge. Ji buvo mėgstanti puoštis ir Pet
ras sužinojo, kad ji dirbo nagašveičių salone. 
Josios numanymas a^ie juokus atitiko Petro 
numanymui ir jįs tą vakarą išleido su ja visus 
savo pinigus; išleidęs jis nutarė MagMės prašyti 
keturių dešimtų dolerių, jei per savaitę jam pa
vyktų ką naują išrasti prieš Raudonuosius.

Ant rytojaus buvo Velykos ir Petras su
siėjo su savo nagašveite sutartoj vietoj; jiedu 
nuėjo pasivaikščioti Parko gatvėje, kuri yra 
aristokratine Amerikos Miesto gatve ir “Vely

Jiedu pasuko į vieną puikiųjų Parko gat
vės bažnyčių; ji buvq vadinama Dievo Susiiny- 
lėjimo Bažnyčia, puikiai ištaisyta, su degančio
mis žvakėmis, rukylu — nors rukylas sunku 
buvo užuosti per rytų lelijų ir moterų kvaps
nis. Petrą su jo drauge nuvedė į vieną klaup- 
kų apmuštų šikšna ir jiedu išgirdo garsų* sa
kyklos oratorių, kun. de Viliubai Stoterbridžą 
besakant/vieną tų patriotingųjų pamokslų, -ku
rie' mažne kas pirmadienio rytą atsį>aušdinama 
laikrašty “Times.” Kun. de Viliubai Stoteri)ri- 
džas privedė žodžius iš-Senojo Įstatymo #apic 
Viešpaties priešų išnaikinimą 'ir Amerikos gink
lų pergalę ir nepalyginamą Amerikos šovinių 
viršenybę. Jis niekino bolševikus ir visus kitus 
išdavikus ir reikalavo greito jų suvaldymo; jis

nesakė, kad jis pats buvo tarp tų, kurie plakė 
aidoblistus ir daužė socialistų spaustus bei ra
šomąsias mašinėles, bet į o žodžiai aišk iai reiškė, 
kad ve to tik ir norėjo jis; ir Petro krūtinė iš
sipūtė nuo laimingo pasididžiavimo, Tai ne 
menkas daiktas žmogui žinoti, kad jis tarnauja 
savo šaliai ir laiko senąją vėliavą plevėsuojan
čią; bet daug didesniu daiktu yra žinoti, kad jis 
yra Dievo tarnas, -kad Dangus ir visi šVenticji 
yra jo pusėj, ir kad visa, ką jis padaro, turi pri
tarimą Visagalio dieviškai paskirto piemens, 
kuris kalbą Visagalio šventą j ame name, tarp 
spalvuoto stiklo langų, vaiskiai degančių žva
kių, prie žavinančio kvapo rukylo, velykinių le
lijų, ir razeta bei liavendrų ant puikiai apsi- 
taisiusiųe ir puikiųjų ponių skarelių iš Olimpo 
kalno. Tai, žinoma, mytologijų maišymas, |)ct 
Petro švietimas jo jaiinyšftėj buvo nudėtas nie
kais ir todėl jo negalima įkaitinti, kad jis laike 
žemės didžiuosius tokiais, kokiais jis juos ma
tė ir tikėjo tuo, ko jie mokino jį.

Baltarubų choras išmatavo .laukan ir 
“Žengkit Kristaus KareMai”' muzika nutilo. 
Petras su savo mergina, išėV iš Dieviško Susi
niylėjimo bažnyčios, ėjo vėl^gatve; prisikvėpa
vę ponių saldžiųjų kvepalų, jiedu pasuko į par
ką, kur buvo užuočios vietos jaunimui susido
mėjusiam vienas kitu. Bet, nelaimėn, likimas, 
jeuris kliudė Petrui mylėtis, šįryt surengė nc-

paprastai žiaurų šposą. Beįeinant į parką kur 
buvęs nebuvęs ateina draugas Šnicelmanas, rie
bus mėsininkas, kuris priklausė Amerikos Mics; 
to “Bolševikų kuopai.” Petras bandė žiūrėti ki
ton pusėn ir praeiti pro jį. Bet» kur tau; Šničel- 
manas, pamatęs jį, atkišo savo sutukusią raįptą 
ir savo' vokišku, nuoširdumu šaukia: — Ach, 
drauge Gudžai! Wie gehts?

—Labai gerai, ačiū tau, — .pasakė Petras 
šaltai ir bandė eiti savo keliu.

Bet draugas šnicelmanas laikė jį už ran
kos. — Zo! Atėjai Velykų barado pamatyti! — 
tarė jis. — Ką* manai, a? — jei galėtume at-. 
vesti čia visus vergufc ir parodyti jiems baradą, 
tai jie tuojaus vist taptų bolševikais! Ar ne, 
drauge Gudžai?

—Taip, gal, r— tarė Petras dar šalčiaus.
Mes parodytume, kur pinigai eina — a, 

drauge Gudžai! — Ir draugas šnicelmanas ėmė 
kvatoti. Petras greitai jį pertraukė, — Na, su
die! ir nesupažindinęs jo su savo mylimąja, 
paėmė ją ^>o ranka ir nuėjo sau.

Bet, nelaimėn, žala buvo padaryta! Jiedu 
ėjo apie dvi minutas blogą lemiančioj tyloj. 
Ant galo nagašvėitė stapt sustojo ir atsisuko į 
Petrą. — P-ne Gudžai, ką tas reiškia? — klau
sė Ji. I

• • • •
( ,  ------------- —-

' l(Bus daugiau)

Tuo prierašu “Laisve” išduo
da sau nors, ir blogą, bet tei
singą paliudijimą, būtent, kad 
iki šiol jai daugiau rūpėjo Ko- 
mintemo sendvyčiai negu dar
bininkų judėjimas Lietuvoje.

* * ! *
Ak tu jurgutėliau V ir komu- 

istai nebenori unijos su Lenki
ja. “Laistės” 13 numeryje 
Vincaitis porina: “l^osūcija L.ic- 

tuvos darbininkų tari būti to
kia, kaip ją nustato komunis
tai. Visais galimais budais 
priešintis unijai su Lenkija, 
nes ta unija yra kontrarevoliu- 
cininkų sumanymas, # sykį 
įvykintas sustiprins bui’žuaziją, 
bus kenksminga abiejų šalių 
darbininkams“.
, O kaip da nesenai “'Laisvė” 

tvirtino, kad Lietuvos darbi
ninkams nėr skirtumo kas 
juos valdys, lenkiški, ar lietii- 
yiški “'buožės”...
,Del tokio nepastovumo var

das “Partija iš kur vėjas pu
čia” komunistams geriausia 
atatinka.

>* * *
Kuomet “Naujienos” nurody

davo, kad tįam tikrose sąlygo
se socialistams galima ir net 
būtinai reikalinga remti libera
lesnę grupę buržuazijos, tai 
“Laišvė” purviniausiais žod
žiais plūsdavo už tai “Naujie
nas” ir jų redaktorių P. Gri
gaitį. Bet štai dabar “laisvės” 
20 numeryje skaitome: “Cičeri- 
nas pažymėjo, kad Tarybų At
stovybė Genoa konferencijoje, 
jei matys reikalo, visuomet pa
laikys ' liberališkesnių buržujų 
politikus.”

Ką dabar pasakys plunksna- 
Jiraižos iš “Laisvės”?

. * ♦ *

Kas yra “draugas” V. Pauk
štys?

Kairiųjų kairiausis, kairysis 
iš kairiųjų, kairesnis už Leniną 
ir Trockį, jau tuomet “ėdęs” 
menševikus, kuomet pastarųjų 
da pasaulyje nebuvo, — taip 
atsako klausimai! viena bolševi
kiška davatka “Laisvės” 2 nu
meryje. * * *

Bolševikai ir jų šalininkai 
nuo senai skelbia, kad tikyba 
Rusijoje valdiškais įsakymais 
ir dekretais esanti panaikinta, 
kad cerkvės ten esą tuščios ir 
tt.

Bet tos pasakos iš pamato 
yra neteisingos. Da šiemet 
Maskvoję su dideliausiomis 
bažnytinėmis ceiŲmoni jomis 
šventinta upėje? vanduo. Tiesa, 
tose cėremonijOse oficialiai ne
dalyvavo kariuomenė, nešaudė 
iš patrankų, kaip seniau kad 
šaudydavo, bet ceremopijosc 
dalyvavo milžiniškos minios 
žmonių. O tai ytin reikšminga. 
Tai parodo, kad dekretais ir 
įsakymais be tam tikrų sąlygų, 
be apšsųctbs, jokio griešto per
versmo Visuomenėje negalima 
pasiekti.
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CHICAGOS
PABĖGO DU KALINIAI Iš 

JOLIETO KALĖJIMO.

TAI KOKIU BUDU MOTE 
RIŠKĖ APSIGYNĖ Nl/O

ŽINIOS
Su “speneliais” esą 

trumpa.
Kaip teko girdėti, vienas 

glaunųjų

V alfa r pabėgo du kaliniai iš 
Jolieto kalėjimo. J. (Seiser bu
vo pasodintas nuo 1 iki 10 
metų ir J. Balius nuo 1 ’ iki 
14 metų. Abudu yra duleįi] 
šikai. Juodu pabėgo
pro kalėjimo sargų šuvius.

Tuojaus buvo įsakytą 
visų kelių, jų daboti, 
kas dar nesugauta.

1 VĖL BOMBA.

Mrs.

PLĖŠIKŲ.

W. L. Daniels, 2052 
gat., važiavo iš garad-, 
ir ją du apsiginklavę .

Tečiaus ji-

šeštą valandą vakare ir jam 
dar arklius begiedant Fess 
įėjo j arklinyčią ir pareikala
vo nuo jo pinigą už tą sky
stimėlį.

‘10

nuo jo netik visą skystimėlį, 
bet daif 50 dol. pinigais. Tuo- 
jaus prasidėjo šaudymas. Fess 
dar bandė pabūgti, kiek vė- 1922 METAI

iš 
“glaunųjų” “spešelų” davinė
to jų jau pradeda pristigti pi
nigų “spešelams” a^nolceti, ir 
prašo savo kostumerių, kad pa
lauktų šešetą mėnesių arba 
siūlo kokios tai. kompanijos 
šėrų, kurių vertė \ yra abejo
tina.

Daugelis žmonių ir agentų, 
sako, vaikšto nusiminę, kiti 
net ir ašaras lieja.

bet

žiaus
plėšikai apipuolė.
na i nenusigando iy paleido sa- 

:veik vo automobilių visu- greitumu.
| Plėšikai matomai nebesuspėjo 

ant atsitraukti ir ji per juos per- 
kol • važiavo ir nudardėjo kur jai

Weber pasisakė Fessui, kad 
plėšikai jį užpuolę iq atėmę

oi jos sugautas.

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis Akių Specialistas

BUS 
PINIGINGI

PER SAVO “GUDRUMĄ 
PAKLIUVO “DžfiLfiN”.

Atėjus Jungtinių Valstijų 
priverstinosios blaivybės agen
tams suareštuoti A. Szymczy- 
ko, smuklininko, 2300 Whip- 
ple gat., už pardavinėjimo 
munšaino, jo pati, Mrs. Šzyni- 
czyk, prieš tai užprotestavo.

—. Imkite mane, — ji jiems* 
pasakė. — Jeigu jį suareštuo- 

bepardavinės šitą 
ėmė ji agentams

Vakar anksti rytą 
duodama bomba, 244 
gat., išmetė iš lovos Carmine ’ į- 
Madią, jo pačią ir aštuonis 
vaikučius. Žalos padalyta už 
1,000 dol. VisOs virtuvės du
ris suardyta, suplauta užpa
kalinio namo galo prieangis 
ir šiaip pats namas apdrasky
ta. Be to dar apielinkių namų 
langai išdaužyta.

Šiaip, tai nieko nesužeidė.
Mhdia, miesto darbininkas, 

pasisakė policijai, kad bėgyje 
IK'reitų šešių mėnesių jis ga
vęs tris grasinančius laiškus, 
reikalaujančius nuo jo 1,000 
dol., bet į tai jis jokios domės 
nekreipęs. •

eksplio- 
W. 31

NORĖJO IŠBANDYTI FOR- 
DUKĄ; PAKLIUVO DŽM.ftN.

Edwin M. Hagin, 2501 Ašh- 
| land Avė., Nnusipirkęs naujį 
i Fordu ką norėjo jį išbandyti 
■ ar gerai važiuoja ir bapdydą- 
įmaš užvažiavo net ant trijų 
automobilių kampe Ridge Avė. 
ir Davis gat. Policistas patė- 
mijęs, kjįid jo kvėpavimas yra 
stipi’esnis už naujojo Fordo, 
jį sustabdė ir po tam paso
dino džėlėn už važinėjimą, ka
da perdaug skystimėlio yra 
paragavęs.

JOKŪBAS RIBIKAUSKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

vasario 4 d., 2:30 vai. po pietų. 
Paliko dideliame nuliudime mo
terį ir 3 vaikučius: Rozaliją, 
Sofiją ir Pranciška, Paėjo iš 
Kauno rSd., GrinkiŠkės par., 
Gudžiūnų kaimo. Lafdotuvfia. 
atsibus seredoj, vas. 8 d., 8:80 
iš ryto 18£7 So. Union * Avė., į 
Apvoizdos Dięvo bažnyčią, iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero kapi
nes; kviečiame dalyvauti laido
tuvėse.

Nuliudusi motina 
Ona ii- vaikeliai.

tiems, kur/e moka pinigais 
pinigus daryti.

tai kur-gi tas ju-
?— užklausė jos

šile, tai kas 
“štofą”, — 
išmetinėtu

— Well, 
sų “štofas”?
vienas ageptų. ,

— Tai ką, ar dar .‘nenorite 
manęs “vieryti”? Štai, eikite, 
aš jums parodysiu. z

Suprantama, tol agentams ir 
reikėjo.

Jinai nuvedė juos į beizmen- 
tą ir parodė paslėptus dešim
tį galionų munšaino.
' — Well, well, tai ištikrųjų 

butą jūsų teisingos, — šypte
lėjo serdžiantas. — Jeigu ši
taip, tai* be abejo mes paim
sime drauge ir jus.

Jšpnidžių dar pamanė, kad 
jinai labai gudriai padarė; bet 
už valandėlės ji su savo vy
ru pasijuto už “grotelių” be- 
sčdį. ' •,z ‘

Kiek vėliau, užsistačius 2,- 
500 dol. parankos, tapo palei
sti. • •

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖS.

Vakar anksti 
Island Avė. ir 
automobiliams 
penki asmenįs 
gai sužeisti.

Sakoma, kad 
neatsargumą.

rytą, prie Blue
S. Wood gat., 

susidaužius 
tapo pavojin-

tai įvykę per

PAŠOVĖ SAVO DRAUGĄ, 
KURIS PAMETĖ JO 

MUNŠAINĄ. 
•

Frank Weber, 41 metų am
žiaus, 2717 Normai Avė., ta
po užpereitą vakarą gal mir
tinai pašautas, kada jis susi
barė už munšainą su Frank 
Fess, 2616 Normai Avė. Atsi
tiko taip.

Fess įdavė tą rytą Weber?ui 
dėl pardavimo keturis galio
mis munšaino. Jis sugrįžo apie

JAM VIS TIEK PAT.

Tūlas f laikraščių ir knygų 
agentas atėjo pas nesenai 'ap- 
sivedusį, bet nei kaip negalin
tį sugyventi su savo pačia vy
rą ir pasiūlė jam 
gą, vardu 1 “Kaip surasti

kny- 
sau

— Ko? pirkti 
surasti sau pačią? 
atsirastų toks naivas, kuris to
kią knygą pirktų, — sarį&s- 
tiškai nusišypsojo 'šeiminin|,a&

Wcll, aš taipgi. pardatK 
nėju knygas ir kaip atsikraty
ti nuo savo pačios, —-v prabi
lo agentas.

knygą
Ar gi dar

kaip

MISIJONIERIŲ > TARNAITĖ 
“PAVYZDINGAI” “AP

VALĖ” NAMUS.

Visai mažai reiškia iš kur 
gaunamos tarnaites.

Mr. rr Mrs. Paul Rader, 
7060 Ridge blvd., tikėjo, kad 
kuomet jie gaus Mrs. Grace 
Bean iš Sunshine Alission mi
si jonierių namų, , tai bus pa
vyzdingiausi tarnaitė.

Pereitą septintadienį Mr. Ra
der, ilgasis Moody Church baž
nyčios pastoris, parėjęs namo 

. iš bažnyčios su savo žmona 
patemijo, kad jųdviejų "“pavyz
dingos” tarnaitės ištikrųjų “pa
vyzdingai” išvalyta, kaip su 
“vaecuni cleaneriu”, visos žie
dų ir daimontų skryniūkęs; o 
ypač kampuose, kur buvo dra
bužiai sudėti, tai nei dulkelės 
neliko, žodžiu, namai tapo dar 
pirmu kartu jųdviejų gyveni
me taip “išvalyti”.

Toliaus, “pavyzdingos” tar
naitės namuose buvo nematyt, 
ir tik jų kaimynai atsiminė, 
kad jinai su daug rišulių' 
“taxi cab” automobiliu išpyš
kėjo...

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“N A U J I E N 0 S” *

Dalerigvins akių įtempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumą ūkių karštį, (atitaiso 
kreivas akis, nuiura kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tolirogystę. Pri- 
r^njoi teisingai akinius, 
aitikimuose egzajninavii 
su elektra, parodančia’ mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus.-

Vai.: J2 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1553 W. 47th St. Tel.: Blvd. 9660.

Visuose nt-

šių nvatų tikriausias būdas 
pinigams padauginti yra ver- 
čianties gerais Bėrais ir bonalff <
Uub'Bf prasidėjo geresniųjų šė- 
rų vertės kįlimas ir gal tęsis • i
per dvejetą metų. Biržos ži- 
novai jau dabar daro milžiniš
kus pelnus.

\ /

ŠIANDIE PINIGU
KURSAS

Siunčiant Lietuvon per mus: 
54 Centai už 100 Auk. 

arba
185 Auk. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas

Prištatyams Užtikrintas > < 
Trumpame laike /

, Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearjng House Baųk 
1112 West 35th Street 
Turtas $6,000,000.00

Town of Lake Lietuviu Stotis
Kuomet esate alkani, tada ąjeks nemiela, bet, kad skaniai pasi

valgyt, tatąrgi reikia jieškoti geros vietos. Todėl, tik tam mieriui ir 
įsteigė HetuVšką pirmos* klesos valgyklą, kurioje pasidrūtinę visai ki
taip jausitės. !

i < • SVEIKI VALGIAI i

Daugelis valgyklas lankančių skundžiasi, kad valgykloj gamina
mi valgiai viduriams “kenkia. To mes visai nežinomo! Musų Rūko
riai yra geriausi, už tai padaro viduriams nekenkiantį valgį ir šimtą 
metų valgytumėt musų gamintą valgį. Ateikite persitikrint, o pa'lys 
patirsit, kad tai tiesa yra. »

Nepamirškite musų antrašo:
. I *

Peoples Restaurant

Kadangi daug Chicagos lie
tuvių norėtų verstis Serais ir 
spekuliuoti, bet nežino kaip, o 
todėl atsiduoda į rankas vsiokių 
apgavikų, ir

Kadangi tik Šiais metais pra
sidės pelnų didesnis ėmimas 
biržoje. — Todėl dabar įsteigė
me pirmutinį lietuvių biržos ofi
są, kur bus parodyta lietuviams 
teisingas kelias pinigams pihi- 
gais daryti.

Pilna spekuliacijos apsan

Gvarantuotas petitas.

Šerą ir.boną priežiūra, pir

kimas ir pardavimas. '

5Į==
T. Pullmdn 5432 

a. sno 
AKDRERKA
Turiu patyrimą 

moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laįke ligos.
10929 S. State SU 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

n Ofisas 
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos'

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

/Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 ikj 12 vai. ryte nuo 2 iki 
b vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 vaL 

ryte ild 1 vai. po piet.
Telefonas Drexėl 2880 

-------------------- ■—*- - ■ - __________ _ _ j

Šitas Interesuoja
_■ Lietuvius

z , , *

f

Tuzifiai jūsų draugų deda pinigus į savo tahpymcr 
aocountą ši n bankan šią savaitę. Kodelgi šią savai t ęV

\ »•' 1 J \
Todėl, kad už visus padėtus pinigus iki pėtnyčios Va

karui ir vakare, vasario 10 d., gauna nuošimtį nuo Vas. 1. 
Pasidėkit pinigus Šiandien, o gausite ekstra nuošimtį pa- ;- • • 
lukio . Bankas atdaras nuo 6 iki 8 vai. vak.

Šio banko turtas beveik septyni milionai dolerių. '

CENTRAL MANUTACTHRING
DISTRICT BANK

1 y

1112 West 35thŠtreet >

BANKAS IR JO 
DIREK 7 ORIAI

t
Banko tvirtumas remįasi ant jo direktorių ir 

tas ypatingai yra tiesa, kuomet jie parodo savo 
atstovėjimų vietoj saVo ypatiškais dalykais šiame 
banke. ' * i ,

v
Pasekmingiausi biznieriai, kiekvienas didysis fi* 

nesistas — jų atsargus globojimas jungiasi su tuo- 
mi, ką banko viršininkai užtikrina: saugumų, tvir
tumų ir nuolatinį progresų.) j

Jus nepadarysite klaidos pavesdami savo pini
gus musų globon. Pradėkite checking arba sarings 
accountą šiandien, o bus patarnauta kaip kad gei
džiate.

The Stock Yards Savings
BANK

4162 So. Halsted Street
A** » '

Chicago, Illinois.
Yra narių Chicago Clearing House

Associacijos. <

TIESI 
KELION

Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja į Piliavą 

aplenkia Lenkų Įuostą (karidorių) 
VISA TREČIA KjLASSĄ PADALIN-

7 TA T KAMBARIUS
į ( ANT 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOVŲ j 
j POLONIA.......................... Vasario 22j 1922:
Į ESTONTA .............................. Kovo 8, 19221
I ' TREČIOS KLASOS KAINOS J:
l HAMBURGĄ $103.50 — PJLJAVĄ $106.50
l -^-LIEPOJŲ sno.oo .
Dėlei laivakorčių ir žinių kreipkitės prie ! 

savo agento.

SERGANTI VYRAI. Už visai mažas lėšas, suteikiama g 
“ «>; * eriausis gydymas, kokis tik medici

nos mokslui yra žinomas. Tai yra vieta, kurioje tūkstančiai pasigelbė- 
jo. todėl, gali būt gera vieta ir tamistai.

Vyrai kenčiantį. nerviškumą> vidurių ir jakną 
nesmagumą, reumatizmą, kraujo užnuodini- 
mą, inkstų, pūsles, urinariškumą ir privatiš- 
kas ligas, įgali vengti sunkaus sirgimo ir pa
ilgint savo gyvenimą tik tikru gydymu. Žmo
gus gąli jaustis tvirtu, kuomet jo liga yra pa
žinta ir laipsniškju patirsta jo protišką ir fy- 
zišką tvirtumu.

Ar sergi? tyepamiršk, draugiškas pasi
kalbėjimas nieko nekainuos. Pasikalbėjimas 
visiškai užlaikomas slaptybėj. Privatiški gy
dymui kambariai. • . .

DR. B. M. ROSS, SPECIALISTAS.
Mokslą baigęs gydytojas ir turi tinkant} 

leidimą nuo Illinois Valstijos. S 
St. kampas Monroe, Crilly Bujlding, Chicago,

. “ “ . . Ned. 10:00 ryto iki 1:00
’aripgi vakarai?: pah. ser. irsub. 5:30 iki 8 v. v. z 
INSTEIGTA DVIDEŠIMTS ASTUONI METAI TOJ PAT VIETOJ.

girnai

“Ačiū gydytojui už 
išgydymą7’.

85 South Dearborn
III. Imkit elevatorį iki penktam florui.
Ofiso vai.: Kasdieną nuo 10:00ryto iki 5 p. p. 
Tm

8514-16 Roosevdt RA 
Arti St. Loels^Ave^

CHICAGOąiIl, -
ii ■■ta .1'

12th STREET 
Tel. Kedzie 8M2

Rusiško^ ir'Turkiškos Vanos

STREIKAS UŽBAIGTAS
Susivesk elektros dratus į savo namą dabar. Kaina stebė

tinai žema. Pagabus išmokesčio planas suteikiamas, jei norite. 
Mielai apkainavima suteikiame.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CX)n I n c.
1619 W. 47th St. Tel. Boulevard 1892, Chicago, Hl.

Federal Bond & Land Company
Siunčia pinigus i Lietuvą Auksinais ar Doleriais per paštą, 
čekiais ar telegramais.
Parduoda laivakortes i visą pasauli.
Parduoda namus, žemes, fermas ir bondstis.

666 W. iS-th 
Chicago.

^OFISAI:
St,. 1439 S. 49th Court

Cicero.

Patarimai ir pamčkinimai 

apie finansus.

Company
STOCKS &BONDS

Laikinas ofisas
1207 Garland Bldg.,

58 East Washington SI.
CHICAGO, ILL.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudėjimą,
Jei skaitant raidės susilieja, 
Jei ii raidės darosi M 
Jei turi uždegimą akių, 
Jei skaitant ar siuvant akis skau

da, tuomet reikalaukit aldhią.

John L Smetona
« Altinių sifecialistto 
1801 So. Ashland Ave^ 
Kampas 18-os gatves.

Ant tsečio augšto viri Platt’o ap- 
tiekos, kambariai 14,. 15, 16 ir 17 
Valandos nub 9 ryto Iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 9 r. iki 12 įdėtų.

**-................. - ..................

AN BIJOTE “ELO”?
Paprastai atsiranda nuo mažo

ŠALČIO
Jbi kosit — šiurpuliai vaikščioja 

arba gerklę skauda — pirm eisiant 
gulti ištrinkite nugarį, krūtinį, strė
nas ir sprandą su mažai. 
Sapomental

Jis sulaužis slogas per naktį ir jei

SAPOMENTOL
taip pat pasielgsite iš ryto, tuojaus 
jausitės ir vėl gerai.
Saponlentol

SAPOMENTOL
Yra tvirtesne už kitą kokią gyduo

lę kokios tik yra pardavojamos. Pa- 
megirifmu persitikriusit patys.

Taipgi yra labai geru nuo reuma- 
tiškų skausmų.

Galite gaut pirkti kiekvienoj vais
tinėj po ’65c.

Polo Chemical Company
2824 W. Chicago Avė., 

CHICAGO, ILL.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“N AU'JIENOS”

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St„ kampas & 

Leavitt St. Tel. CanaI 6222. 
Rezidencija 8114 W. 42nd Si.

TeL Lafayette 4988. ,
VU.: 1-4 ir 7-9. Ned. 10-12 pietą,

Tel. Aastto 787

DR. MARTA
DOWIATTr—SASS. 

r“Mk segrjie ii Califernijea Ir 
tave praktikavimą pa Va.

W. Harrieon Si.

iiriririant nedlldlentu.

I-*- 11.11-1

Dr. Maiirice Kalio
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

4631 So. Askand Ava, | 
Tel.: Jarde 994

Ofiso vai.: 8 iki 16 y. ryto, 1 Ild 8 
ir 7 iki 9 v. Naktimis ir nedalioj po 
pietą. Tel.: Oąkland 1294z_~ — • — ---

DR. M. STAPULIONIS
Gydai be gyduolių ir be operaciją 

' 8347 ’Emerald Avė.
8 Iki 11 ryte Ir 9 ild 10 vakare 

j -TeI.i Boulevard 9897
n»l V. 184. g.t 2 Iki I nk.

T»l.i CanaI 278

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

Uil Be. Kabtod SU CMcage, KU. 
kampM 18tk Bl.

Valaadeai 9^—11 ryto ir 1—| rak.
Phone CanaI 1*7

■ ■ ■■ ,<■/

Telephone Yarda 5834

DR..P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 !i 

ryto ir nuo 7 ild 9 v. vak, 
8325 So. Halated St„ Ckicago, m.

Telephone Boulevard 5059 ,
Dr. A. Juozaitis, j

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 Vai. vaka
re. Suradom 9 v. ryto !H 12. Va
karais $—9. Nedil. pagal sutarime, 
9M1 So. Halstod SU CUeage. m.

Telefonai i Boulevard 7M1

DR. C. L YE2ELIS
Uelevia Dentlrtaa

»rtl B7-leą kalvti

PRANEŠIMAS

Dr. C. K. Cherrys
Dentistas ir Radiografas
2201—W. 22nd Si., Kamp. Leavitt

Phone Caifal 6222
Įsteigi savo ofise pilnai aprū

pintą X-spindulių laboratoriją.
Traukiama X-spindulių paveiks

lai suradimui Įvairių dantų, galvos 
ir žandų ligų.
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Lietuviu Rateliuose
VĘSTSIDfiJ

šeštadienį, vasario 4, 
svetainėj įvyko 

Parko Lietuvių At
letikos ir Pašelpos Kliubo mas
karadinis e balius su dovanomis. 
Žmonių buvo susirinkę, galima 
sakyti, ne visai mažai. Grie
žiant p. Jereckio muzikai, jau
nimas gražiai šoko iki vėlu
mai nakties.

Dovanų išdalinta apie 500 
dol. vertės. Pirmą dovaną (25 
dol. cash) gavo vyrai, o ant
rą, būtent 15 dol., laimėjo mo- 
lerįs. šiaip mažesnes dovanas 
laimėjo pavieni ir grupės.

Sako, kad kliubui liko ne
mažai pelno. '

— Ten buvęs.

Pereitą 
Meldažio

jaunimas linksminos iki pat 
vėlumai nakties.

Reikia pažymėti, Kad kuo
met pirmiaus Cicero lietuviu 
draugijos rengdavo balius bei 
vakarus smuklių daržinėse, 
tai beveik jos visuomet pridė
davo savo, nors už daržinę bū
davo mokama tik po 10 dol.; 
bet dabar, nors už svetainę 
yra mokama po 50 dol., drau
gijos padaro gryno pelno po 
nuo 100 iki 700 dol.

delegatai katras netaip išsita Bridgeport. — Chicagos Lietuvių
riąiV, tai Unijos apmokami lydė- Ce"tiru'i,,ių organizacijų atstovų (ne- 

. . • y e priklausomybės dienai) susirinkimas PARDAVIMUI NAMAI-ZEME.

CICERO, ILL

Pereitą šeštadienį, vasario 
4, naujoje Lietuvių Liuosybės 
svetainėje Cicero Lietuvių Se
serų Tautiška Draugija buvo 
surengus maskaradinį balių su 
dovanomis.

Pirmą dovaną ($20 cash) 
laimėjo Raudonos Rožės Pa- 
šelpinis Kliubas. Kitos mažes
nes dovanos teko grupėms.

Publikos buvo susirinkę vi
dutiniškai. J. Pociaus orkes
trai griežiant, jauni ir seni 
trepsėjo iki pirmai valandai

Gi to priežastis yra ta. Nau
josios svetainės erdvumas, 
švarumas ir dar kiti jos pato
gumai sutraukia daugiau pub
likos. Pirmiaus jeigu atsilan- 
kydavd apie šimtas žmonių į 
balių, tai būdavo sakoma, kad, 
girdi, šį syk gražus lietuvių bū
relis esąs atsilankęs. Dabar jau 
nebe, šimtas, bet kartais virš 
tūkstančio žmonių atsilanko p 
naujoje svetainėje rengiamus 
vakarus.

Dar ir kitas dalykąs žymė
tinas. Pirmiaus lankydavo ' ba
lius daugiausia, taip vadinami, 
gatvių “Lomeliai”, o dabar at
silanko parinktoji publika ir 
jeveik kiekvieną sykį pavyz
dingai užsilaiko. Taigi į dabar 
rengiamus vakarus bei bąlius 
yra daug maloniau ir •'atsilan
kyti, nes peiktinas publikos už
silaikymas nervų nebegadina...

— Cicerietis.

ryto.
Sako, kad draugijai liko gra

lius i>clno. — Cicerietis.

Rubsiuvių susirinkimas.
Penktadienį, vasario 3 d. Uni

jos svetainėj (Robey ir North 
gatvių) buvo Rubsiuviij Unijos 
Lietuvių Skyriaus mėnesinis 
susirinkimas. Buvo skaityta 
Skyriaus ir Pildomosios Tarybos 
protokolai. Pildomosios Tary
bos delegatų iš Joint Boardo ta
rimuose skambėjo, kad businčio- 
ji Amalgameitų Unijos konven
cija bus Chicagoj ir kad lietuvių 
skyrius laike suvažiavimo no
rįs, kad Joint Boardas leistų 
lietuviams lietuvių kalba su
rengti delegatams koncertą. Tą 
Pildomosios Tarybos sumanymą 
leista diskusuoti. V. Prusis nu
rodo, kad lietuviai dabartiniu 
laiku turi spėkų koncertui su
rengti. Į tą rubsiuvių konven
ciją suvažiuos iš visos Ameri
kos miestų įvairių tautų delega
tų, taigi ir mes lietuviai turėsi
me progas kitataučiams pasiro
dyti su lietuvių koncertu. Dar 
keliems nariams išsireiškus už 
rengimą koncerto buvo priimti 
abudu pereito susirinkimo pro
tokolai.

Skaityta laiškas nuo Chicagos 
lietuvių centralinių organizaci
jų atstovų (nepriklausomybės 
dienai). Ta organizacija kvie
čia, kad Lietuvių Rubsiuvių 
Unijos skyrius ptisidetu ..pini- 
giškai ir unijos nariai, kad da
lyvautų Lietuvos nepriklauso
mybės keturių metų sukaktu
vių apvaikščiojlme, kuris ren
giamas Chicagoj rodos vasario 
16 d. Kilo diskusijos, ar priimti 
ar atmesti pakvietimą. Vienas 
narių sako: mes turime tą laiš
ką atmesti, nes mes ne lietuviš
ki patriotai, mes tarptautiški 
darbininkai, mums nereikia tų 
Lietuvos buožių neprigulmybės* 
Bet kitas karštas tautininkas 

.."•**7*‘■'r*’/, ipakilęs sako: — Ar tai mes iie- >m rankovėm ir daile apikakle. /. Į. . . , TZ . -»r-i „•
Tokiai sukniai pavyzdys No. 1095, tuviai turime Kauną ir Vilnių

CICERO, ILL.

vasa-Pereitą septlntadienį, 
rio *5, Lietuvių Kareivių Drau
gijos rupeščių buvo surengtas 
balius Lietuvių Liuosybės sve
tainėj. Žmonių buvo atsilankę 
gana gražus būrelis — išimti
nai šokikų ir šokikių. Ir p. 
Pociaus orkestrai griežiant,

Musy Moterims
MOTERIMS IK MERGINOMS 

SUKNIA — No. 1095

T055- -ĮJ
Ir vis madoj yra “jumper”' suknia 

iš vilnonės materijos. Vesti si? ii-Į 
gom rankovėm ir daile apikakle r— - • • —
sukirptos mieros 16 metų, >36 iki 44 įr vjsa Lietuvą atiduoti len- 
colių per krutinę. Sukniai 36 colių 
mieros reikia 2% jardo 44 col. ma- f 
terijos ir 1% jardo 36 col. rflatcrijos 
vestei. «

Norint gauti tokiai sukniai su
kirpti ir pasiūti pavyzdį, prašom 
Iškirpti žemiau paduotą blankutą, 
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir aiškų adresą ir, |dijus | 
konvertą kartu su 15 centų (pašto 
ženkleliais ar pinigais) atsiųsti mumą 
Šiaip užadresavus: NAUJIENOS, 
PATTERN DEPT., 1789 S. Halsted 
St, Chicago, III.

balsų laiš-

Komisijų 
išduoti ir 
buvo duo-

-- ------------------------------------------------------—ų
NAUJIENOS Pattera Dep.

1789 S. Halsted St., Chicago. ID 
čia Įdedu 15 centų ir prašau at 

siųsti man pavyzdį ^lo. 1095.
Mieros ............... colių per krutinę
♦

(Vardas ir pavarei!)

(Adresas)

(Miestui ir Valst.)
--------------------- ---- ------------- ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------n

kams, o patys važiuoti į Varša- 
va? — Bet didžiuma 
kas atmesta.

Raportai įvairių 
Skyriaus reikaluose 
priimti. Tūlų narių
tas sumanymas, ir raštininkas 
paaiškino, kad Joint Boardo, su 
visomis komisijomis tarimai ne
būtų skaitomi, nes jų skaity
mas užimtų visa valandą laiko, 
kadangi mašinėle spauzdintų 
viso 12 lapų, anglų kalboj, ku
rios ne visi lietuviai supranta, 
gerinus pasitenkinsim delegatų 
trumpesnėj formoj išreikštais 
pranešimais. Nubalsuota Joint 
Boardo tarimų neskaityt. Iš 
Joint Boardo susirinkimų pir
mutinis 
di, jis 
Boardo

raportavo Vikšris. Gir- 
patėmijęs, kad Joint 
Susirinkimuose, jeigu

riai tuojau juokiasi ir šaiposi. 
Vėl jis girdėjęs unijos mene
džeriu us Levyn raportą, kad nar
nai gerai moką specialius mo
kesčius; jis girdėjęs iš Levyn, 
kad Amalgamai tai steigią savo 
banką.

Tumosa kritikuoja viršinin
kus, bet vienas narys ir pirmi
ninkas pastebi jam, kad čia ne 
vieta Unijos viršininkus kriti- 
knot, bet reikia duot raportas iš 
Jungtinės Tarybos veikimo. Dar 
kai ką pasakęs Tumosa nutilo. 
Brazis aiškina, kad Ilart-Shaf- 
nerio siuvamų mašinų taisyto
jams mašinistams Amalgameitų 
unija numušus algas ir pailgi
nus darbų nuo'48 iki 52-jų va
landų. Bet kitas delegatas pa
stebėjo, kad tai esanti netiesa. 
Vlisevičia aiškina, kad tie maši
nistai visai nepriklausą Amal- 
gameitų unijai, o prigulį prie 
gompersinės unijos. Pirminin
kas prašo delegatą Misevičia ra
portuoti iš Jungtinės Tarybos 
veikimo, bet ir jis negalėjo nie
ko nuosekliai pranešti. Tai 
taip buvo išduotas delegatų ra
portas iš Pildomosios Jungtinės 
Tarybos veikimo. Mat šiems 
metams 
Unijos viršininkus bolševikai 
išanksto susiorganizavę išsirin
ko visus savo žmones, — tokius, 
kurie nemoka nė dorai pranešti 
nariams, kas veikiama Jungti
nėj Pildomojoj Taryboj.

Buvo išduotas dar raportas 
P. Galskio. ’ Jis, kaipo Unijos 
agenas pranešė, kad bosai šiais 
metais, dėl sumažėjimo darbo, 
spaudžia darbininkus reikalau
dami daug geresnio darbo negu 
pereitais metais, ir ragino visus 
rubsiuvius darbininkus laikytis 
vienybėj, kad butų* galima lai
mėti kovą. ■

į Lietuvių Skyriaus

SiuvSjas.

Atsiimkit laiškus
Laiškai iš Lietuvos

Antanavičia Antanas, 
Austis Jonas, , 
Bagdon Charles 2, 
Bardauskas Juozapas, • 
Bartusevičius Apolinaras, 
Daugėla Dominikas, 
Dobilas Jonas, : 
Erkman Anna, 
Gedminas Juozas, 
Gudas Paul. A., 
Jakštis Jimas, 
Jakštas Ignas, 
Janukėnas Bolys, 
Januška Julius, 
Kikilas Ona, 
Knatauskis J., 
Kreivis Bruno 2, 
Latvis Tony., 
Matiukas Lčuis 3, 
Mickus Peter, 
Miką Leon, 
Norkus Victor, 
Peleckis Juozapas, 
Petkus Jonas, 
Petkus Chas. Kazimieras, 
Plonis Tony, 
Plochkauskas V., 
Ružiala Jonas, 
Shevokas Charles A., 
Štarkienė Pranciška, 
Stasiulis Antanas, 
Simaška Kazimieras 2, 
Stralia Jonas, 
Urkutienė Marija, 
Vingris Danielius, 
Vitauskis Antanas, 
Warpinskis S., 
Wurbo Andnew G., 
Wenslow Viiicas, s 
žibaiti$ Andu, 
Žilinskaitė Julija, 
žillis Juozapas,

f
t-l'l’-ffll ——I

'panešimai
D. L. K. Keistučio Paš. ir Poli t. 

Kliubas, rengia pramogų vakarą su 
labai gražiu programų vasario 28 d., 
(Užgavėnių vakarą) M. Meldažio 
svet. Visas pelnas skiriamas šelpi
mui Rusijos baduolhj. Meldžiame ki
tų kliubų ir draugijų tą dien^ ne
rengti panašių vakarų, kad nepaken
kus vieni kitienvs.

— Vakaro Komisija, 
jf -------?----Susivienijimas Bridgeporto Draugi

jų statys scenoj “Blindą ’, svieto ly
gintojas” kovų 12 dieną, šv. Jurgio 
salėj. Visas pelnas skiriamas Chica
gos Lietuvių Auditorijos pastatymui. 
Prašome kitų draugijų tą dieną ne
rengti vakara, kad nepakenkus šiam 
svarbiam reikalui*—Komitetas*

įvyks trečiadienį, vasario 8, lygiai 8 
vai. vak. šv. Jurgio parap. svet., 32 
ir Auburn gatv. Visi atstovai būti
nai privalo susirinkinrlo dalyvauti, 
nes reiks aptarti spaudos ir finansų 
komisijų priregtus raportus

J. A. Mickeliunas, Pirm.,
J. K. Enčeris, Rašt. •

SVARBIOS PRAKALBOS
Vasario 8 d , seredoje, L. S.

kp. rengia Mildos svet., 3138 South 
Halsted St., dideles prakalbas, kad 
supažindinus visuomenę su politikos 
atmainomis, ' įvykusiomis paskutinįu 
laiku Lietuvoje, o taip pat ir su nau
jais apsireiškimais komunistų judė
jime. Kalbės “Naujienų” redakto
rius, P. Grigaitis. Pradžia lygiai 
7:30 vftl. vakaro. Įžanga dykai..

4

North. Side. — Vaiki} dr-jėlės “Bi
jūnėlio” tėvų susirinkimas įvyks se- 
redoj, vas. 8 <L, 7:30 v. v., Liuosybės 
svet., 1822 Wabansia Avė. Visi tė
vai kviečiami laiku pribūti.

— Komitetas.

Liet, švietimo Dr-ja rodys įdomius 
krutumus paveikslus ketverge, vas. 9 
d., 7:30 v. v., Raymond Chapellėj, 816 

KW. 31 St. ^Protarpiais bus dainų. 
Įžanga nemokama. Visus kviečiame 
atsilankyti. — Komitetas.

Gelbėkim Lietuvos Našlaičius.
Chicagos Komitetas Našlaičiams 

Šelpti rengia rankų darbų ir namie 
gamintų valgių bavarą vasario 12 d. 
19£2 m. Mildos abiejose svetimose. S. 
Halsted ir 32-ros gatvės, šiuumi 
kreipiamės j gerbiamą visuomenę, 
ypatingai Chicagos ir kitų miij'ų ir 
nvestelių moteris Ir mergaites melž
dami paaukauti pagal savo išgalę ke
lis, arba nors vieną kokį Jbįesių ar 
mažesnį rankų dirbinį ar namie ga
mintą valgį aukščiau minėtam oaza- 
ruh

Išdirbinius meldžiame siųsti antra
šu: N. Valančauskienė 8246 S. Hals
ted Str., Chicago, III. (8-čios lubos), 
arba, kam parankiau*, atnešti dieno
je bazaro tiesiai į svetainę, kuti at
sidarys 5-tą vai. po pietų.

Siunčiant išdirbinius malonėkite 
pridėti savo pilną vardą pravardę ir 
antrašą, taipgi kaina už kiek galima 
parduoti. Geistina l\tų kad išdirbi
ni} kainos nebūtų neraykštosAkad ne 
apsunkintų išpardavimo.

—Bazaro Rengimo

ASMENŲ JIESKŪJIMAI
JIEŠKAU BROLIO KAZIMIERO 

Alksnio, Rumšaičių kaimo, Rakių 
valsčiaus, Mažeikių apskr. Meldžiu 
atsišaukti1, arba žinanti jį teiksis 
pranešti.

LEOKADIJA GRITIENfi, 
606 Westcot Avė., Sioux City, Iowa.

JIEŠKAU RAMUSIO SIMANAU- 
sko, seniau gyvenę Fitchburg, Mass., 
o dabar nežinau .,kur .randasi. Jis 
paeina Čedasų pąr., Enikių viensė
džio. Meldžiu jų, paties arba jį ži
nančių pranešti antrąšu:

• Ėlena Žemaityte,
214 Mechanic St., La Porto, Ind.

JIEŠKAU JONO PLUKO, PAEI- 
na iš kaimo Mockiškių. Girdėjau, 
kad gyvena Chicagoj apie 18-tos gat 
apielinkę. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti, ar kas žinote pra
nešti.

ANUPRAS PLUKAS 
8351 Kerfoot Avė., Chicago.

JIEŠKAU SAVO BROLĖNO JUO- 
zapo Melvido. Malonėsit atsiliepti: 
Adomas Čepulis, Rokiškio apskr., 
Pandėlio valsč., Narteikų dvaro, 
Lthuania.

JIEŠKAU SAVO BROLIŲ, ANTA- 
no ir Juozapo Rabliauskų. Malonės 
atsišaukti: Vincusė Čepulienė, Rokiš
kio apskr., Pandėlio ,yalsč., Nartbikų 
dvaro, Lithuanią.

JIESKO PARTNERIU
BLUE CROSS CAB ASS’N PEL- 

no $100.00 į savaitę; mokestis $5 į 
Sėnesį įstojimo mokesties. Mes pa- 

įpiname Cabs ant mėnesinių išmo
kėjimų. Nepraleiskit progos nepa
matę musų. Atdara visuomet.

BLUE CROSS CAB GARAGE, 
2356 Lincoln Avė.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS KAMBARIS VE- 

dusiems žmonėms. Geistina North 
Side apielinkėj, prie mažos šeimy-

4335, klauskit barberlo 
laišku:

Praneškite telefonu Lake View 
boso, arba

K. P. U., 
3171 N. Clark St.

SIŪLYMAI KANTRIU
RENDON ' APŠILDOMAS KAM- 

barys vienam vaikinui, su arba be 
valgio. Yra visi parankamai, elek
tra, maudyne, telefonas.

Atsišaukite: • ?
WM. JASAITIS, 

3842 So. Union Avė., 
, Phone Yards 5773.

REIKIA DARBININKU

clek-

PARDAVIMUI BUčERNfi ir GRO- 
sernė visokių tautų kolonijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pigiai. 
Priežastį pardavimo patirsit ant 
tos.

Atsišaukite:
2722 W. 47th St.

Phone Lafayette 5864.

vie-

T0WN OF LAKE
Pardavimui namas, krautuvė 

ir tuščias flatas, gera apielinkč, 
Minkštų gėrimų parlor.

5301 S. Paulina St.

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI RESTAURANAS 
labai geroj vietoj, lietuviin/ apgyven- 
toj. Biznis išdirbta. r Pardavimo 
priežastis — savininkas pirko fara 

Greitai nori parduoti ir pigiai. 
10822 S. Michigan Avė., 

Roseland, III.

VELTUI S30.00
Paauksuoti laikrodėliai su puikiau

siais 21-akmeniais ir retežėliu vy
rams ar moterims. Pagarsinimui sa
vo tavoro, nusprendėme išdalinti 5,- 
000 šių laikrodėlių VELTUI. Piates- 

’nių žinių kreipkitės ir katalogą išsių
sime aplaikę 12c stampoms.

PEARL TRAD1NG CO., 
Box 122,

189 Pearl St., New York, N. Y.

mą.

PARDAVIMUI 40 AKERIŲ 
farmą netoli Doniphan, Mo. Ge
ri budinkai. Kaina $1,650. Leng
vi išmokėjimai, W. A. Sydle, 
sav., 1548 S. Turner Avė.

PARDAVIMUI 2 AUKŠTŲ 
medinis namas 4 ir 4 kambarių 
flatai. 520 W. 43rd St. Barge- 
nas. Kaina $2,800.00, W. A. 
Sydle, sav., 1548 S. Turner Av.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI < BUčERNfi IR 

grosemė, labai gražioj vietoj, viso
kių tautų kolonijoj, taipgi sykiu par
siduoda ir Fordas. Parduosiu labai 
pigiai; pirmas teisingas pasiūlymas 
bus neatmestas. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietos. Atsišaukite: 
j Naujiemj Bridgeporto Skyrių No. 84

PARDAVIMUI KRIAUČIŲ 
šapa: naujus dirbame ir senus 
taisome, prosiname. Geroj vie
toj, renda. pigi, parduosime pi
giai. 209 W.’47th St.

PARDAVIMUI GROSERNR 
abai geroj vietoj, priešais lie
tuviškų, bažnyčią. Parduosiu 
pigiai, nes einu į kitą biznį. At
sišaukite 1505 S. 49th Ct., Ci
cero. Tel. Cicero 798.

PARDAVIMUI BUČINĖ IR 
grosemė, pigi renda, biznis išdirb
tas, yra trokas ir visi parankamai. 
Atiduosiu už pigią kainą, nes turiu 
greit parduoti, — važiuoju į Lietuvą.

10701 So. State Str., 
Roseland, III.

TRAKTIERNE PARDAVIMUI lie
tuvių ir anglų apgyventa vieta, biz
nis eina gerai bet reikia parduoti, ir 
todęl pigiai gausi, 5 ruimai gyveni
mas, pavadžius dviem mašinoms, lis- 
tas 2 metams.

Kreiptis:
3601 S. Ixwe Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS 
maišytų tautų apgyventa; biz
nis išdirbtas^ parduosiu pigiai. 
Atsišaukite '5441 S. Robey St., 
Chidago.

PARDAVIMUI SALIUNAS, 
šokių /tautų apgy ventoj vietoj, 
nis išdirbtas per daug metų, 
duosiu už teisingą pasiūlymą.

Atsišaukite:
558 W. 37th 

kampas Wallace St.

VI- 
biz- 
Par-

PARDAVIMUI SALIUNAS. Vie
ta apgyventa lietuviais. Biznis iš
dirbtas ir senas. Parduosiu pigiai.

Kreiptis:
3352 So. Morgan St. * 

Chicago, Iii.

RAKANDAI
5 KAMBARIŲ VISLIAUSIOS MA- 

dos rakandai turi būt urnai parduoti 
antsyk ar atskirai už teisingą pasiū
lymą. Tapgi groRklis pianas pri
jungta Ukelele ir didelis dubeltaya 
sprendzina phonograpas su rekordais. 
Viskas gvarantuota. Rezidencija.

1922 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SEPTYNIŲ KAM- 
jarių rakandai kaipo paaukaujame, 
ei pirksit tuojaus: 3 kaurai, odos ir 

vejouro gyvenamajam kambariui se- 
;ai; valgomojo kambario setai, drese- 
riai, lovos,’ ant grindų pastatoma 
empa, groiiklis pianas, phonograjias 
ir tt. 4959 Prairie Av. Apt. 1.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI FORDO 1 TONO 

t bučer- 
pigus 
kitas

irokas viršus Ėxpress, tinka 
nei ir kontraktoriams, labai 
žiūrėk nepraleisk progos, kol 
nenupirks.

Atsišaukite:
3601 Lowe Avė.

NAMAI-ZEME.
PARDAVIMUI 6 KAMBA- 

rių mūrinė bungalow, balta 
naudynė, furnacc apšildoma, 
cemento skiepas. Kreipkitės:

6630 SoJ&ozart St.

DIDŽIAUSTS BARGENAS VISAME 
BRIGHTON PARKE.

Parsiduoda naujas mūrinis namas, 
< flatų: 2 flatai fco 6 kambarius ir 2 

’latai po 4 kambarius, karštu vande
niu šildomi, elektros šviesa, vanos, 

r------------------------------- -- ----- - -------- augštas -cimentuotas skiepas ir kiti
VYRŲ REIKIA INSTOJIMUI į visi naujausios mados įtaisymai. Par- 

Surface Cab Co. Gali padaryti $100 duosiu pigiai, arba mainysiu ant ma- 
į Uvaitę. Didelį proga žmogui su žesnio namo, formos, loto ar ant au- 
mažu kapitalu. Patyrimas nereika-1 ' ’ ’ !i’
lingas. Kreipkitės.

5 N. LaSalle St., ‘ 
Room 808, Mr. Craig 

T«L Main 8798

VYRŲ

k
i

tomobiliaus. Kreipkitės pas 
FRANK G. LUCAS,

3018 W. 38th PI., 2 lubos iš užpakalio 
Savininką galima matyti nuo 8 ry

to iki 10jį ir nuo 5 iki 9 vai. vakare.

MOKINKIS

Design ir pasisiūti sau 
drapanas.

Mokiname: patinų padarymui, 
kirpimo, pritaikymo ir siuvimo; 
klesos. dienomis Pr vakarais.

Specialia skyrius mokinimui ope
ruoti siuvamą mašiną. Mašiną va
ro augšta elektros spėka, kaip kad 
kriaučių šapose.

Master Sewing School
Principalas

JOS F. KASNICKA 
190 North State St.

Kampas Lake St. 4-fl. ,

P-Iie E. KAZLAUSKAIT&S 
LIETUVIŠKA

Siuvimo ir Kirpimo 
MOKYKLA

Moįdna: kirpti, aluti, pritaikyti 1» 
desinuoti drabužius moterims ir 

vaikams. ,
Klesos: dienomis ir vakarais
Specialia instrukcijos pagal 

sutarimą.
EVELYN ACADEMY OF 

GOWN DESIGNING
Room 402, 59 E. Adams St., , 

Tel:. Ilarrisbn 1421. Chicago

Mokinkis dressmaking.
Braižymo, siuvimo -— Dienomis ar 

vakarais.
Specialia vakarinis tiesos biz- 

niavoms merginoms, pasisiuvimui 
sau dresis.

VALENTINE 
DRESSMAKING COLLEGES 

2497 Madison Street, 
6205 S. Hatated St.

Kreipkitis vpatiikai arba raiy- 
kit išlygų paluausdamt

Sara Patek, pirmininke.
, .1,1.1! . ............................................................... .................... ...........

Vakarinė Mokykla
Mažos klesos ir gera priežiūra, užtik
rina kiekvienąm greitą progresą.
' Mokinama anglų ir lietuvių kaita), 
aritmetikos, \ istorijos, geografijos ir 
visų high school šakų.

Sunaudokite liuesus vakarus pasi- 
mokinimui. Mokestis prieinama.

Waitches Preparatory School, 
4509 So. Ashland Are., 

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystfts, ste 
nografijos, typevritlng, pirki y bos tei
sių, Suvienytų Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politikini* 
ekonomijos/ pilietystis, dailiarašye 
tas ir tt.

Mokinimo valandos; nuo 9 ryto Ud 
4 valandai po pietų. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai.
81M SO. HALSTED STm CHICAGO

AUŠROS MOKYKLOJ

Antradienį, Lapkr. 8, prasidės 
pamokos anglų kalbos. Mokin- 
tojaus Povylas Adomaitis. Visi 
kviečiami pradėti tuo laiku dėlei 
didesnės naudos mokiniams ii 
parankumųi mokyklai. Prisira- 
šyt galima visada.

3001 So. Halsted St., 
Chicago, III.

____ _______ ___________ _____ 5

LeVeskio Mokykla
PERSIKELS

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos/ dalykų. Prirengia prie 
kvotimų/ į visas augŠtesniasias 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12:30 
v. p. p. mokina lietuvių gramatika.

3454 So. Halsted gatv. 
arti 85tos gat.

............ .........          III |į

DRAUGYSTfiS ŠV. ALFONSO VAL
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras, 
3208 So. Auburn Av., padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, 3138 S. Eme- 
jald Av., nut. rašų J. V. ’Jimša, 
3242 S. tyneraid A*/e., iždo rašt. J. 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž
dininkas* Ant. Grisius, 732 W. 
19th St., maršaįka Fr. Kuzrr.-inc- 
kis, 910 W. 32rd Placc.

V IT AUTO B AND valdyba 1922 m.: 
Pirmininkas J. Keturakis, 
padėjėjas J. Balakas, nut. rašt. J. 
Barcis, fin. rašt. J. Philips, kasier. 
Kast. Shaulitis, kasos glo1'. Ign. Ju- 
revičia, maršalka M. Adomaitfc. 
Delegatas į Ch. Liet. Darbininkų 
Tarybą J. Balakas.

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

DRAUGYSTES MEILES LIETUVIŲ 
AMERIKOJ Valdyba: Pirmin. An
tanas Margevičia, padėjėjas Pr. Sa- 
dauskis ,nut. rašt. Izid. Juščius, 
fin. rašt Izid. Vedečkis 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. Chemaus- 
kas, teisėjau Štan. Romanas.

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

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, kasier. I>co. 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’ 
Avenue.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS- 
TES valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;nut. rašt. Kaz. J. Dem«reckis , 
3327 S. Wallace St.. turto rašt 

Ant. Strolė 2014 S. Peoria st.; 
kontr. rašt. Vinc. Briedis 6104 S. 
May st.: kasos globėjai: Pran. 
Kihunė 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.

DRAUGYSTfiS PALAIMINTOS LIE
TUVOS Valdyba 1922^ metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt'T' Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis if A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Val
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, iždin. J. 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indrclienė 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
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Wabansia Ave.(

CICERO, ILL., LIETUVIŲ PAŠAL
POS KLIUBO Valdyba J922 me
tams: Pirm. S. A. Stankevičia, 
padėjėjas Bol. Bulauskis, nut. rašt.
K. P. Deveikis 1505 So. 51 Avė. 

fin. rašt. A. Tumavičia, iždin. J. 
F. Šoris, iždo glob. J. Varanis, J. 
Martinkus ir A. Stanišauskas, 
rųarš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K. 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas niėn. antrą pėtnyčią, vakare, 
Tamuliunienės svet. 1747 S. 49th 
Avenue.

RYTINES ŽVAIGŽDES P. IR P. 
KLIUBO valdyba 1922 metams: 
Pirm. A. Kadževskis 1.148 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A. Sabeckis 1940 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma- i 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin. ’ 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oakley 
Vlvd.; iždin. M. Baigą 2951 West 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J. 
Itadišauskas 1712 N. Lincoln St. 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket
virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., 8 
vai. vak.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYBA 
‘ 1922 metane,—Pirmininkas J. Ma
tulaitis 1237 W. Madison st.: pa
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di- 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elvikis 
3246 S. Halsted st.: fin. rašt. Frar 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av.; 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hcrmi- 
tage av. — Susirinkimai laikomi 
kartą mėnesyj. laikas ir vieta pa
skelbiama laikraščiuose. A




