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Iš 10,000 žm. dalyvavusių “Nau
jiem)” anketoje, tik pusantro nuo

šimčio pritars registracijai
' ^Naujieny” Redakcija kreipiasi į Seimą dėl 

registracijos ir pilietybės įstatymą
t

CHICAGO, ILL. — šeštadienį, gruodžio 9 d., tapo pasiųsta 
sekamo turinio kablegrama Lietuvos Seimui:

“Bistrui, Seimo Pirmininkui,
“Kaunas. Lietuva.

“Padarius Naujienose anketą dėl Lietuvos piliečių Ameriko
je registracijos ir pilietybes, iš dešimties tūkstančių gautų atsa
kymų tik pusantro nuošimčio pareiškė pritarimą tiems įstaty
mams. Todėl milžiniškos daugumos vardu prašome Seimo at
šaukti registraciją ir pakeisti skaudžius amerikiečiams pilietybes 
įstatymo patvarkymus.

“Naujienų Redakcija
“Grigaitis“.

jienų“ Bendrovės reikalais. Anketos kortelės irgi yra siunčia
mos ir kartu su Redakcijos raštu bus įteiktos Socialdemokratų 
Frakcijai Seime, kad ji galėtų paduoti Seimui atatinkamą suma
nymą dėl tų registracijos ir pilietybės klausimų, atsižvelgdama i 
pasireiškusį “Naujienų” anketoje amerikiečių nusistatymą.

Taigi “Naujienos” padarė, ką galėjo, kad tie opus amerikie
čiams klausiniai butų išspręsti palankiu šioje šalyje gyvenan
tiems lietuviams budu. Dabar reikės palaukti ir pažiūrėti, kiek 
Lietuvos Seimas ir valdžia skaitosi su amerikiečių nuomonėmis.

5 žuvo ekspliozijoj Jieško bankšeriaus RYTO BALSAVIMAS

Galutiniai anketos daviniai.
Pereitą penktadienį tavo dar kartą peržiūrėta “Naujienų“ 

anketos kortelės ir perskaityta balsai, paduoti kiekvienu anketos 
klausimu, šitame galutiname anketos davinių patikrinime 
“Naujienų“ Redakcijai maloniai patarnavo tam tikra, iš trijų 
asmenų susidedanti, komisija, kurios pareiškimas seka žeminus.

Minėtieji klausimai ir paduotieji kiekvienu jų balsų skai-, 
čiai yra tokie:
1 klausimas: Paduota balsų:

Ar tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad 
visi Amerikoj gyvenantieji Lietuvos piliečiai 
turi įsiregistruoti Lietuvos Atstovybėje arba 
josios įgaliotosiose įstaigose ligi šių metų gruo
džio 22 dienos ?

Taipi Ne
140|9731

2 klausimas:
Ar Tamsta pritari tam Lietuvos įstatymui, kad 
gyvenantieji Amerikoj Lietuvos piliečiai, kurie 
neįsiregistruos ligi gruodžio 22 d. šių metų, 
neteks pilietybės teisių Lietuvoje?

Taip! Ne | 
55|9817|

Panaikintą Francijos 
skolas

Anglija panaikintų skolas, jei 
Francija susitaikintų kontribu

cijos klausime.

LONDONAS, gruodžio 10.— 
Anglijos premjeras Bonar 
Law antrame talkininkų pre
mjerų konferencijos posėdy, 
atsakydamas į Francijos pre
mjero Poincare pieną dėl Vo
kietijos moratoriumo, davė ai
škiai suprasti, kad Anglijos vai 
džia noriai sutiktų išimu jo ap
svarstyti Francijos skolų An
glijai panaikinimą, jei butų 
padarytas priimtinas Anglijai 
susitaikintas Vokietijos kont
ribucijos klausime.

Bonar Law yra pirmiau pa
reiškęs, kad Amerikos reikala
vimas iš Anglijos užmokėti 
skolas, daro labai kebliu daly
ku Anglijai svarstyti panaiki
nimą Francijos skolų.

Premierų konfeerncijoj.

tų gvarantuota visu Vokietijos 
respublikos turtu.
Naujas Vokietijos pasiūlymas.

Patirta šiandie, kad Vokie
tijos kontribucijos atstovas 
Kari Bergmąn atvyko į Londo
ną su kanclerio (amo nauju 
pasiūlymu išrišimui kontribu
cijos klausimo.

Bergman jau turėjo pasita
rimą su Bonar La\v, kuris, vei
kiausia perduos Vokietijos pa
siūlymą premierų konferenci
jai. Kalbama, kad Vokietija 
pirmiau siūlytosios internacio
nalines paskolos atsižada ir 
siūlo talkininkų dalyvavimą 
Vokietijos industrijoje.

Tikimasi, kad tas pasiūly
mas prisidės prie zusitaikimo 
tarp talkininkų.

Kova Airijoje smarkėja
----------TT-———----

Abi puses viena kitai grūmoja 
žudynėmis.

SORANTON, Pa., gr. 16.
Kiek žinoma, mažiausia pen
ki žmonės liko užmušti ir ke
li sunkiai sužeisti ekspliozijoj 
Brass Diamond PoYVKler Co. 
dirbtuvėj, ties Dupont, Pa. 
Ekspliozija buvo jaučiama už 
25' mylių.

Oel geležinkelio gali 
kilti karas *

TOKIO, gruodžio 10. — Pa
siekiančios Tokio oficiali nes 
žinios ir gandai rodo, kad
šiaurinėje Manžurijojc yra di
deli kivirčiai ir gali kilti karas 
tarp Rusijos bolševikų ir Man- 
žurijos diktatorius gen. Čang 
TsoJLin. Karas gali kilti už 
Rytines Chinijos geležinkelį, 
kurį abi pusės savinasi. Jis yra 
dabar rankose Čang Tso-Lin, 
bet rusai gali neužilgo bandyti 
jį atsiimti prievarta.

Trūksta $41,000 Internationa! 
State banke.

Bus balsuojama priėmimas 
naujos valstijos konstitucijos.

CHICAGO. - Ryto Chicago- 
je ir visoje valstijoje bus spe
cialaus balsavimas. Balsuoja
mas bus priėmimas ar atmeti
mas naujos Illinois valstijos 
konstitucijos.

Visos darbininkų organiza
cijos, visos pažangesnės drau
gijos, visi pažangesni žmonės 
naująją konstituciją griežtai 
pasmerkė, kaipo reakcinę ir 
kviečia balsuotojus būtinai da
lyvauti rytdienos balsavimuo
se ir balsuoti prieš konstituci
ją, padedant kryžiuką ant ba
linto ties žodžiu

Naujoji konstitucija 
pavieto ! naujus mokesčius, kurie

CHICAGO. — Prieš keletą 
dienų lapo uždarytas Interna
tional State Bank, 709 W. Ro
osevelt Rd. Tai neva rusų ban
kas. Jo prezidentu buvo Ev- 
geni Braslavski, kuris taipjau 
vedė Russian-American Bur- 
eau. Tada buvo nujaučiama, 
kad banke kas-nors negera 
yra, nes bankas neįstengia ap
mokėti sąskaitų “Clearing 
House”. Dabar peržiurėjus 
banko knygas rasta, kad ban
ke trūksta $41,000... Banko 
direktoriai pripažįsta, kad Bra
slavski paėmė $38,000 banko 
pinigų išpirkimui banko serų. Į 
trukumą gi pagimdė j 
ištraukimas $25,000, kurie bau 1 apsunkins darbininkus, 
ke buvo depozituoti.

Policija suskato jieškoti pa-!1 
lies BraslaVskio, bet niekur jo sigelbeti, 
nesuranda. Jis paliko pačią ir'teikiama neapribota 
nežinia kur pasislėpė. Kiti kai-’ kad nė 1 1 t J*1 • V « ■■ w « a 1 1 * . .

o”.

3 klausimas:
Ar Tamsta, pritari tam Lietuvos Atstovybes 
VVashingtone įsakymui, kad visi Lietuvos pilie
čiai, gyvenantieji Amerikoj, įsiregistruodami 
turi išsiimti pasus ir užsimokėti po $10, o pas
kui kasmet atnaujinti pasus, užsimokant po $5?

4 klausimas:
Ar Tamsta laikai teisingu tokį Lietuvos pilie
tybės įstatymą, kuris visus Lietuvoje gimusius 
žmones, bet išsiėmusius pilietybės popieras 
Amerikos Jungtinėse Valstijose, išmeta iš Lie
tuvos piliečių skaičiaus?

5 klausimas:
Ar Tamsta manai esant reikalinga kreiptis į 
Lietuvos Seimą ir reikalauti, kad aukščiau pa- 
minėtįeji įstatymai ir patvarkymai butų at
šaukti arba pakeisti?

Beto, 68 asmenys atsiuntė korteles, pasirašę jose savo var
dus ir adresus, bet nepadarę jokių pažymėjimų ties klaušimias.

Komisi jos pareiškimas.
Peržiūrėję'pundus kortelių su atsakymais į 5 “Naujienų” 

anketos klausimus dėl Lietuvos piliečių, gyvenančių Amerikoje, 
registracijos ir dėl Lietuvos pilietybės įstatymo, mes, žemiaus 
pasirašiusieji, liudijame, kad anketos daviniai yra sekantys:

1-uoju klausimu (kaip išspausdinta Anketos blankose) balsų

Taipj Ne 
46|9823

TaipĮ Ne 
116J9742

Taipj Ne 
8918j 944

paduota: “Taip” — 140, “Ne” 9731.
2- uoju klausimu: “Taip” — 55, “Ne” — 9817.
3- uoju klausimu: “Taip“ — 46, “Ne“ — 9823.
4- Uoju klausimu: “Taip” — 116, “Ne“ — 9742.
5- uoju klausimu: “Taip” —8978, “Ne” —’944.
Be to, 68 kortelėse yra prisiuntusių jų jas žmonių parašai, 

bet nėra pažymėjimų ties klausimais.
Anketos Revizijos Komisija:

Nora M. Gugienė,
Unė Babickaitė,
Vincas F. Adrulis.

Chicago, III.
Gruodžio 8-tą, 1922.

Platesnis raštas ir baliotai siunčiami Lietuvon.
Be kablegramos Seimui, kuri buvo išsiųsta pereitą šešta

dienį, “Naujienų” Redakcija įdavė da ir ilgesnį raštą dėl Lietu
vos piliečių Amerikoje registracijos ir dėl pilietybės įstatymo 
drg. Antanui Rypkevičiui, kuris vakar iškeliavo Lietuvon “Nau

šis Bonar Law pareiškimas 
suteikė naują viltį premjerui 
Poincare, kuris jau buvo nusi
minęs ir nebesitikėjo, kad kon
ferencijoj butų prieita prie su- 
sitaikimo. Nors premjerai yra 
vis dar toli nuo susitarimo, 
Francijos delegatai sako, kad 
Bonar Law pareiškimas daro 
susitarimą daug lengvesniu.

Bonar La\v trumpai išdėstė 
kokis kontribucijos . klausinio 
išrišimas yra Anglijai priimti
nas. Anglija pirmiausia rei
kalauja tokio moratoriumo, 
kuris leistų Vokietijai atstei
gti savo finansus, kreditus ir 
pakelti markes vertę; taipjau 
Framcijai neturi daryti jokių 
karinių žingsnių prieš Vokieti
ją ir kad Vokietijos kontribu
cija turi būti sumažinta tarp 
36,000,000,000 ’ ir 40,000,- 
000,000 auksinių markių (nuo 
$7,500,000,000 iki $10,000,000).

(Poincare, varde Francijos, 
sutiko priimti dviejų metų 
moratoriumą, jei Vokietija 
duos tinkamų gvarantijų. Į 
tas gvarantijas turi įeiti eko
nominė kontrolė Reino indus
trijų ir dalinis užėmimas Ruhr 
distrikto, kad galėjus ten rink
ti muitus ant iškasamų ang
lių. Poincart neskaito, kad 
tai butų karinis žygis prieš 
Vokietiją.

Premjero Theunis įteiktas 
Belgijos pienas siūlo dviejų 
metų moratoriumą Vokietijai 
ir paskolą, kurioj dalyvautų 
visos šalįs, po 5,000,000,000 
markių į metus per 7 metus, 
viso 35,000,000,000 markių. 
Tai turi sudaryti visą Vokieti
jos kontribuciją. Paskola bu-

DUBLINAS, gruodžio 10. — 
Milionicrius arklių augintojas 
Martin Fitzgėrald, Airijos se
natorius ir leidėjas laikraščio 
Freeman’s Journal, gavo įsa
kymą nuo “Airijos respubliko
nų armijos” tuojaus apleisti 
Airiją, nes kitaip jis bus nu
žudytas.

Manoma, kad po nužudymui 
keturių respublikonų vadovų 
Mountjoy kalėjime, bus ir dau
giau panašių žudymų. Vienok 
airiai pasitiko prielankiai res
publikonų sušaudimą, taipjau 
ir parlamento išreiškimo pasi
tikėjimo prezidento Cosgrave 
ministerijai.

Manoma, kad dpbar prasidės 
žudymo karas. Respublikonai 
pienuoja žudyti Airijos Lais
vos Valstijos vadovus po vieną 
o prezidentas Cosgrave ir jo 
sekėjai sako, kad jie pasitiks 
tai žudymu respublikonų ir 
laikysis linkui jų “akis už akį” 
atgiežos politikos. Taigi gali 
prašinėti abipuses atgiežos žu
dynės, kurios suteiks Airijai 
daug žalos.

Meksika mažins armiją
MEXICiO CITY, gruodžio 10.

Oficialiniai paskelbta, kad 
delei to, jog visokie sukilimai 
tapo suvaldyti ir sustabdyti, 
Meksikos armija bus sumažin
ta nuo 64,000 kareivių iki 34,- 
000 kareivių. Teise organizuo
ti valstijų kariuomenes bus at
imta iš valstijų gubernatorių, 
kadangi pasirodė, kad tokie 
valstijų .kareiviai yra naudoja
mi vietiniems politiniams rei
kalams, o ne reikalams visos 
šalies.

Šiandie — dalinai apsiniau
kę ir biskį šilčiau.

Saulė teka 7:07 vai., leidžia
si 4:19 v. Mėnuo teka 11:0$) v. 
nakty.

Puola darbininkus
VICKSBURG, Miss., gruod

žio 10. — Trįs žmonės liko už
mušti ir trįs sužeisti susirė
mime, kuris ištiko ties Duck- 
port, La., ant Mussissippi upės, 
plantacijų savininkams užpuo
lus darbininkų agentus.

Gaus Nobelio dovaną
CHRISTIANIA, gruodžio 10. 

— (Nobelio taikos dovana tapo 
paskirta paskubusiam šiaurūs 
tyrinėtojui l)r. Fridtjof Nan- 
sen, bet ne už šiaurės tyrinėji
mą, o už jo šelpimo darbą 
Rusijoje ir Mažojoj Azijoj, 
kaipo tautų sąangos šelpimo 
komisionieriaus ir už jo pas
tangas sukurti draugiškus ry
šius tarp valstybių.

Rumunija griebiasi Turki
jos pabėgėliu turtą

KONSTANTINOPOLIS, gruo
džio 10. — Rumunija, kad už
tikrinus sau gavimą dalies 
Turkijos kontirbucijos, ant sa
vo rubežiaus griebiasi visą 
Turkijos pavaldinių asmeninį 
turtą. Tas turtas . daugiausia 
priklauso bėgantiems iš Turki
jos armėnams, kurie nors yra 
Turkijos pavaldiniai, bet tur
kų persekiojami, jieško prie
glaudos svetur.

TRIS METUS SKLEPE.

Tėvai laikė savo 28 m. sūnų 
drėgnam rūsy.

, kuo- 
Į met didžiosios korporacijos 
nuo didelių mokesčių galės iš- 

i Teismams gi yra su
gelia, taip 

i gubernatorius negalės 
kad jis' paliuosuoti nuleistųjų žmonių. 

Balsavimo teisė taipjau yra 
ir ypač yra su-

ba, bet tikrai nežino,
esąs Chicagoje ir jieško pinigų
kad padengus trukumą banke. ’ susiaurinama

bus pagautas, bus tei- Siaurinama Clncagos ir Cook 
už išeikvojimą banko pavieto atstovybė vai. legislatu- 
Bankas depozitų mažai Į r°.ie- Miestų galios irgi yra su
tik apie $105,000. Dar siaurinamos, nes jie negalės 
kiek depoz i toriai pra- i'nH savo nuosavybėn gatveka- 
Depoziloriais yra dau- JIUS i1’ kitas viešo

Siamas 
pinigų, 
turėjo, 
nežinia 
žudys,
ginu rusai ir abclnai Rusijos 
išeiviai.

Įsimylėjęs senis nušovė 
ninkę.

dain i

PATERSON, N. J., gruodžio 
8. — Nežinia keno pašaukta 
policija rado dainininkę p-lę 
Evelyn Mabel Rainbow nušau

ną jos namo rūsy, 
arti mirties Harry 
Paliktame raštely 
Harter sako, kad jis įsimylėjęs ! inobiliui 
i jauną dainininkę ir nemato 
kitos išeities, kaip ją nušauti ir į 
paskui pačiam nusišauti.

aptarnavi
mo įstaigas. Mat tą konstitu
ciją rašė, didžiųjų korporacijų 
atstovai ir padarė viską, kad 
apsaugojus savo intęresus ir 
knolabiausia apkrovus mokes- 
timls ir visaip suvaržius darbi
ninkus.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

OKILAHOMA CITY, Okla., 
. —' Penki žmonės 

likos užmuši i, jų tarpe trįs vai
sale gulėjo gruodžio 10.

1 larter.
senyvas kai ir penki liko sužeisti auto- 

nušokus nuo kelio ir 
įsiritus griovin.

LONDONAS, gr. 10.
Tokio pranešama, kad 
kiame žemės
Kiušiu salos, Japonijoj, daug 
žmonių liko užmušta ir šim
tai namų sugriauta.

smar- ., i
drebejime ant

.Japonijoj,

CHICAGO. — Joseph Mag- 
grio, buk “juodrankių kara
lius,“ liko nušautas nežinomų 
žmonių prie 23 ir Princeton 
Avė. 10 mėnesių atgal lygiai 
tuo pat budu tapo nušauti du 
jo broliai. Manoma, kad juos 
nušauta iš keršto.

CHI'CAGO. —. Karminų pa
šaukta ])ollicija rado tamsiame 
ir drėgname rūsy prie 2908 So. 
Canal St. 28 m. John Cozlew- 
sky. Jis buvo apaugęs plau
kais, išblišltęs, surištas. Jis la
bai nusigando policistų ir ypač 
šviesos, kurios jo akįs senai 
nebuvo mačiusios.

Pasirodė, kad jį tame rūsyje 
laikė jo tėvai jau trįs metai. 
Jie aiškinosi tuo, kad jis neteko 
proto trįs metai atgal išlikusioj 
nelaimėj ir nors jis buvo ra
mus, bet labai šaukdavęs, tad 
ir tapęs uždarytas rusyn, kad 
kaiminai negirdėtų jo šauki
mo.. Jis jau ir kalbėti yra 
pamiršęs.-* Policija jį paliuo- 
savo ir nugabeno psichopati- 
nėn ligoninėn.

GARY, Ind., gr. 8. — Wil- 
liam Erwing liko užmuštas ir 
du žmonos, kurie jį bandė pa- 
liuosuoti nuo elektros vielų, 
sunkiai sužeisti, jiems palie
tus South Shore eleiktrikinio 
traukinio vielas. Juos paliuo- 
suoita ir išgelbėta tik uždarius 
elektros srovę iš Michigan 

.City.

Kalėdoms 
Dovanų 
Lietuvon

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

. Kada dabar jau yra įvesti Lietuvoje savi 
pinigai, tai kiekvienas pasiųsta^ iš Amerikos do
leris turės tokią pat pastovią vfertę, kada jis bus 
išmainytas į litus. Išties, Amerikos lietuvių do
leriai palaikys litus augštame kurse.

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

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

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

t



Pirmadienis, Gruodis 11, ’22

Kas Dedas Lietuvoj
I

DARBININKŲ ORGANIZACI
JOS LIETUVOJ.

(Musų korespondento)

LiietuYos liaudies poflitiniar 
me judėjime veikia net kelios 
viena kitai priešingų nusista
tymų grupes, partijos bei or
ganizacijos, kaip antai: Liet. 
Socialdemokratų Partija, Ko
munistų partija (iielcgalė), 
Darbo Federacija, Juozapiečių 
Draugija, šv. Žytos tarnaičių 
draugija ir k.

Iš paminėtų darbininkiškų 
organizacijų įžymiausios yra 
dvi, kurios lošia svarbiausių 
rolę — tai Socialdemokratų 
Partija ir Darbo Federacija. 
Kitos klerikalinės Juozapiečių, 
Žyliečių ir Komunistų organi
zacijos neturi žymesnės reikš
mės.

tuvos žvalgybą. Nora tiliojo- J 
nes, kad jei komunistai ir Lie

tuvoj gautų pilną galę, tai vie
toj dabartinės žvalgybos ‘ves
tų “čeką.” Lietuvos darbin.

JONAVA (Kauno apskr.)

! ant Žaliojo Kaino tarp Ukmer
gės plento ir miesto ąžuolyno, 
kursai visų autorių, kaip Vy- 

■ tauto Kalnas, lieka neiliečią- 
Imas; tiktai vienas autorių iš- 
dėstinėjo svarbias priežastis,

1 kodėl Uii Įversi t et o trobesiui rei
kėtų perkelti į Fredą.

Toliau veik visuose projek
tuose numatomas geležinkelis, 
kursai turės eiti pro Slabadą 
Raseinių ir Klaipėdos link. Sla
badoje numatoma geležinkelio 
stotis, kuri turės aptarnauti ir 
fabrikų rajonus, kurie projek
tuojami Slabadoje, ar tai palei

Socialdemokratų Partija yra 
tai vienintelė ir kultūringiau
sia Lietuvos darbininkų orga
nizacija. Jai vadovauja stam
bios inteligentinės jėgos, žy
mesnieji visuomenės darbuo
tojai, kaip va inžinierius ir 
publicistas St. Kairys, profe
sorius V. čepinskas, žurnalis
tas Bielinis, advokatas Požė
la, adv. Venslauskis ir kiti.

Visi labiau apsišvietę susi
pratusioj i ne tik miestų, bet 
ir kaimo darbininkai yra fakti
niais Socialdemokratų Parti
jos nariais arba prijaučian
čiais dalyviais. Bet visgi par
tija neturi dar tos daugumos, 
kurių jai reikėtų turėti. Tam 
yra gana daug kliūčių, stato
mų politinių priešų — bolše
vikų ir krikščionių demokratų. 
Pastarieji, vieni ir antri, kas
kart vis labiau netekdami pla
čiųjų minių pasitikėjimo, prieš 
sočiai demokifatiis be peliovos 
daro smarkiausias atakas. 
Bolševikai prie kiekvienos pro
gos savo prakalbose ir spau
doje šlykščiausiai šmeižia so
čia Idemokartus, vadindami juos 
darbininkų klasės išdavikais, 
buržujų ir kapitalistų sėbrais 
ir tt. ir lt. Gi krikščionys de
mokratai, ypač kunigai, norė
dami pakenkti socialdemokra
tams, įkalbinėja tikintiems, 
kad socialdemokratai esu tai 
tie patys bolševikai ir jeigu 
jie įsigalėtų Lietuvoj, tad, gir
di, ir pas mus butų viskas 
taip, kaip dabar kad yra so
vietų Rusijoj, o kas blogiausia 

jie sugriautų tikėjimų.
Kadangi Rusijos dabartinė 

padėtis daugeliui yra žinoma, 
tai bauginimu bolševikais vis
gi jiems kaikuriuos darbinin
kus pasiseka atitraukti nuo so
cialdemokratų, ir tie jų, kur 
yra linkę, prie organizacijų, 
dedasi prie klerikalinės Dar
bo Federacijos, nežiūrint kad 
pastaroji darbininkų ekonomi
nius reikalus tegins tik pavir
šutiniai, o yra greičiau tik ga
lingos krikščionių demokratų 
partijos įnagis. Juk buvusiam 
Seime federacininkai visų lai
kų ėjtf su krikščionims demok
ratais ir uoliai jiems padėjo 
vykdyti jų sumanymus. Dabar
tiniam tik Seime federacinin- 
kai, sako, nebesidėsių į jokį 
blokų ir veiksiu savarankiai ir, 
kaip girdėt, jie esu pasiryžę 
savo lyderį Ambrazaitį pra
vesti į ministerius.

Bolševikų autoritetas buvo 
visai susmukęs, bet šįais Sei
mo rinkimais klastingu bud u 
pravedę Seiman 5 atstovus jie 
šiek tiek atsigriebė ir* dabar 
jie yra pasiryžę siekti sau to
limesnių laimėjimų. Jie jau 
yra sustatę visų eilę stambių 
reikalavimų, kuriuos jie pas
kelbs Seime. Iš tų reikaląvimų 
labiau pažymėtini yra legali
zavimas komunistų partijos ir 
panaikinimas žvalgybos. Tokie 
reikalavimai, kai dėl pačių ko
munistų naudos, yra geri. Tik 
gaila, kad jie užmiršta, jog jų 
idėjos draugai Rusijoj turi dar 
geresnę žvalgybų negu Lietu
vos, daug žiauresnę kaip Lie-

Spalių 23 d. įvyko Jonavos 
darbininkų streikas. Sustrei- 
kovo degtukų fabriko 176 dar- kertes krantus ar’ žemyn įalei 

vieškelį į Raudondvarį. Buvo 
numatoma kaipo geležinkelio 
perkrovimo stotis Nemuno pa
krantėj Aleksote, kame turės 
būti įtaisyta krovinių priėmi
mai nuo laivų į vagonus arba 
iš vagonų į laivus.

Visuose projektuose buvo 
nepagailėta vietos tai aplinki- 

! niems sodams, tai atskiriems 
skverams angliško tipo. Buvo 
pabrėžiama, jog būtinai reikia 
surasti vieta naujam kapinynui 
ar tai ant Aukštųjų Šančių kal
nų, ar kur toliau į šailį nuo Mic
kevičiaus slėnio. Paaiškėjo, 
jog liinkamiausiam išrišimui 
geležinkdlių mazgo linijos bū
tinai reikalinga išgirsti nuomo
nė specialistų šioj šakoj, kaip 
lygiai ir Kauno Vandens rajo
no atstovų. Suprantama, jog 
vieni ar kiti prisitarimo nuro
dymai negali būti galutini; bet 
tat yra sveika minčių kova 
tinkamiausiam miesto išplana
vimo išsprendimui. Buvo ap
tariamas ir esamas valdžios 
aferose sumanymas, įrengti 
Valdžios įstaigų trobesius kur 
ten toliau nuo miesto apie 6-tą 
fortą, ir visa eilė kijtų suma-, 
nymų.

Posėdis baigta 11 v. v. ir su- 
sitatra dar sykį susirinkti toli- 
mesniai diskusijai, šiame po
sėdyje buvo tarp kitko nutarta

bininkai, Sokolovskio malūno 
60 darbininkų ir Marjerio lent
pjūvės 30 darbininkų. Pareika
lavo 8 vai. darbo dienos vie
ton 12 vai, 4 litų darbo die
nai ir duoti visiems darbinin
kams knygeles. Spalių 24 d. 
savininkai nusileido, sutikda
mi mokėti už 10 vai. darbo 
dienos 2 litu. Darbininkai ne
sutiko. Darbo Inspektoriui 
tarpininkaujant, savininkai Mc- 
jerio lentpiuvių sutiko už 8 
vai. darbo dieną mokėti 2 li
tu 50 centų. Darbininkai sto
jo darban. Degtukų fabrikas 
ir malūnas dar tebestreikuoja, 
jų savininkai nenori nusileisti. 
Padedant musų draugams te
ko padaryti spaudimas į savi
ninkus ir lapkričio 2 d. buvo 
iššaukti savininkai streiko 'lik
vidavimui.

PASITARIMAS DEL KAUNO 
IŠPLANAVIMO.

Lapkričio 7 dieną Rotušės— 
“Baltosios Gulbės” salėje įvyko 
antras pasitarimas deilei Kau
no miesto išplanavimo. Šiame/ 
pasitarime, be buvusių pirma
me posėdyje civilių inžinierių 
Gordiepevičiaus, Jokimo, Kel- 
lermilerio, Krasauskio, prof. 
Songailos ir Vizbaro, dalyvavo 
dar Lietuvos Universiteto Rek
torius J. Šimkus. Atstatymo 
Komisariato atstovas inž. Vir
inėk is ir kun. prof. Stachaus- 
kas. Kviestieji atstovai nuo 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
Tcknikos Vadybos ir nuo že- 
me$ Reformos Komisijos ne
atvyko.

Atidarydamas pasitarimą, 
Miesto Burmistras išdėstė, kas 
buvo aptarta pirmame posėdy
je ir pasiūlė inž. Vizbarui, Gor- 
diejevičiui, Kellermileriui ir 
Krasauskui, kurie yra padarę 
eskyzinio miesto išplanavimo 
planus, suteikti susirinkusiems 
paaiškinimų, kaip jie yra iš- 
rišę šį uždavinį.

Visi keturi yra pristatę sus- 
rinkimui keturis savitus ir tur
tingus varsuotus planus ir kiek
vienas yra davęs platesnių pa
aiškinimų, delei ko jis riša vie
naip ar kitaip pastatytą užda
vinį.
Ant visų planų buvo nurodoma 
svarbiausios susisiekimo lini
jos, vietos, kame turėtų būti 
prekybos ir fabrikų rajonai, 
administratyviniai centrai, te
atras, busimojo universiteto 
trobesiai, ir t.t. Atsižvelgiant į 
tai, jog keik viename plane, su
sirado daug didžiai brangių 
idėjų ir nurodymų, susirinki
mas yra užprašęs autorių pri
statyti Iraštu savo paaiškini
mu prie šių planų.

Daugiausiai ginčų yra kilę 
bei nustatytino vielos valdiš
koms įstaigoms ir universite
tui. Dauguma autorių, išrišę 
yra tą klausimą toj prasmėj, 
jog joms tankamiausia vieta

pakviesti atstovus nuo Gelžke- 
Iių Valdybos ir nuo Pleptų ir 
Vandens Kelių Valdybos.

SEIMO NARIAI SULIG 
PROFESIJŲ

Seimo Komisijos 
naujai išrinkto 
sąraše, vidurinis 

amžius siekia 37

Vyriausios 
paskelbime 
Seimo narių 
Seimo narių 
metų. Vyriausiu amžium yra
p-lė Petkevičaitė Gabrielė 62 
metų, jauniausias gi 25 metų 
p. Galinis. Sulig profesijų Sei
mo nariai surinkti: ūkininkų

juristų — 11, mokytojų — 10, 
inžinierių — 4, profesorių — 
2, amatninkų — 3, studentų —
4, veteriporių — 1, darbinin
kų 3, valstybės tarnautojų
5, gamtininkų — 1, provizo
rių — 1, rašytojų — 1, laikraš
tininkų — 1, docentų — 1, 
miško sargų —. 1, mažažemių 
— 2, Apskrit. VaĮd. narių 7— 2, 
karininkų —■ 2, agronomų — 
2, Žydų Tautos Tarybos reika-

PURVINIŠKĖS DVARAS (An
tonovo vals., Mariampolės ap.)

Spalių mėn. 16 ar 17 čia ]ju- 
vo atvykę Antonovo valse, mi
licininkas ir nuovados virši
ninko padėjėjas, kuriuodu da
rė tardymo apie buvusio šia
me dvare vasarą ž. u. dąr)jo 
pro f. sąjungos Sasnavos sky
riaus vakarus, ypač apie antrą
jį vakarą.

Skaitykite “Dirvą”
“DIRVA” YRA PIGIAUSIAS Iš DlDŽIIIIIT IR 

PUSL.) SAVAITINIU LAIKRAŠČIŲ!!!
~ - $2.00

$1.00
$2.50
$1.25
$3.00
$1.50

Suv. Valstijose metams....
Pusei metų .................

Kanadoje metams...... ......
Pusei metų.................

Lietuvoje ir kitur metams
Pusei metų.... .............

Kopijos “Dirvos” Pažiūrėjimui, ir 1923 metų 
Knygų Katalogas siunčiama Dykai.

“DIRVA”
7907 Superior Avė.,_________ Cleveland, O

Tardė dvaro darbininkus ir 
dvaro savininką. Užsipuldipė- 
jo, kad antras vakaras buvęs 
grynai “komunįstįinis,” net 
rodę tuo reikalu žvalgybos 
raštą. Kam, girdi, buvo grįe- 
žiminj.1 murai 11 erto, o tautinis 
himnas ne; visas buvo papuoš
ta raudonai, o tautinių tri
spalvių nebebuvę matyt.. Dva
ro savininkui išmetinėjo, kam 
jis leidžiąs savo dvare tokus 
“baisius” vakarus rengti. Dar 
klausinėjo, kas vakaru vado
vavo, kas Jjuvo artistai, na, 
žinoma, ir grąsino, kad busią 
blogai už tokių vakarų rengi
mą.

Apskrities tarybos 
protestas.

Raseiniai. — Atstovas Ivana- 
vičius pranešė, kad š. m. su
važiavime Apskričių Intendan
tų ir Savivaldybių atstovų pa
skirstymui rekvizicijos 1922— 
1923 metams, armijos Inten
danto karo-valdininko Gruz- 
dinskio ir jo padėjėjo karo- 
valdininko Glemžęs viešai bu-1 
vo paskelbta, jog šiais metais 
jokios* raguočių rekvizicijos 
nebus. Šias žinias Savivaldy
bių atstovai, parvažiavę į na
mus pranešė piliečiams. Tuo 
tarpu ne tik įvyko raguočių 
rekvizicija, bet dar visiškai 
netiksli, reikalaujant iš žmo
nių raguočius ne svoriu bet 
skaitliumi ir tokiu trumpu lai
ku, kad ūkininkai, išpardavę 
ąlliekaipus gyvulius, nebegalė
jo prieinamomis kainomis jų 
supirkti ir iš to turėjo daug 
nuostolių. Apskrities Taryba 
išklausius šį pranešimą, dau
guma balsų nutarė: protestuo
ti prieš panašų rekvizicijų pa
skirstymą ir suėmimą ir paves
ti apskrities Valdybai šį protes
tą pranešti armijos Intendan
tui ir paskelbti laikraščiuose.

• ; 3 [“L. Uk.”]

'.! ..... Ii
i Dieną 36cr87c (ij taksai).
! Vakarais 40c-30c (ir taksai).

MA4ESTIS*
Monroe J2pjat. arti Stato 

Beperstoginis Vodevilius 
šeštad., Sekmad. '

Šventėmis
45 ir 22c (ir taksai). 

Šeim. rateliams
10c (išskiriant šeštad., 

sekmad. ir šventes.

8 Dideli komediniai ūktai ir 
kruh payeikslai.

“Kur gauni pilną pinigų vertę.”

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU- 
MENTŲS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S.LFABIONASCO.

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

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiamę pinigus 

ir narduodaine laivakortes.
Esam Registruot/ Notarai Lietu

vos Atstovybėje.

U
* 5 k

Savingos Mintys

nėra išreiškiama tam 
dalykui, kuriuo šita Kom
panija domisi gamindama 
Bordeno Pasteurintąjį Pie 
ną.

Jo augštesnė kokybė Į 
yrą atlyginimu už rūpės- Į 
tingu pastangų metus. į

& II

BORJJĖNS 

Farm Products Co. of Illinois 
Ftanklm 3110

3iiimiiiiMiiiiiii««

UZSISAKYKIT
Savo Giminėms ir Pažysta

miems Lietuvoje
Vieninteli laisvos ir progresyvės min

ties dienrašti

/‘Lietuvos Žinios”
“LIETUVOS ŽINIOS” gina Lietuvos 

liaudies reikalus ir stovi sargy
boj obalsio: Laisva, nepriklauso
ma, demokratinga Lietuva.

“LIETUVOS ŽINIOS” suteikia kas
dieną naujausių žinių ir nesibijo 
tarti teisybės žodi.

“LIETUVOS ŽINIOS” laikas nuo ląį- 
ko yra puošiamos karikatūromis.

Už 36 Litus metams Lietuvoje ir 6 do
lerius Amerikoje.

^LIETUVOS ŽINIOS” ateis pas Tam
stą i namus.

Lietuvos Žinių Administracija
KAUNAS

Laisvės Alėja 60 Nr.

ililillilllllilitf
L--------

Amerikos Pilietis
Surengė J. Ilgaudas

Puslapių 63.
Pilniausi pamokinimai kaip tapti Suvienytų Valstijų 

piliečių. Lietuvių ir anglų kalboje. Taipgi sutrauka 
suvienytų Valstijų konstitucijos.

Kekvienas norintis likti Suvienytų Valstijų piliečiu, 
privalo įsigyti šių knygelę. Pinigus galima siųsti krasos 
ženkleliais.

Kaina 25c.
NAUJIENŲ KNYGYNAS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ
Metinė Biznio 

ir Almanakas

Kl. Jurgelonis
ADVOKATE

DUODA TEISIŲ PATARIMAS

Ti«rai.iu-awMr~rr:

K. GUGIS
ADVORATA8
Mierto ofisai

127 N. Dearhom St., Rc/oui II11-1) 
Tel. Centrai 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta:
8323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. y, kiekyj*.
vakarą, išskyrus utarninki ir 

ketvergą. Nekėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

JOHN KUCHINSKAS į 
LIETUVIS ADVOKATAS

22tl W. 22nd St., kerti Leavttt St
Telęphonr CanaJ 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet. Ir nu.
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylaa visuose 
.•eismuose. Ekz.aminavoja Abstrak 
rus ir padirba visokius Dokumen 
lūs, perkant a.ba parduodant Lo- I 
tus, Namus, Fannas ir Biznius. :■ 
Skolina Pinigus ant pirmo morgo- ;
’<••” ant lengvų išlyinj

Randolph 4758

ADVOKAtĄB,
Ofisas vidujmieatyj. 

ASbUClATlON BLOG.
19 So. La Sąile Bt. 

Room 1803
Valandos: 9 ryto iki 6 po pieta 
Namų Tek: Hyde Park 8395 ii

V. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Romu 539 ’ 
Tel.: Central 6390

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

Tel. Haymarket 3669

JOSEPH W. GRIGAL 
Lietuvis Advokatas

K am bari s 806, Home Bank Bldg- 
Kamp. MiJvvaukee ir Ashland A\e« 
Ofiao vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. BANES 
ADVOKATAS

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

7fi We«t Monroe Street, Chicago.
Phone Central 2561

Bcz. 8203 So. lialsted St.
Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 ra]

Tel. Randolph 901

’ Emory Smili)
ADVOKATAS

111 W. Monroe St.
Kambarys 1515 Harris 

Trust Bldg. Chicago

Herman P. Haase
ADVOKATAS

609-610 Chamber of Comnierce
133 W. VVashington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
•Pbvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visado» 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicafo. III.

nyga

Šimtai Puslapių , 20,000 Informacijų

DYKAI NAUJIENAS

1923 METAMS
Jau Spaudoje

Phone Wentworth 209
Anglis, malkas ir koksus mes pri- 

statom* į namus. Užtikriname geriau
si patarnavimą.

Reikalaukit:
E. J. McQUAID, 

5822 S. Nacine Avė., 
Chicago, 111.

PLOŠČIAI — PIGIAU 
NEGU Už PUSĘ. 

KALĖDINĖS PROGOS — DABAR.
Harto, Sschaffner’o & Mark’o, Ku- 

pcnheimero, L. System and Ardmore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir l'us- 
diržiųiai, languota apačia, Rangiau ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
petrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 
kaina, dabar $32.50. Kitokio Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliau los 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augščidu.

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

S. GOK DON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai) 

2 įėjimai,
1401 So. Halsted St., 739 W. 141 h St.

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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į KORESPONDENCIJOS
EASTON, PA.

12 <1. spalio [ir suskubo t gi 
korespondencijų rašyt!— Red.] 
buvo čia komunistų prakalbos. 
Kalbėjo jų lyderis L. Prūsei- 
ka. Pasisakė esąs geras komu
nistas ir pareiškė, kad bus blo
ga visiems tiems, kurie remią 
buržuazinę valdžią, kai mes 
paimsime tą valdžią į savo 
rankas. (Tik nepasakė kurią 
— Lietuvos ar Amerikos val
džią jie ketina paimti į savo 
rankas). Keikė Lietuvos so
cialdemokratus Kairį ir Janu
laitį ir džiaugėsi, kad daugiau
sia Lietuvos darbininkai bal
savę už komunistus (meluoti 
mat Pruseikos amatas). Neuž
miršo, žinoma, pakeikti P. 
Grigaitį ir K. Jurgelionį. Čia 
jau jis apvagino ir vienos lie
tuvių bendrovės vedėją, bet 
tos bendrovės A. U. [? Red.] 
šėrin inkais pareikalavo įrody
mų, kad apvogė, ir čia komu
nistėlis susigriebęs desperatiš
kai ėmė teisintis, kad jis ne
sakęs, kad apvogė, tik sakęs, 
kad “nukniaukė.” Niekino ir 
visas kitas bendroves, grauden
damas nepirkti jų .šorų, bet už 
“Lasves” ir “Vilnies” krūme
lius tai agitavo susiriesdamas 
kad pirktų Šerus, nes tik tuc 
būdu jie išbuosuosią darbinin
kus iš kapitalistinės vergijos. 
(Rasit, taip išliuosuos ir visus, 
kaip išliuosavo F. V. ir A. I)., 
siuntinėdami Lietuvos žvalgy
bai komunistų paliudymus. F. 
V. jau metai kaip guli po že
me, komunistų išliuosuotas, c 
antrasai, A. I)., paleistas po 
kaucija, be sveikatos. Ir ai 
daug komunistėliai rūpinosi 
likimu šeimynų tų, kurių vie
nas neteko gyvasties, o antra
sis likęs be sveikatos nebegali 
savo šeimynai duonos pelnyti? 
Kai jie čia dar gyvendami duo
davo dolerius palaikymui ko
munistų kronielio, tąi buvo 
geri, o dabar jei kas •komunis
tams prisimena apie tas jų 
darbų aukas, tai jie šaukia: 
“Mes nekalti! kad jie prašė 
tai meš ir siuntėme.” Bet jie 
neprašė, kad juos siųstume 
Lietuvos žvalgybai, o jus juos 
tiesiai ten pasiuntėt. — M.)

Pruseika buvo labai nesavas 
atrodė, lyg ko bijo lys. 'Lauke 
prie durių buvo net sargus pa
statę žiūrėti, kad policija ne
ateitų. O gal tai buvo tik ko
medijos — pasirodyti savo su
kvailintiems sekėjams, kad va, 
žiūrėkit, koki mes revoliucio
nieriai ir valdžiai pavojingi 
žmonės...

Žmonių į prakalbas buve 
atėję visai maža, apie trejetas* 
dešimčių, ir tai daugiausia įsi- 
kaušusių. Buvo renkamos ii 
aukos Lietuvos komunistams, 
bet kiek surinko, nepranešė 
Duoti visuomenei apyskaitas 
pas komunistus išėjo iš ma
dos. Pagalios pažymėsiu, kad 
nors už “Laisvės” kromelį ii 
labai agitavo, bet negavo nė 
vieno šėrininko nei prenume
ratoriaus. -**Mirta.

PENTVVATER, M1CH.

(Lietuvių ūkininkų kolonija)
Šiemet vasara buvo puiki ii 

viskas gerai užderėjo. Ruduo 
taippat senai bebuvo toks gra
žus, šiltas ir malonus, kaip 
šiemet. Tik dabar pradeda 
jau atvėsti, bet sniego dai 
nepasirodė.

Gruodžio 2 d. vienas vietos 
gyventojas John Johnsonas iš
važiavo valtele su savo dviem 
sumini į ežerą žvejoti. Kai žu
vis pagavo vąšą, jie pradėjo ja 
traukti artyn prie valtelės, bet 
žuvies butą labai didelės, svė
rė 157 svarus, ir ji valtelę ap
vertė. Netoliese buvo kitas 
švėjo laivukas, tai jis atvykęs 
Johnsoną ir vieną jo sūnų iš
gelbėjo, bet kito sūnaus nebe 
surado. O žuvis nuvilko val
telę tolyn į ežerą 23 mailes, 
bet matyt pailso ir ją pagavo.

—Ūkininkas.

SO. OMAHA, NEBR.

p. žmuidzinavičiaus-žemaičio 
susirgimas.

Gruodžio 3 dieną čia buvo 
■Lietuvos šaulių atstovo p. An
tano Zmuidz’innviifiaus-Žemai- 
čio prakalbos. Ant rytojaus 
sužinojau, kad p. Žemaitis stai
ga susirgęs ir tapęs išvežtas į 
šv. Juozapo ligoninę, Omahoj. 
Sužinojau taipjau, kad jis norįs 
gauti lietuvių laikraščių, tuo
jau surinkęs pundą,* kokių tik 
turėjau nuvykau pas ligonį. 
Čia teko su juo pirmą kartą 
'matytis ir įsišnekėti. O kalbos 
tai netruko kalbėjomės apie* 
viską.

p. Žemaitis serga kokia tai 
vidurių liga jaučia didelį vi
durių skaudėjimą, šeštadienį, 
gruodžio 9 d., bus daroma jam 
iperacija.—A. A. žalpis.

M!

į Ui UntikAtas iiam* skprtąfa 
tugomontj RedakctĮa tąsioj

i„ ,riiwTin-į

LIETUVIŲ IŠTAUTĖJIMAS.

Didžiausia problema kyla 
n-ieš kiekvieną apsišvietusi ir 
susipratusį lietuvį, kuomet jis 
:radeda lyginti savo tautos 
dovį viduriniuose amžiuose 
r dabar. Toji problema yra 

lietuvių ištautėjimas. Mes 
'šame apimti didelio džiaugs- 
no, nes gavome nepri'klauso- 
nybę. Tas džiaugsmas su- 
irantąmas, nes ncpriklauso- 
nybė yra pats reikalingiausias 
lementas tautos gyvybei, pa
našiai kaip atskiram ' žmogui 
T.nduo ir duona. Neturėdama 

’yisvės tauta nyksta, silpnėja.
Bet dabar turėdami nepri- 

Jausomybę, privalom nenu- 
tumti šalin visų kitų svarbių 
Jausimų ir neilsėtis ant lau- 
ų po nugalėjimo. Iš vienos 
nisės yra ko džiaugti, bet iš 
itos atrodytų it per anksti, 
ietuvos istorinė sostinė drau

ges su kitais miestais—priešų 
ankose. Klaipėda irgi /lar ne 
misų. Kas svarbiausiai, lietu
ti] tauta faktinai suskaldyta į 
ris dalis: viena eina su len
kais, kita su vokiečiai, o tik 
rečia, laimei, visų didžiausia, 
'asisakė už nepriklausomybę, 
bereikia užmerkti akių, kad 
misų tauta pergyvena sunkiau- 
ius istorijoj momentus. Jos 
'(•priklausomybei gresia netik 
■oriniai priešai, bet ir viduji- 
liai, kuriuos mes neteisingai 
adinam lenkais arba vokie- 
iais. Vilniaus- krašto gyven- 
ojai yra lietuviai, Klaipėdos 
rgi. Bet dauguma jų svetimi 
.ietuvai. Jie yra ištautinti; 
ie pa miršo tėvų kalbą ir kraš- 
ą. Varšuva ir Berlynas juos 
štautino. Aš tikiu, kad mes 
'įgausim Vilnių ir Klaipėdą, 
)et tuomet mes susidursim su 
u ūkia problema, ką daryti su 
ais lietuviais, kurie atskilo nuo 
misų ir tiesia ranką svetimom 
alstybėm? Kaip mes jausi
uos savoj sostinėj, kuomet 
’plinkui girdėsis priešingų Lie- 
uvai balsų? Vilniaus plačio- 
ios žmonių masės yra nesą- 
noningos, neapšviestos. Tuo- 
uis pasinaudoja lenkų agita- 
briai ir paskutiniuose laikuose 
įelia žmones prieš Lietuvą 
dant padaryti lietuvių įėjimą

Vilnių- negalimu. Lenkai at
arai sako: jei lietuviai mokė
ki įeiti į tą kraštą, tai turėtų 
•engti per lavonus jo gyvento- 
y. loks pasakymas, žinoma, 
na gestikuliacija, bet jame 
‘andasi šiek tiek ir tiesos. Ne- 
ibejotina, kad Vilniaus krašte 
ra daug Lietuvos piliečių, su 

kuriais teks mums neišvengia
mai susidurti. O tieji ištautin- 

lietuviai, kurie siekia prie 
Varšuvos visad turės Lenkų pa
spirtį, todėl Vilniaus klausimas 
nums bus tol painus, kol ne- 
)atrauksim savo pusėn gyven
oj ų, kurie buvo lietuviais, ku- 
ie kartu kovojo prieš visus 

priešus, bet kurie neteko tau
tinės sąžinės.

Mums lietuvių patriotams, 
neabejotinai, skauda sirdis, 
kad lietuvių tautai taip skaido
si, kad neturi ji vienos ben
dros idėjos, paskui kurią visi 
ei tumėm. Mums yra vienas 
sėjimas —pradėti stiprią kul
tūrinę darbuotę Vilniaus kraš
te. Jeigu mes norime gyvuoti, 
jei norime turėti nesuskaldytą 
lietuvių tautą, tai liekasi tik 
vienas išėjimas—kova. Pirmoj 
ulėj privalo susirūpinti jauni
nas. Nelaikąs mums lietu
viams perdaug pasinerti į tar
pusavinius ginčus, kuomet prie
šas rengiasi padegti musų na- 
nus ir apiplėšti. Ką jaunimas 
oradės, arba kokius obalsius jis 
nakels, tas eis toliau savaimi. 
Lietuvių ištaulejimui turi būti 
nudarytas galas; lenkų kultu
vai užtveria tvora į Lietuvą. 
Paskiau gi imtis grąžinti lietu
vius pamiršusius savo tėvų 
kalbą ir kraštą. Pirmų pir
miausiai reikia pakelti obal
sius lietuvių tautos suvieniji
mo; tegul žino ir musų prie
šai, kad mes ginsim savo tei
ses. Tegul palaiko Lietuvos 
vienybę ir Amerikos lietuvių 
jaunimas, kurs yra didelė mo
rale paspirtis savo broliams 
anapus okeano. Čia irgi tenka 
pastebėti gan liūdnas apsireiš
kimas: vienas kitas jaunuolis 
lietuvis čionai taipgi pamiršo 
savo tėvų kalbą, pamainyda
mas ją svetima. Tokių jau 
mielių yra nevienas, o vėliau 
atsiras daugiau. Ir štai naujas 
pavojus pradeda grėsti iš ten, 
iš kur mažiausiai laukta: lietu
viai* pradeda amerikonėti. Bet 
iš netikiu pilnai tam. Tėvy
nės pavojus pažadins kiekvieno 
lietuvio amerikiečio širdį ir 
valią. Ištautinimo klausimas 
via vienas svarbiausių klausi
mų, stovinčių prieš lietuvių 
Luitą. Dideli žemės plotai, kur 
seniau skambėjo lietuvių kal
ba, šiandie ištautinti. Tų gy
ventojų dvasia ir kraujas yra 
lietuviški, tik laikinieji vėjai nu
nešė jiems tautinę sąmonę; 
suklaidino jus. Ištautėliai,. sa
ko, esti didesni Lietuvos prie
šai, negu lenkai tikri. Tas pa
aiškinti galima tuom, jog jų 
ielos gilumoj beldžiasi protė

vių balsas, kad jie lietuviai, bet 
norėdami užitildyti, jie smar
kiau keikia ir bara protėvius ir 
dabartinę Lietuvą. Kažin ar 
ne ims tas vidujinis balsas vir
šų ant laikinų painių ir įsiti
kinimų. Žinoma, tas pats sa
vaime neateis. Reikia prakal
bėti į juos ęzškiai ir įtikinan
čiai; reiktu parodyti jiems Lie
tuvos praeitis ir iš kur jie kilę: 
reikia paleisti daugiau šviesos. 
Tštautinta Rytų Lietuva reika
lauja mokyklų, mokytojų, pasi
rengusių kultūros darbuotojų. 
Kiekvienas lietuvis turėtų būti 
pasirengęs kovai už savąją kul
tūrą. Apžėlę dirvonai privalo 
sužaliuoti naujais, puikiais ža
lumynais, kaip buvo seniau; 
svetimos usnys ir piktžolės tu
rėtų būti išrautos. Aš nenoriu 
pasakyti, jog tas uždavinys yra 
lengvas. Suvienyti lietuvių 
tauta, taip kaip ji buvo garbin
goj senovėj, yra darbas kelių 
kartų, šioji karta tebūna pir
moji skaitlingiausia. Tegul 
obalsiai už tautos vienybę, už

OETROIT.MIGHIGmT
—.......... — %

West 1394 Heml. 0678
WM. J. STOLL CO.,

J. Balchiunas pagelbininkna 
(arba asistentas) 

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni 

. Detroit, Bliekų
% .............................. ........ ■-/

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

DETROIT, MJCH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakarą
Tol. Markei 6284. Uarkat 4520

/ 11 -- --------------------->
Phone Cherry 6420

JOS. P. UVICK 
Lietuvis Advokatas.

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

Darau ir peržiūriu visokius raš
tus. Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoj apielinkėj.

L. . _ ... .—L

Vilnių, Klaipėdą pasiekia kiek
vieną lietuvį ir senoj tėvų ša
ly ir naujam pasauly. Be Vil
niaus negalim gyvuoti nei mes 
nei tie, kurie alteis po musų. 
Pirma turi kilti noras ir pasi
ryžimas, o paskiau atsiras sa
vaimi ir budai. Neužmirški
me menkos Lietuviai savo 
gimtosios šalies ir pasirūpin
kim jos likimu.—Šen. Gešt.

Iš Lietuvos Atstovybės.
......................* 1. .......  I II

NAUJI PASŲ PARĖDYMAI.

Pradedant nuo 1922 m. gruo
džio 15 d. Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje išdavinės užsienių 
pasus prisilaikant naujų Val
džios parėdymų.

Sulyg šių .parėdymų, pasų 
prašymuose padaroma kelios 
permainos. Pv. paso prašy
mus nereikės daugiau daryti 
po prisaika pas Atstovybėje 
užsii^gistravusį notarą, užteks 
priesaikos pas by notarą arba 
asmenį, kuris turi teisę, priesai- 
kinti sulyg vietos įstatymų. 
Liudininko atskira, priesaika 
yra panaikinama, taipgi panai
kinamas ir pilietybės paliudiji
mas nuo vietos organizacijų. 
Vietoje šios buvusios tvarkos 
bus reikalaujama, kad kiekvie
nas paso prašytojas pristatytų 
Atstovybei originalius raštus 
(nuorašai nepriimami) įro
dančius Lietuvos pilietybę, bū
tent senus Rusų pasus, Ob-Os- 
to pasus, Rusų laikų sąrašų 
knygas, gimimo arba jungtu
vių metrikus.

Yra taipgi ir kitų smulkme
nų ir, tode'l, visus pasų prašy
mus siunčiamus po gruodžio 
15 d. reikės išpildyti ant nau
jų blankų, senos tlankos be 
atatinkamų pataisymų bus ne

Puikiausi
Kalėdoms 
Dovana
Kalėdoms kokią dovaną suteiksiu savo 

mylimai ypatai?

UO klausimu nereikia Jums ilgai galvos sukti. Pui
kiausi dovana, kuri nebus numesta ant rytojaus, o 
kuri prisimins jam ar jai kiekvieną dieną, dovana, 
kuri atneš jam ar jai daugybes žinių, .pamokinimų ir 
gerovės, dovana, kuri bus daugiaus apvertinta, ne
gu kokia kita dovana—yra dienraštis NAUJIENOS. 
Kalėdoms dovanų išrašyk savo draugui ar draugei 
Amerikoj ar Lietuvoj Naujienas visiems metams.

Užrašydamas Naujienas kitam kaipo Kalėdų 
dovaną, parašyk mums kad tai Kalėdų dovaną, tada ’ 
mes pasiųsdami Naujienas prieš Kalėdas pasiųsime 
Jūsų draugui ar draugei gražų Kalėdini pasveikini
mą su pranešimu, kad Naujienos eis jsųn ar jai per 
visus metus (ar pusę metų) kaipo Jūsų dovana. <

Užrašydamas Naujienas kaipo Kalėdų dovaną, 
vartok pridėtą čia kuponą.

KUPONAS
/

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St
Chicago, III.

Prašau siuntinėti Naujienas sekamai ypatai ir pasiųsti Kalėdinį pasvei
kinimą nuo manęs su pranešimu apie mano dovaną. Čia prisiunčiu $7.00 ap
mokėjimui metinės prenumeratos (arba $4.00 už pusę metų).

Ypatos vardas ir pavardė....

Adresas ............................. .

Siuntėjo vardas ir adresas.....

tinkamos. (Naujos blankos 
turi ant viršutinio kairiojo 
kanitpo žymę “23-11”).. Statis
tikos Žinių kortelės palieka tos 
pečios, be jokių permainų.

• Norintieji įsirašyti į Lietu
vos piliečius privalo gauti šių 
blankų iš vietos paskolos sto
čių, veikėjų, agentų, laikraščių 
redakcijų arba raštu iš Lithua- 
nian Legation, 1925 “F” Street, 
N. W., Washington, D. C., ir 
jas išpildžius, kartu' su savo 
paveikslais ir atatinkama mo- 
kesnimi pasiųsti Lietuvos At
stovybei Washingtone pirm 
1922 m. gruodžio 22 d., nes, 
sulyg dabar veikiančių įstaty
mų, joki pasai nebus išduoda
mi po tos dienos.
Lietuvos Atstovybės Amerikoj.

Neįgalintieji gauti į laiką rei
kalingų paso prašymo blankų 
gali išsikirpti ir naudoti čionai 
atspausdinamą blanką.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVYBĖ 

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

PASO PRAŠYMAS
1. Vardas ir pavardė—Adre

sas—
2. Vardas: Tėvo— Motinos—
3. Vardai ir amžius žmonos 

ir vaikų kurie privalo būti įra
šyti ant paso—

4. Tautybė—Tikyba—
5. Prašytojo ir jo žmonos 

užsiėmimas. Prieš karą — Da
bar—

f). Vieta ir laikas gimimo:— 
Žmonos—Jo Tėvo—Jo moti
nos—

7. Kur gyvena prašytojo šei
myna—

8. Jeigu mano važiuoti Lie
tuvon aiba kiton valstybčn tai 
suteikia sekamas žinias gavi
mui vizos:

(a) Kur ir kokiais reikalais 
keliaujate? -(b) Per kokias 
valstijas —

9. Kokį mokslą yra baigęs 
ir kur -

10. Kokį moka amalą -
11. Kur gyvena tėvai—
12. Pasą prašoma išsiųsti 

antrašu —
13. Prašytojo arba jo Žemy

nos fotografija ir žymės yra 
sekamos:

Prašytojo:
Veidas—Akių ispalva; Plau

kų spalva—- Ypat. žymės—,
Žmonos: Veidas—Akių spal

va—Plaukų spailva— Ypat. žy
mės—

Lietuvon per 10 dienu
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžinų laivu 

AGUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonu 30,704 tonų 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai vpatiškai Ivdimi.

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptonų ir ten persėda ant 
Milž’nų laivų. Plaukia kas gavaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

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

Dr. K. P.
Miczoll,

M. D. P. S. H. 
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 19Ž2 m., į 
Chicago Kalėdų 
šventėms iš Anso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. VVestern av. 
Tel. Koosevelt 7795

NAUJIENOS

MRS. A. MICHNIEVICZ, 
AKUŠERKA

S101 So. Halsted St., kamąaa SI gal 
Telefonas Yards 1119

Baigusi 
Akuieri- 

os koleg* 
iw; i 1 g ■ 
praktika- 
usi Penia 
eilranijoa 
hospitalfc- 

,e. Pasek* 
minga! pa

tarnauta 
prie gina 
iyrno. Du* 
ia rodą vi- 
šokiose li
gose ir ki
tokiuose re! 
italuose mo 
terims ii 
merginoms.

^uH.HERZMAH^
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytoja®, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo altraia ir chronlikaa ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijat 1021 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piet» 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarai*.

Dienomis: Cana! 
8110 arba 857

N akt. Drexel 959 
Boulevard 4186

8313 So. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak

Telefonai
i '

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

3149 S. Morgan St., kerti 32 St.
OFISO VALANDOS:

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

2 po piet.
Telepbone Yards 687____

’ DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lebos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų 

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

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas Drexel 2880

X. ,, - ; ■ ■ ■ ■■■<

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akelerkii 
8113 S.Halsted si
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek* 
m ingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikime teiki* 
ypatiškg t tižiu- 
rijimų. Coodų 
patarimu* mo 
terims ir mergi
noms veltui.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

■■■■■■ ■■■■■■■&■■■*&
jj Telefonas: Boulevard 7041

i DR. C. Z. VE2ELIS
Lietuvi* Dentista* 

4712 South Ashland Avo^ 
arti 47-tos gatvfts

DR. S. BIEŽIS 
STDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd Stn kampa* B 

Leavltl 8L Tel. Canal 0132.
Earidenclja 8114 W. 4M S4.

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

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

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Anglijos jungų.
Ilgi pavergimo metai ir 

žiauri anglų priespauda, 
matyt, blogai atsiliepė į ai
rių būdą. Jie pasidarė atka
klus ir žiaurus ir dabar žu
do vieni kitus dėl tokių daly
kų, kuriuos galėtų išspręsti 
ramių diskusijų keliu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant J*Li
nedėtdienius. Leidžia Naujienų Bon- itdlljOS dlKtGlOVlGl 
drovS, 1739 So. Halsted St, Chicago, - , K .
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. \ KOlClCl&l.

Užsimokėjimo kainai 
Chicago je — paltu:

Metams-----------------------------
Pusei metų__ ___ __________
Trims mėnesiams_______ •
Dviem mėnesiam________
Vienam mėnesiui ___ _____

Chicago je per nešiotojus:
Viena kopija____________
Savaitei ------ ------------------
Mėnesiui .............. ................

įsitikinimų vedami, turime angliakasiai, pasak Jean Lon- 
ru])intis, kad konstitucijoje gueto, paskelbė tokį rcikšmin- 
butų toks skyrius, kuris ne- ga obalsį: “Visi tie, kurie vie- 
leistų didžiumai Illinois vąl- nija'darbininkus, yra revoliu- 
stijos piliečių sukurti dabar cioniėriai; visi tie, kurie ardo 
arba ateityje tokią valdžią, ‘ darbininkuose vienybę, yra re-

• 4- •rūpintis,

; visi tie, kurie ardo
arba s
kokia jiems labiausia patin
ka? Atimti iš žmonių tą 
teisę yra tironybės esmė”.
I>el aukščiausiojo

galios p. Dailey sako:
“Aš esu priešingas, 

aukščiausias teismas 
teisėjus žcpiiesnieins

- - z ,

teismo

tiems rankas ir įspėja Poin- 
carę, kad jie kito karo ne
pakęs.

“Jeigu prancūzų ir vokie
čių socialistai galėjo susitar
ti, tai naujojo socialistų in
ternacionalo vienybė yra už
tikrinta. Jeigu kitų šalių so
cialistai palaikys savo Vo
kietijos ir Prančijoš drau
gų nusistatymą ir reikalui 
esant bus pasiryžę skelbti 
generalinį streiką, tai karas 
pasidarys neįmanomas.

“Anglijos socialistai įspė
jo Bonar Law’ą, jog jie .nie
ku budu nerems karo prieš 
Turkiją ir Rusiją delei Dar
danelų kontrolės. Jeigu kiti 
socialistai rems Anglijos 
draugus, karo negales
būti.

“Saugodamas pasaulį nuo 
naujo karo, liaujas socialis
tų internacionalas privers 
visų šalių imperialistus per
taisyti Versalės sutartį ir 
vykinti gyvenimai! 
sitrukcijos programą, 
socialistai praeitais
pagamino Frankf Urte.

“Visokie Bonar Lasv’ai, 
Poincarės, Clemenceaus ir 
Mussolini dar gali kai kurį 
laiką vyrauti. Bet nuo ne
išvengiamos lemties jiems 
nepasiseks atsimaldaut. Žmo 
nijos istorijos gyvenime jau
čiama nauja srovė, šmėklos 
pradeda gąsdinti tuos, kurie 
tomis šmėklomis bandė 
rorizuoti socialistus.”

akcionieriai.”
Matoma, tos minties teisin

gumą suprato ir kiti Europos 
darbininkai. Šį menesį įvyksta 
Olandijoje darbininkų kong
resas. Apie tą kongresą “The 
Milwaukee Leader” rašo seka
mai:

“Amsterdamo, Londono ir 
Vienuos darbininkų ir 
cialistų 
mėnesį laikys 
antikarinį kongresą, 
pasaulio darbininkų organi
zacijos dalyvaus tame kong
rese, išėmus Amerikos Dar
bo Federaciją ir Maskvos 
internacionalą. •

“Šis antikarinis kongre
sas padarys didelį žingsnį 
link viso pasaulio socialistų 
apsivienijimo. Kapitalistų ir . 
komunistų ugnys sunaikino 
nepastovius elementus ir 
paliko pačius ištvermingiau
sius žmones darbininkų ju
dėjime. Pastarieji ieško vie
nybės, kaip vanduo kad ieš
ko savo lygmens.

“Kapitalistų viltys sukur
ti tarpusavinį nepasitikėji
mą tai'Į) Anglijos, Prancijos, 
Italijos ir Vokietijos socialis
tų nuėjo niekais. Sekamais 
metais tų šalių įsocialistai 
tikrai susivienys. Komunistų 
skaldymo 
nepavyko.

“Musų 
socialistų 
sLsekė sugriauti tautinės ir 
Komunistines nepakantos; 
page ba. Bfet jiems vargu be-, koV()S rjnci .. 
pavyks sugnaut; naują so-, lniržuazij(li l|araavjn, j 
čia lįstų internacionalą, ku- 
ris artimiausioje ateityje 
bus sukurtas. Griovimo jė
gos dabar ėmė. veikti tų tar
pe, kurie bandė

tik 
O 

jos.Ryto bus balsuojamas nau
jos Illinois valstijos konstituci
jos projektas. Ta siūloma kon
stitucija yra tiek atžagarei v iš- 
ka, jog visi pažangesni žmonės 
kaip vienu balsu ją smerkia. 
Konstitucijos 142-tame skyriu
je pasakyta, kad nuo mokes
nių paliuosuojama namams 
reikalingi rakandai ir žemdir
bystės bei darbo įmones, kurių 
galima turėti be jokio aprube- 
žiaviimo. Gi nevedusieji darbi
ninkai, kurie uždirba metams 
per $1»000, turės mokėti mo
kesnius. Žinomas Chicagos ad
vokatas, Clarcnce Darrow, <lel 
to konstitucijos skyriaus sako:

“Kas yra ‘darbo įmonės’?
Aš manau, kad tai yra įran
kis, kurio pagelba atlieka
ma darbas. Ar ir tai, kaip 
visas konstitucijos skyrius, 
laikomas darbo žmonėms? 
Ton nesakoma darbininkų 
įrankiai, bet ‘darbo įmonės’. 
Moderninėje industrijoje

■ darbininkui nepriklauso dar
bo įrankiai. Kokių įrankių 
turi skerdyklų darbininkas? 
Kokių įrankių turi geležin
kelių darbininkas? Ką turi 
fabrikų darbininkai? šian
dien darbo įmonės yra maši
nos, ir jos priklauso fabrikų 
ir dirbtuvių savininkams.

“Ar konvencijos nariai su
prato prasmę tų žodžių, ku
riuos jie naudojo? Aišku, 
kad jie suprato. Kad nebūtų 
jokio abejojimo, jie prikergė 
tokį paaiškinimą: ‘kurių 
[suprask, — įmonių] galima 
turėti be jokio apurbežiavi- 
mo’. Tatai vargu gali būti 
taikoma dailidei, kuris turi 
piuklą ir kirvį ir dar misi- rios Europos • šalių socialistų 
perka plaktuką. Musų dienų organizacijom 
darbininkas gali visus savo Italijojė) liko 
darbo įrankius, sudėti į mo- Bet I------ -
torų kosmetikos 
naudojamą makštį.
tą paaiškinimą turėta

kad 
skirtų

teis-
v imams. Aš manau, kad kiek

vienas teisėjas valstijoje! turi 
būt žmonių renkams ir jiems 
atsakomingas, kaip ir kiek
vienas žmonių renkamas 
valdininkas”. «
Teisėjas C. F. Irvin konstitu- 

cijos projektą pasmerkė se- 
kaniais žodžiais:

“Išnagrinėjęs tą dokumen
tą, aš priėjau prie išvados, 
kad jis buvo pagamintas va
duojantis didžiulių korpora
cijų, bankų ir geležinkelių, 
interesais.”
O kiek žemiau:

“Visa mokesnių našta yra 
kraunama ant biodno žmo
gaus, alginio darbininko nu
garos, nes jis negali išsisuk
ti, o turtingas žmogus visuo
met gali kreivais budais 
pasiliuosuoti nuo mokesnių. 
Darbininko alga - dieninė, 
savaitinė ar mėnesinė 

^visuomet gali būti patikrin
ta, ir todėl jis negali išsisuk
ti nuo mokesnių.”

so-
initęrpacionalai šį 

Olandijoje 
Visos

bent svar-
Lieluvos klausi- 

kurie kilo per tą laiką, 
gyvuoja “Nauj ienos” 

1914 m. iki dabar), ir

nors ir kartais nenoroms, 
bet priverstos dėti vieną ki
tą musų tautybei reikalingą 
raštelį, skelbti lietuvių ju
dėjimą.”
Matote: “Naujienos” deda 

tiktai vieną kitą musų tauty
bei reikalingą raštelį, ir 
priverstos, tik nenoroms! 
kodėl taip, tai yra aišku: 
yra socialistinis laikraštis!

Aišku, kaip Amen poteriuje.

Vienok, jeigu Brooklyno tau
tininkų organo redaktorius pa
mėgintų atsiminti 
besniuosius 
mus, 
kada 
(nuo
pavartytų musų dienraščio mi- 

, įnorius, tai jisai, be abejones, 
surastų, jogei visais tais klau
simais “Naujienos” yra davu
sios nemažinus raštų, negu 
bent kuris kitas laikraštis; ji
sai surastų net, kad kai ku
riais »tų klausimų “Naujienos” 
davė dauginus ir nuodugnes
nių raštų, negu visi kiti Ame
rikos lietuvių laikraščiai, su
dėti į daiktą.

Del išbandymo mes siūlomo 
paimti bent šiuos 
Lietuvos šelpimas 

Lietuvos padėtis

Fašistai valdžioje yra ne 
tas, kas jie buvo, koliai jie 

J oi kovojo prieš valdžią.
” I Italijos Ujuodmarškiniar 

» 3c žadėjo visai nesiskaityti su 
parlamentu, bet vietoje to 
Mussolini kreipėsi į parla
mentą, kad jisai išreikštų 
jam pasitikėjimą.

Užsienio politikoje fašis
tai ketino, į nieką neatsi
žvelgdami, kovot ginklais 

Į50 prieš visus, kurie stovi sker
sai kelio imperialistiniems 

i Italijos siekimams. Bet da
bar matome,kad fašistų vado 
vaujamasai ministeriu kabi
netas stengiasi veikti sutar
tinai su Anglijos ir Franci- 
jos valdžiomis,—lygiai kaip 
ir pirmesniosios Italijos val
džios. <

Kol fašistai buvo opozici
joje, tai Italijos valdžia tu
rėdavo statyt specialę sar
gybą apsaugojimui Rusijos 
bolševikų delegatų, keliavu
sių Italijon diplomatiniais 
arba prekybiniais reikalais; 

, fašistų gaujos grūmodavo 
i nulinčiuot bolševikus. O da-

.. $8.00

.... 4.W

.... 2.26

Z 1.00

18c 
75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
pastų:

Metams________    $7.00
Pusei metų ______—_______ 4.09
Trims tu&iesiams__________   2.00
Dviem mėnesiam____ 150
Vienam mėnesiui.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams............................ $8.00
Pusei metų ---------------------------------- -
Trims mėnesiams______ _  2.25
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

rekon- 
kurį 

metais

t

Kruvina kova 
Airijoje. te-

NAUJAS INTERNACIONALAS

Karas buvo pakrikdęs darbi
ninkus. Pasibaigė karas, bet 
tarp pasaulio darbininkų lau
kiamos vienybės neįvyko. Pra
sidėjo tarpusavinė kovą, prie 
kurios sukūrimo ypač prisidė
jo bolševikai, kurie dideliu 
įnirtimu sėjo suirutę organi
zuotų darbininkų tarpe. Stip-

(kampanija . irgi

p riešams antrąjį 
internacionalą pa-

PROTO SIAURUMAS.
Kelios dienos atgal Angli- 

jos parlamentas ir valdžia 
ratifikavo sutartį, padarytą 
su Airijos atstovais, pagal 
kurią Airija patampa laisva 
valstybė Didžiosios Britani
jos ribose. Airija tuo huclu 
pasidarė autonominė šalis, 
su plačiomis teisėmis sava
rankiškai tvarkyti savo vi
dujinius reikalus.

Bet, deja, tuo dar nepasi-1 bar fašistų vadas Mussolini, 
baigė kova Airijoje. Lais- patapęs ministeriu pirmi- 
vos valstybės įkurtuvės tapo ninku, pats priėmė bolševi- 
suteptos kruvinais keršto kų prekybinės misijos galvą, 
darbais kaip iš respubliki- Leonidą Krasiną, ir ilgai 
nės airių frakcijos, taip ir iš. kalbėjosi su juo apie biznį 
naujosios airių valdžios pu- (ir, žinomą, apie politiką).

— — —- L — 1 — MTV

(Pranei joje ir
pakrikdytos.

komunistai tėra pratę 
tikslams griauti, o ne ką nors kurti. Jie 

Dedant mokėjo
gal- baldyti darbininkų organizaci- 

‘ 1 Ii 1 f 1 • • t • .

sudemoraiizuoti, sus-

sės. Airių respublikonai, Taigi iš maištininkų ir pa-
kurie reikalauja pilnos ne- daužų, fašistai pavirto gana 
priklausomybės savo šaliai, ramiais buržuazinės valsty- 
užmūšė vieną airių parla- bes reikalų vedėjais, kaip 
mento narį ir sunkiai sužei- tik jie paėmė valdžią į savo 
dė kitą laisvosios valstybės1 rankas. Diktatūra, kurią 
vadą; valdžia, atkeršindama jie norėjo įvesti Italijoje, pa- 
už tai, sušaudė keturis res-1 sirodė ne taip praktiška gy- 
publikonų vadus, sėdėjusius venimę, kaip jie manė, 
kalėjime. J

priklausomybės savo

Jeigu Italijos žmonės bu-
HVJ4111V.

Kokios naudos gali turėti1 tų tokie pat tamsus, kaip 
airiai iš šito kraujo liejimo? Rusijos, tai Mussolini gal 
Jokios! Jie naikina vieni ki- butų galėjęs smarkauti per 
tus, ažuot sujungę savo jie- keletą metų.

JURGIS GERVĖ

Skersai Lietuvą Sermėgoje
I

(Musų specialinio korespondento)

I. SERMĖGOJE.

Lietuva jau šalis kaip reikia, kaip di
deliuose miestuose, kaip sakoma. Turi savo die
vus ir apaštalus, turi savo ponus ir vergus. Ir 
ne taip, kaip seniau 
atvažiavai, pažiurėjai 
tos. ]__
rimu gyvenimas ir valdžios aparatas įstatytas 
į tokias vėžes, kad jas suprasti gali tiktai, taip 
sakant, vieni pašauktieji. Suprasti ta prasme, 
kad esamą sistemą pateisinti ar bent nusivok
ti jos tikslingume, tai yra susivokti ko kur no
rima ir kuriam galui kas kur daroma.

tas jėgas■ nyb5s 
kreipti prieš kitus. Nacionfl-1 suotnenės

voje didžiųjų industrijų dar- .las» bet patraukti į save skait- 
skaičių 

bol- 
pric 
ne- 
Bet

bo įmonės, mašinos ir 
kandai. Kitos prasmės 
nėra ir negali būti”.

Konstitucijos projektas 

 

kiasi atimti iš pi/iečių referen 
durno teisę, i 
rius Daile y -įš

i to senato- 
eorijos sako:

dalykus: 
karo metu;
po vokiečių okupantų valdžia; 
vyskupo Karevičiaus žygiai dėl 
Lietuvos sujungimo su Vokie
tija; Lietuvos kova su Želi- 
govskiu; Steigiamojo Seimo 
darbai ir Lietuvos konstituci
ja; Amerikos lietuvių regist
racijos ir pilietybes klausi
mas; naujojo Seimo rinkimų 
daviniai; Klaipėdos klausi
mas.| Kada kdmunistas kalba arba 

i rašo ppic socialistus, tai jisai 
jiems klasių 
atsižadėjimą, 

ir “so-
I cialpatriotiznią.” O kada tau
tininkas kalba arba rašo apie 
socialistus, tai jisai negali ap
sieiti nekaltinęs jų tautos vie- 

ardymu, bendrųjų vi- 
_____ reikalų ignoravimu 

ir priešingumu savo tautai.
Pas juos, vienus ir antrus, 

tie priekaištai socialistams yra 
' taip, kaip Amen poteriuje. Jei- 
! gu poteriaujančio žmogaus pa- 
klaustum, kam jisai, baigda
mas savo maldą, sako Amen,

Tautininkų “Vienybe”, už
miršdama, kiek “Naujienos” 
yra prisidėjusios prie šitą klau
simų išaiškinimo, parodo, kad 
jos protavimas yra taip siau- 
n^, kaip, sakysime, komunisti
nės “Laisvės”: kas į jos min
čių sandėlį netelpa, tą ji tie
siog atmeta, kaipo neegzistuo
jantį dalyką.listinė nepalkanta, kuri aks

tino vienos šalies socialistus 
kautis su kitos šalies socia
listais, ėmė veikti pačių im
perialistų tarpe ir neduoda 
jiems sudaryti tvirtą frontą 
prieš socialistus. Romanti
nio fanatizmo rūgštis, ku
rios pagalba komunistai 
bandė tęsti kapitalistų pra
dėtą griovimo darbą socialis
tų eilėse, dabar ima veikti 
ir naikinti pačių komunistų 
eiles.

“Kai imperialistai ir ko
munistai pamaži griauna 
savo vienybę, soeialstai vis 
arčiau ir arčiau prideda su
eiti ir sudaryti glitas, kurios 
vėl suderintai ims atakuoti 
kapitalistų tvirtoves. Pran
ei jos if1 Vokietijos socialis
tai tiesia per Reiną vieni ki-

Tėvo Kazimiero mi
sijos daviniai.

Salakas, Ežerynų apskr.
Salake spalių 18 d. š. m. pra

sidėjo Tėvo Kazimiero misija,
darbininkų 

nepasisekė. Tiesa, 
ševikiško kvaitulio laikais 
komunistų buvo pritapęs 
mažas būrys darbininkų, 
kai]) greit tie sužavėti komu
nistų skambiomis frazėmis 
darbininkai pamatė, jog Mask-

ra- tingesnį 
tani. J knis

sie-

kiek protingą atsakymą; bet 
jisai jaučia, kad be Amen jo 
poterius nebūtų pabaigtas, ir

“Aš 'nemaniau, kad yra ge-! vos diktatoriai lik žodžiais va
ras daiktasy be jokio aprube- duoja pasaulį, o darbais suku- 
žiavimo naudoti iniciatyvą ir {rč pas save aršiausį despotiz- 
referendumą. Kas dėl to mą, — jie atsuko nugarą ko- 
principo aš sutinku su did-' munizmui.
žiuma tų žmonių, kurie su- munistų partija visai į įtrum- 
darė konvenciją. Bet kam pa laiką sugebėjo prarasti 
jie arba aš, savo asmeninių (M),000 savo narių. O Pranei jos

Juk Pranei jos ko-

mas nei apie jo prasmę. ,
Labai panašus į tą Amen 

poteriuje yra, pavyzdžiui, šie 
“Vienybes” ediitorialo žodžiai:

“Mes tuomi nenorime nu
peikti ir kitų tenai (Chica
go jė) einančių laikraščių; 
ypač mes duodame nemažą 
kreditą ‘Naujienoms’, kurios

Tėvas Kazimieras, daugumo
je, savo pamokslų mėgo poli- 
tikauti. Tėvas Kazimieras per 
savo misijos pamokslus tarp 
kit ko priminimai ir per kelis 
pamokslus pasakė, kad kas 
balsavo už Nr. 1 darbiu, kuo-

Ret pabandyk liktai žmogus kur nors atsi
lankyti revizijos tikslais: ten tave vietinė val
džia už trijų mylių pasitiks, tave apsups jau
niausiomis, gražiausiomis mergaitėmis, tave 
apipils tikrh prancūzišku konjaku, už kurio w v • • - •”JL “4 *
bonką tenka beveik pusę valdininko mėnesi
nes algos atiduoti, tau susirinks visa minia 
žmonių ir iš tolo jau be kepurių galvomis nu
žemintai linguos, tavęs pagaliau laukia minkš
ta, beveik šilkais klota lova, ir kiti jos atribu
tai. Tuomet iš to viso gali padaryti tiktai vie
ną išvadą: Lietuvoj gyvena patsai Dievas Ab-

* • v V 1 •

nes algos atiduoti, tau susirinks visa minia

kad būdavo pradžioj — c . . , “ . v į ......... f . raomo, ir jei kas numiręs yra pasiryžęs kėliau- 
v įsos (tu t \ s tau a L v 11 ~ » t\* < — . • • • .. .TA U • X \ v . . iii- U tx Rojun int Dievą levą, tai jis gyvas gali ko- 

Dabar einat buržuazinią valstybių pnty- ljauU Lietuvon . — skirtumas
bus mažas.

Tačiau kodėl žmonės taip iš visų pajėgų 
valdžią keikia? Ar jie visi iš proto išsikraustė, 
ar jie dar iš vaikų amžiaus neišaugo?

Jei nori atsakyti į šį paprastą klausimą —
___ ir Kiirnini ... ......................Aš jau nekalbu apie tokius reiškinius, kad apsivilk paprastą milinę, rudą sermėgą, apsi- 
aldininkai kyšius ima ar kad vietoj klebonui auk vyžomis, kad bulum iš oro visai tokis, 

— Į kaip ir visi Lietuvos darbo žmonės, ir nueik įmoterėlės vištas nešioja taikos teisėjams 
tai sena giesmė ir niekam jau nebeįdomi. Pa
galiau, kaip jie ir neims — biedni žmones, ne
turi kuo žmonos išmaitinti, ' ” _ • .
Kur pasauly kyšių neima, kur žmogus gali už 
tai valdiųinką smerkti! Amerikoj 
nežinau, gal pas jus poliemonai 
sutverti yra, kad kyšių neimti, bet 
jei taip nedarytų, tai jis prastas 
butų! Ir aš nei kiek neraudočiau, 
valdininkai tiktai kyšius imtų — tegu sau

Tiesą pasakius, sunku ir žinoti: visokių 
yra — biesas jas besupaisys. Lenkų sistema — 
“nie pozwalam” (neleidžiu), bolševikų siste
ma — “k stienkie” (prie sienelės), jūsų ameri
konų sistemos patsai nesu regėjęs, o musų lie
tuvninkų sistema — l' v’ ' 'T‘ ’1"'
uriadniukas, ne senųjų 
vas 
tas!

staršina! Ne nagaika, ne 
gerųjų laikų volostna- 

pisorius, bet staršina, magaryčiomis rink-

Ar mano apsprendim

(s. 1. d.) ię Nr. 4 (social.- 
dem.), tai šitie ne katalikai ir 
danguj nebus! Sekmadieny 
po Mišparų, t. y. paskutiniame 

| jo pamoksle Tėvui Kazimierui 
bažnyčioje bepolitikuojant ir 
vėl tą pat kaitoj ant, kas tai iš 
minios bažnyčioje paprašė bal
so, bet Tėvas Kazimieras at
sakė “negalima” ir balso ne
davė. Prašytojui pakartojus 
savo žodžius, Tėvas Kazimieras 
suriko “išeik!” žmonės persi- 
gando, nes pamanė, kad gali 
būti negerai. Iš kurtai pasigir
do žodis “bomba”. Prasidėjo 
riksmas ir visi bėgo laukan 
pro duris. Durys užsikimšo 
ir pirmuosius parbloškė, ypač 
moteris ir. vaikus, per galvas 
kurių griuvo laukan kiti ir 
krūva vis didinosi... Pagaliau 
duris skersai perdėjo kartimis 
ir sulaikę minios bėgimą. Pra
dėjo iš krūvos žmones tąsyti. 
Radosi daugybe aj)daužytomis 
nosimis, sumuštomis galvo
mis, išsuktomis kojomis ar 
rankomis. Daug suplėšytų 
skarelių skarų ir kitokių dra
bužių. šiek tiek apsitvarkius 
tėvas Kozimieras keliais žo
džiais baigė savo atsisveikini-

—Kogi jus bieso snarspslinėjate čionai, 
kaip i>erekšlės?—sakau. ,

-r-Ogi kad ponaitis dar neatėjo jaučių pri
imti, — man paaiškina.

Nieko, laukiam ponaičio, kuris pasirodo 
tiktai apie dvyliktą.

Apžiurėjo šešius jaučius, įsegė į ausį šč- 
šius šagučius, o kitų, sako, jaučių daugiau ne- 
bepriimsiąs, nes liebeturįs sagučių jaučiams į 
ausis segti. O ponaitis, reikia žinoti, toks vy
tas malačius! 'Metų kokios dvidešimties dve
jų, kai pastojo tau intendantūros sandėliu tar
nauti, buvo nuplyšęs ir nusmukęs, o dabar ge
lumbėmis blizga ir auksu švitruoja. O mes, 
vadinas, kurių jaučių ausini nepriteko sagučių 
turim atgal namo 28 varstus keliauti, kiti dar 
daug toliau, su jaučiais kryžiavotis, kad pas
kui atgal į Biržus už dvejų dienų su tuo pačiu 
jaučiu smaugtis. Tiktai tas, kurs varė keliu 
jautį, tegali žinoti, kokia tai yra istorija jį 28 
varstus tarabanyti!

Vyrai seiles gromuloja, bamba panosėj ir 
keikią valdžią, kiek mokėdami, o ponaitis, 
maudamas pirštinaites rengias savais keliais 
keliauti!

— Vyrai, — sakau, - ar jus matote, kaip 
valdžia mus šidija, kaip išnevožija! Tegu mums 
tuojau užmoka už sugaišintą dieną, už kelionę 
rudens keliais, su arkliais, su jaučiu! Kas męs 
jiems ar piemenys, ar ką! Nenori mokėti — 
pasidalinkime tuojau visą sandėlį ir galas, te
gu paskui skundžias, kad mes taip padarėm!

(Daugiau bus)

___ ___ _ neaišklis? Tai šit
tos sistemos pavyzdžiai. Gyvenu Biržų-Pasva- 
lio, du kart gimusiame apskrity ir turiu vieną 
valaką žemes. Man vieną giedrią dieną alų be
darant ateina maskoliukas, lietuviškos inten- 
daturos siųstas, pasako, kad dabar valdžia nus
prendusi galvijų neberik vizuoti, o juos tiktai 
pirksianti ir pasisako, kad jis supirkinėjąs val
džiai galvijus.

—Malačius tu vyras, sakau, tokią gerą ži
nią pranešęs! Parduot tai aš tau neparduosiu, 
ale, eikš, sakau, mano alus jau rūksta, tai pa
ragausim.

Nieko. Maskoliukas išėjo, o už trijų die
nų ateina desiatninkas su paviestka, kad vo- 
lastics taryba uždėjo ant manęs nepaprastą rek
viziciją intendantūros reikalams, ir kad aš tu
riu šiandie pat varyti jautį į Biržus — varstų 
28. “Kad jus prasmektumėt, 
nepadarysi, načalstva liepia

valdininkus savo valstybines pareigas pildyda
mas. Jeigu po tokios kelionės liksi optimistas 

, tai išankslo gali užsisakyti 
vietą kur Tauragėj pamišėlių ligoninėj, nes 
sveikųjų tarpe nebus kas bedaryti.

II. VIDAUS POLITIKOS VAIZDAI.

Kaip gaila, kad nabašninkas dėdė Gogelis 
numirė, o tai jis pasakytų:

—Ar jus žinote, kas tai yra politikos sis
tema? - Ne Jus nežinote, kas tai yra politi
kos sistema!

vaikų saujalesllir tikėsi ateitim,

nebuvau — 
jau tokie ir 
kitur tai — 
valdininkas 

jei Lietuvoj

sau
tau

verčiasi, kaip išmano! Bet bėda, kad tuo musųdl<
-J------ -1^.1... 4-^1. .rbnun I fkvargdienių dalia toli gražu neišsemta!

sakau, bet nieko 
_ - reikia klausyti,

kitaip sugubys visą gaspadorystę. Ant rytojaus 
keberzai, keberzai su savo paskutiniu veisliniu 
jaučiu nusivariau į Biržus. Ten, pasirodo, to
kių ponų kaip aš jau kokios penkios dešimtys 
smurkso. , i.

nimo pamokslą jau be politi
kos.

nės nuvėdė pas Salako nuova
dą, kuris atsišaukelį gerokai 
“pamokinęs”, areštavo. Minio
je visokios kalbos eina.—Pax,

ik't
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Į Sveikatos Dalykai
Medicinos Istorija

Dr. A. Montvidas.

Hippokratas yra vadinamas 
medicinos tėvu, kaip Socrates 
(Sokratas) filosofijos tėvu. 
Gimė jis ant Cos (Kos) salos 
460 ar 459 metuose prieš Kris
tų. Tėvas jo irgi buvo gydyto
jas ir išmokino sūnų, ką tik 
pats žinojo. Buvo tais laikais 
nemaža gydytojų, vienok kaip 
matėme, jie vadovavosi fanta
zijom ir religija, o 'ne patyri
mu. Hippokratas paskelbė, kad 
“jokia liga neateina nuo die
vų... o kiekviena reiškiasi sa
votiškai ir turi naturalę prie
žastį.”

Jis keliavo po Graikijos 
miestus, užsiimdamas gydumu 
ir susipažindamas su didžiau
siais tų laikų žmonėmis. Savo 
mokshimu ir elgimuisi jis iš
šaukė pagarbų link savęs vi
sur. Jis buvo lyginamas Polyc- 
lertui ir Phidias. Nelengva 
buvo studijuot, kuomet jokios 
pradžios niekas nebuvo pada
ręs ir prisiėjo senų j į gydymo 
būdų versti šalin. Jis skelbė, 
jog “gamtos jėgos yra ligų 
gydytojos.” Ir atrandame, kad 
jis savo ligomis gydo masto 
reguliavimu, patarimais mau
dytis, keisti orų, tverti komp
resus, liuosuoti vidurius, jis 
vartoja vcnesekcijų (kraujo 
nuleidimą), šlapinimui daugin
ti vaistus ir kritikuoja tuluš 
mišinius, kuriuos jo profesi
jos draugai duodavo ligoniams.

Jis moka daboti ligas ir pa
tena yti skirtingumus ir supuo
limus. Iš jo aprašymų tūlų li
gų matosi, kad jis apžiūri vi
sų kūnų, pa lemi ja nenormalu
mus, net veido permainas tū
lose ligose, ligonio pozicijų, 
balsų, ekskretas (išmatas). Jis 
egzaminuoja Šlapumų, skrep- 
ks, mėšlų. Nors jo egzamina
vimas buvo tik paviršutinis, 
nemoksliškas, o tik patyrimais! 
remiamas, vienok jis suprato, 
kad tie daiktai turi būt egza
minuojami ligoj. Jis paskelbė, 
kad priešingi vaistai vienas ki
tam yra vaistai prieš vienas 
kitą. Fiziologijoj jis aiškino, Į 
kad “visos kūno dalys, kurios I 
yra skiriamos aiškiam tikslui, | 
turi būt sveikos, tinkamai 
augti ir būt vartojamos tam 
tikslui, kuriam yra skiriamos. 
Ligoj jos gadinusi, lieka nus
telbtos ir be laiko sęsta.”

I*x-cxfe>sinej cicrtoj jis 1>UVO 
parink tinas ir pavyzdis vi- 

siems gydytojams. Apie gydy
toją jis rašo šitaip:

“Liečiant jo proto stovį, jis 
turi vadovautis sekamai: Jis 
netik turi žinoti, kaip tylėti 
tinkamu laiku, bet privalo vest 
tvarkų gyvenimų, nes šitas 
gelbsti pakelti jo gera vardų. 
Lai jo dispozicija būva garbės 
vyro ir kaipo tokis lai į visus 
gerbtinus žmones atsineša 
draugingai ir lengva dvasia. 
Blaškymusi ir smarkavimas 
nėra geistini, nors kartais jie 
gali bu t naudingi. Kas link jo 
apsiėjimo, jis turi būt simpati
jos pilnas ir nerodyti neramu
mo, kuris reikštų pasididžiavi
mų ir žmonių neapkantą. Iš 
kitos pusės, tas, kuris tankiai 
juokiasi ir visuomet yra links
mas, darosi sunkenybe, todėl 
šitos ypatingai turi būt ven
giama.”

Apart pamokinimų gydyto
jams, kaip elgtis, jis priima 
prisieka, kuri yra žinoma kai
po Hippokrato prisieka. Ji 
skamba liuosame vertime ši
taip:

“Tyrume ir šventume pralei
siu aš savo gyvenimą ir prak
tikuosiu savo dailę. Į kokius 
namus aš neįžengsiu, aš eisiu 
j juos dėl labo ligonio, ir susi
laikysiu nuo kiekvieno mano 
valia va klonio akto pakenkti 
arba apgauti; susilaikysiu nuo 
suviliojimo moterų ir vyrų, 
Įiuosųjų ir vergų. Ką aš ma

tysiu ar girdėsiu sųryšyj su 
mano profesine praktika, arba 
už jos rubežių, neskelbsiu nie
kam, atsimindamas, jog visi 
dalykai turi būti laikomi slap
tybėj. Kol aš laikysiuos šitos 
prisietos neperžengęs, lai man 
būna leista smagintis gyveni
mu ir praktikuoti savo dailę, 
gerbiamą visų žmonių visuose 
laikuose. Bet jei aš peržengsiu 
ar prasižengsiu prieš šitų pri- 
siekų, tai priešingas likimas 
teištinka mane”.

Aristotelis.

Nėra abejonės, kad visose 
šalyse buvo gydytojų, vienok 
jie buvo paprasti burtininkai, 
šarlatanai, o ne tyrinėtojai. 
Graikai pasižymėjo daile, lite
ratūra, komercija ir daugeliu 
kitų dalykų prieškrikščioniniais 
laikais. Ir gydytojai ir moks
lo vyrai stovėjo kur-kas augš- 
čiau už kitų šalių vyrus. Se
kantis po Hippokrato didelis 
graikų mokslininkas buvo 
Aristotelis. Jis žymiai prisidėjo 
prie gamtos mokslų praplėti
mo. Gyveno jis tary 384 ir 322 
m. prieš Kristų. Jo filosofija » 
ytin rišosi su gamtos istorija. 
Jo rašytas žodis buvo įstaty
mas kitiems iki apie 17 šimt
mečio po Kristaus gimimo. 
Vadinasi, jo raštais vadovavosi 
mokyti žmonės beveik per du 
tuksiančiu metų. Kas jo buvo 
parašyta, niekas nedrįso prie
šintis: turėjo priimti už gry
ną pinigų. Jeigu keno tėftiiji- 
mai ir tyrinėjimai nesutiko su 
Aristotelio skaitėsi, jog žmo
gus klysta. Nebuvo tai jo kal
tė, bet tokiė stegnacijos laikai 
buvo užėję. Krikščionybei įsi
gyvenus, jo vardas tapo pada
rytas pasakiškai stebuklingas ir 
kas priešinosi nors kuriai jo 
^teorijai, tam gręsė laužo ug
nis. R. Bacon, kuris vos ne vos 
išsisuko nuo bausmės už mok
sliškus tyrinėjimus, rašo, kad 
“Aristotelis turėjo tokį pat au
toritetų filosofijoj, kokį apaš
talas Povilas tikėjime.” Aris
totelio filosofija nebuvo atvi
ra investigacijai, o virto tikė
jimu. Vienok iš jo paties raš
to matosi, kad jis nedarė tokių 
pastangų, ka!d jo patyrimus 
ir nuomones kili priimtų kai
po tobulybę. Jis sako: “Aš ne
radau prirengto pamato, negi 
.tio.Lcliij, Icm-iiios £fa lepiau lc<>- 
pijuoti. Aš darau pirmus žings

ni LIS, todėl jie yra maži, vie
nok atlikti dideliu apgalvoji
mu ir sunkiu triasu. Į juos 
reikia žiūrėti kaipo į pirmus 
žingsnius ir teisti liuosai.”

W. A. Lucy “Biology ant its 
nia'kers” apie Aristotelį rašo: 
“Jo patėmijimai struktūros 
(gyvų daiktų. — A. iM.) ir 
vystymosi ir jo ankstyva idėja 
apie gyvų daiktų evoliuciją 
yra dalykai,, kurie daro jį 
garbingu... Jis žinojo, kad tra
nai atsiranda iš kiaušinėlių, 
kurie nėra išanksto apvaisin
ti... Kad tūli rekinai (sharks)

atsiranda motinos kiaušių 
vamzdelyje. Jis sekė dieną iš 
dienos viščiukų kiaušinyj be
sivystant. Embriologijoj jis 
matė naturalę vystymąsi kaipo 
laipsnišką budavoj imąsi, o ne 
išsipūtimų.“ Tečiaus medicinoj 
jis darė daug klaidų. Pav., 
jam išrodė, jog smegenyse 
kraujo nėra, kad arterijos yra 
pilnos oro, kad kepenys, inks
tai ir blužnis yra tik venų lai
kymui vietoj, kad nervai iš
eina iš širdies, kuri esanti dū
šios vieta. Šitos klaidos buvo 
ginamos kaipo teisybė per 
daugelį šimtmečių.

Medicina Aleksandrijoj.
Po Hippokrato medicina da

rė didelį progresų Aleksandri
joj, kurios gyventojai buvo 
linkę jų gerbti. Praxagairo ir 
Chrisippo mokinys Herophi- 
lus buvo žinomas kaipo suma
nus medikas ir liirurgas. Jis 
pusėtinai gerai aprašė smege
nis, kepenis, iš skrandžio ei
nančių žarną (duonenum) ir 
absorbavimo procesų žarnose. 
Jis aiškino Hippokrato raštus 
ir rašė apie maistų, mankšti-

niinųsi, gimdymų ir chirurgijų. 
Tuo pačiu laiku gyveno ir ki
tas gabus gydytojas — tai 
Erasis tratos, kuris buvo ana-
tomijos studijuoto jas. Jis 
piauste lavonus ir studijavo jų 
sudėjimų. Jis aprašo gomurį, 
stemplę, širdį, žarnas kepenis 
ir kitką. Jis manė, kad krau-
jas darosi iš priimto maisto ir 
yra kūno maitinimui iš ato
mų ir išlaukinė šiluma daro 
jį gyvu.

Vienok Aleksandrijos gydy
tojai daugiau užsiėmė teorija, 
negu praktika ir tūli jų pra
dėjo būt nepatenkinti. Kaip 
Celsus sako, prasidėjo šitokie 
murmėjimai: “Vyras ir jūrei
vis išmokinamas ne disputais, 
o praktika... Ligos išgydo 
mos ne kalbomis, o vaistais..# 
Čia nėra klausimo, kas padaro 
ligų, o kas jų prašalina.” Ši
tie neužsiganėdijimai iššaukė 
susikūrimą Empirinės mokyk
los, kuri pasiekė augščiausį 
bu jj) j imą Horacheides laikais 
(apie paskutinį šimtmetį prieš 
Kristų). Horacheides žinojo 
visus tais laikais vartojamus 
vaistus ir buvo gabus chirur-

gas. Ypač jam sekėsi taisyti 
nulaužtus kaulus, išnarintus 
sąnarius ir operacijos ant rup- 
turų. Nors chirurgija tais lai-
kais skaitėsi žemu amatu, 
vienok jis nesidrovėjo ja už
siimti. Jų praktikavo visokie 
šarlatanai, kurie jokio mokslo 
neturėjo, vienok technikoj bu-
vo išsilavinę.

PLUNKSNOS
Mes parduodam visokias impor

tuotų ir naminių plunksnų bei pū
kų kokybes. Mes pardavinėjam nu
pilus, priegalvius ir mes dirbame 
patalus. Plunksnas atnaujiname. 
Musų kainos yra žemiausios mie
ste. Prašome ištirti.

SUPERIOR FEATHER & 
DOWN CO.,

1833 South Halsted Street, 
Telefonas Roosevelt 8430.

v.....--......  „z

fSUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

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

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

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

Pomirtiniai skyriai — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI —

$6.00, 9.00 ir 12.00 į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

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

Duona Jūsų Šeimynai
Kad geriausiai tiktų .jums ir jūsų 
šeimynai duona turi turėti augštą 
maistinę vertę, turi turėti elemen
tus suteikiančius stiprumą ir kū
no jiegą. Tokia duona yra Kleen- 
Maid (švariai padaryta).

Suprantama, padaryti tokios aug- 
štos maistinės vertės, ima atsargiai 
mokamai iškepti švariose apysto- 
vose. Ve delko mes pastatėme sa
vo naują naujovinę kepyklą už 
$250,000 pačioj Calumeto Distrik- 
to širdy.

Jus norėsite, kad jums pristatytų 
šitą geresnę šviežesnę duoną jūsų 
šeimynai, duoną tinkamai iškeptą 
čia namie — duoną tokią jau gerą 
ir sveiką, kaip ir kad duona tėvy
nėj.

KLEEN-MAID duona yra parda
vinėjama visose grosesnėse Calu
meto Distrikte. Paprašyk jos pas 
savo krautuvininką jos vardu — ir 
žiūrėk, kad gautum kepalėlį su 
olandiška mergaite ir vėjiniu ma
lūnu ant vynioklo. Nesakyk duo
na — sakyk KLEEN-MAID.

Calumet Baking Company
HAMMOND, INDIANA

' (ŠVARIAI PADARYTA)
PRAŠYK “OLD SETTLER” RUGINĖS 

PIRKDAMA RUGINĘ DUONĄ

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

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

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

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

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriikų, Vyriškų, 
Vaikų ir tisų chroniškų ligų.

Ofisas: 8335 So. Halsted St., Chicaga 
Valandos! 10—11 ryto; 2—8 po piet. 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dienų 
Res. 1189 Indenendence Blvd. Chicage 
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Naujieji Lietuvos 
Pinigai Litai
Jau siunčiama per

Didyjį Valstijinį Bankų

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Chicago.

Turtas virš $7,000,000,00.

Tel. Austin 787

DR. M ARYA 
D0WIATT—SASS

Kątik RugrjŽo ii Californljos ir 
vėl tęs aavo praktikavlncą po K®.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedčldienius.

................. ■ " ' ' ....... <

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 So. Ashland Avy
Tel.i Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 
ir 7 iki 9 v. nedildienials nuo 10 
iki 1 vai. po pietų.k............ . Į ..■■■/

Canal 8257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryte 
1821 So. Halsted St, 

Kanpas 18 ir Halsted Si, 
b............m; . .......—........................................

/ '* .... ' ........ . —.
Office Hours: 10 iki 12 pietų 

5 iki 7 vak. 
Tel. Canal 2118

Dr. A. L. Yufika 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 

4193 Archer Avė. 
2 iki 4 po pietų 

Tel. Lafayette 0098

Dr. Natalija Žukauskas,
Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir chroniškai li
gas; taipgi ir nervų ligas: vyrų, 
moterų ir vaikų. S pečiu)ist* mo
teriškų ir merginų ligų.

913 W. 33rd Jt’lace
Phone Boulevard 0313

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

----------—---------------------- j

f 1
Tlephonas Yards 5081

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

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
NadiJiomB ofisai yra 

uždarytas

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3825 So. Halsted St., Chicago, III.

. ..........................i................................................................................................................................

DR. A. J. BERTAšIUS ” 
PHYSICIAN IR SURGEON 

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

Ned. 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5913

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

...  ■ II a y J       ■ II. I

DR. Č. K. KLIAUGA 
DENTISTAS

1821 So. Halsted SL Ckicago, III. 
kampas 18th St.

Vtlrjidbst 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257



NAUJIENOS, Chicago, UI. Pirmadienis, Gruodis 11, ’22

Lietuvos “Žiežirbininky” judėjimas

Lietuvos Socialistinio Jaunimo Sąjungos “žiežriba” Šiau
lių Srities Skyrių Atstovų Konferencija.

2. Jaunuolių darbo diena 
iki 18 metų amžiaus neprivalo 
būti ilgesnė, kaip 6 valandos.

Į darbo valandas turi būti į- 
skaitytas ir privalomojo moks
lo laikas. Privalomas ir pa- 
pildomasai jaunimo mokslas 
atliekamas dienos metu, darbo 
valandomis.

3. Kas savaitė 42 valandi ne
pertraukiamo poilsio, pritaikin
to šeštadieniui ir sekmadie
niui.

4. Kas met vienas mėnuo 
apmokamų atostogų; atosto
gos, kur galima, vasaros metu.

5. Darban imamųjų jaunuo
lių ir nepilnamečių sveikata tu
ri būti būtinai gydytojo patik
rinta.

6. Turi būti visai draudžia
ma: a) jaunimo darbas nak
ties metu arba tokiose įmonė
se ar tokios darbo rūšys, ku
rios kenkia jaunuolių sveika
tai;

7. Jaunimo darbas nuo štu- 
kos (akordo darbas) ir mokes
tis už darbų nuo štukos.

8. Mokinių padėtis amatuose 
ir pramonės įmonėse turi būt 
įstatymų sutvai^kyta.

Ten, kur samdomasai jauni
mas gauna darbo atlyginimų 
natur veliamieji butai, dra
bužis ir valgis turi būti higi- 
jeniški, sveiki ir pakankamai.

10. Žmoniškas darbdavių ap- 
sėjimas su saindininkais-jau- 
nuoliais.

11. Ligos metu ar nelaimei 
atsitikus darbininkų jaunimas 
naudojasi daktaro pagalba, li
goninėmis ir vaistais nemoka
mais, darbdavio ar valstybės ir 
savivaldybių lėšomis. Darbinin
kų draudimo įstaigos privalo 
imti savo globon ir jaunimų.

12. Visų laipsnių mokykla 
turi būt darbo jaunimui priei
nama ir nemokama. Pradžios 
mokykloje turi būt įvestas pri
valomas papildomasai techni
nis profesinis mokslas (amatų 
mokslias).

13. Valstybė ir savivaldybes1 
privalo teikti darbo jaunimui i 
ir vargingųjų sluogsnių vai- • 
kams visokios pašalpos, einant 
mokslų visų laipsnių mokyklo
se.

14. Darbininkų jaunimui tu
ri būt patikrinta teisė laisvai 
kurti ir vesti janimo ekonomi
nes organizacijas.

15. Jaunimo darbo sųlygoms 
prižiūrėti ir jaunimo reikalams 
ginti turi būt sudaryta darbi
ninkų jaunimo Darbo Inspek
cija. Toji jaunimo Inspekcija 
privalo įeiti bendrojon Darbo 
Inspekcijon, kaipo jos sudėti
ne dalis.

II. Politiniai s. jaunimo 
uždaviniai.

(rezoliucija priimta 19 balsų).
Politiniai “žiežirbos” socia

listinio jaunimo užadviniai yra 
savo turiniu tie patys, kaip ir 
klasinių proletariato organiza
cijų, susidėjusių į Lietuvos So
cialdemokratų Partiją. Tinka
mai pasiruošti busimam vi
suomenes darbui ir jame jau 
dabar kiek galima dalyvauti 
socialistinis jaunimas privalo:

1) Pažinti visuomenės vys
tymosi kelius, pažinti dabarti
nės, kapitalistinės tvarkos ypa
tybes ir to surėdymo pagrin
dus, kurio siekia socialistinis 
pasauli proletariatas;

2) Pažinti musų krašto vi
suomenės gyvenimų, j Oje vei
kiančiųjų partijų esmę, jų pro
gramas ir veikimo budus;

3) Ypatingai artimai pažinti 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos programų, jos darbuotę 
praeity ir ateity, jos veikimo 
budus;

4) Vesti socialistinių pažiū
rų propagandą proletarinio 
jaunimo tarpe ir agituoti jį, 
kad dėtųsi į “žiežirbos” so
cialistinio jaunimo organizaci
jas;

5) Eiti prie sudarymo vie
nos visam kraštui socialistinio 
jaunimo organizacijos, kuri 
apimtų visų kraštų ir savo vei
kime remtųsi tarptautinės so
cialdemokratijos pagrindiniais 
dėsniais;

6) Stengtis aiškiai atsiriboti 
nuo buržuazinių ir klerikalinių 
jaunimo organizacijų, vesti su 
jomis energingų kovų ir va
duoti iš jų įtakos pripuolamai 
ten patekusį darbininkų jauni
mų;

7) kreipti ypatingos domės 
į tų darbininkiškąjį. jaunimų, 
kurį pagauna į savo organiza
cijas musų klerikalai, panau
dodami tikybinius jaunimo 
jausmus klasinėms priešingu
mams pridengti ir stiprinti re
akcinę savo įtakų musų visuo
menėj ;

8) vesti idėjinę kovų su vi
sokio plauko socialistinėms 
srovėmis jaunimo tarpe, išro- 
dant jų pažiūrų ir jų veikimo 
būdų klaidingumų.

Toje kovoje, kaip ir išviso 
visuomenės darbe “žiežirbos” 
socialistinis jaunimas prirvalo 
vengti demagogijos, nesąžinin
gų kovos priemonių, vengti 
paviršutinių ir netikrų laimė
jimų;

9) Auklėti savo nariuose są
moningus, tiesus, savarankius 
ir patvarius kovotojus už dar
bininkų klasės reikalus ir švie
sių žmonijos ateitį;

10) vesti propagandų jauni
mo tarpe prieš karus ir mili- 
tarizmų.

Kadangi klasinis darbininkų 
judėjimas Lietuvoje yra silp
nai dar išsivystęs;

kadangi senesnioji Lietuvos 
darbininkų karta, ypač tarp 
kaimo proletarų, yra suvargu
si, neapsišvietusi ir mažai įgu
dusi ginti savo reikalų;

tai socialistinis “žiežirbos” 
jaunimas, ypač paaugesnis ir 
jau pasilavinęs turi pareigos 
jau dabar kuo galėdamas dėtis 
prie politinio musų krašto gy
venimo ir eiti pagalbon parti
nėms L. S.-D. Partijos organi
zacijoms j ųkovoje už darbi
ninkų klasės reikalus visais 
svarbesniais atsitikimais.

Politinė socialistinio jauni
mo darbuotė privalo būt veda
ma artimai susižinojus ir va
dovaujant L. S.-iD. Partijai.

III. Kultūriniai socialistinio 
jaunimo uždaviniai.

(rezoliucija priimta vienbal.)
Lietuvos socialistinis jauni-* 

mas yra Lietuvos darbininkų 
viltis, yra tos jaunosios jėgos, 
kurios jau artimiausioj ateity 
gaus sudaryti priešakinius ko
votojų būrius už proletarų rei
kalus ir jų siekimus.

Lietuvos socialistinis jauni
mas gaus pakelti visą sun
kiausiųjų kovų su dabartinės 
tvarkos neteisybėmis ir tam
siais praeities palikimais, gaus 
virsti naujo surėdymo kūrė
jais. Kad tiesėtų tiems aukš
tiems uždaviniams, kurie jo 
ateity laukia, Lietuvos socia
listinis jaunimas turi ruoštis į 
gyvenimą su visu rimtumu ir 
pasišventimu. Jis turi plačiai 
apsišviesti, turi išauginti sa
vyje pasišventimo, vienybės ir 
darbo žmonių meilės jausmus, 
turi išauklėti savyje aukšto do
ros privalumus ir tiesių tvir
tų valių.

Kelti jaunimo ir darbininkų 
apšvietimui ir kultūrai “žiežir
bos” organizacijų nariai:

1) rūpestingai skaito kny
gas ir laikraščius, rengia vi
suomenės klausimais paskai
tas, savo susirinkimuose svars
to rupimus klausimus; kur 
galima organizuoja nuolati
nius kursus savo nariams 
šviesti ir lavinti;

2) kuria ir leidžia savąją so
cialistinio jaunimo literatūrą,

savąjį jaunimo laikraštį ir

knygeles atskirais jaunimo, 
klausimais;

3) kur galėdami dedasi prie 
socialistinės ir kultūrinės lite
ratūros platinimo darbininkų 
tarpe, prie paskaitų ir kursų 
organizavimo darbininkų švie
timo reikalams;

4) rengia idėjinio pobūdžio 
vakarėlius, koncertus, vaidini
mus ar šiaip žaislus;

5) organizuoja jaunimo cho
rus, orkestrus ir šiaip kultūri
nius žaislus;

)6 kuria savo narių ir dar
bininkų reikalams knygynė
lius; mainosi skaitymo knygo
mis su draugingomis organi
zacijomis;

7) tiria darbininkų jaunimo 
gyvenimo sąlygas, ' stengiasi 
susipažinti su krašto ukiu ir 
visuomenės gyvenimu, daly
vauja savojo laikraščio leidi
mo;

8) taiso jaunimo ekskursi
jas savo krašte ir užsieny, mez
ga ryšius ir juos palaiko su 
kaimyninių kraštų socialisti
nėmis jaunimo organizacijo
mis;

9) skatina savuosius narius 
prie kilnaus gyvenimo, veda 
agitacijų jaunimo tarpe prieš 
svaiginamųjų gėrimų ir labo
ko vartojimų prieš lytinį pa
sileidimų ir šiaip nekulturinį 
išdykimų;

10) savo nariuose skiepija 
it vysto tikro draugingumo ir 
vienybės jausmus, žadina mo
kėjimą pasišvęsti bendrie
siems darbininkų reikalams ir 
kilniesiems žmonijos sieki
niams.

Savo kultūrinio darbo pama
tau socialistinis jaunimas pri
valo dėti blaivią, mokslingojo 
socializmo reiškiamų mintį ir 
skaisčią sielų, virsdamas sek
tinu pavyzdžiu kitiems dar ne- 
susipra tusiems draugams.

i -------------------------
(Bus daugiau).

Keisti nejutimai
Nedaug proto eigų yra ne

paprastesnių už tas, kurios ap
sireiškia nemėgimu. Kartais 
nemėgimas būva toks stiprus, 
kad jis teisingai galima pas
kaityti proto ligos apsireiški
mu. Daugelio šitų keistų įrme- 
nų pradžia tenka išvesti iš ne
normaliųjų sąlygų, bet kitos 
yra nesuprantamos garsiau
siems pasaulio mokslininkams, 
bandžiusiems jas tirti.

“Katės bijojimas” senai yra 
nepažintas proto liga ir nuo 
jo nėra liuosi kažkurie nar
siausių senovės ir naujoviiiės 
karininkų. Asmens turį šitų 
baimę dažnai jaučia katės pri
siartinimų nematydami jos.

Francuos karalius Henrikas 
III, nors labai mylėjo šunis, 
apalpdavo katę pamatęs; tas 
pats atsitikdavo su kunigaikš
čiu Schoinbergu.

Kompozitorius Getry ir ka
ralienė Ona abudu nemėgo ro
žių kvapo; italų dainius Fa
vorite ir tapytojas Vincent 
taipgi durėjo šitų nemėgimų. 
Scabliger pasakoja apie savo 
giminaitį, kurį tęsė vemti le
liją pamačius.

Maršalas Breze kartų be
medžiodamas kiškius nušovė 
savo draugų ir nuo to sykio jis 
apalpdavo kiškį pamatęs.

Le Mothc de Nayer mėgo 
klausyti griaustinio, bet nega
lėjo kęsti jokio muzikos in
strumento.

Nicoma apail|xiavo išgirdusi 
fleitos balsų, o moteris Nu
murę apalpdavo išgirdusi var
pą.

Garsus Ilanovcro sportinin
kas Vaughelm nukaudavo šer
nus šimtais, bet įbėgo nuo sta
lo pamatęs įkeptą kiaulę, arba 
alpdavo negalėdamas pabėgti.

Erasmasą imdavo drugis 
klėsti, uzuodus šviežių žuvį, 
o lenkų karalius Vladislavas 
sakydavo, kad jis greičiau su
tiktų pasitikti 1,000 girikluo- 
lų priešų, kaip būti uždarytu 
kambary, kur yra gorčius 
obuolių.

Imperatorius Augustas bijo-

davo griaustinio ir mažiausiam 
debesiui su perkūnija pasiro
džius jis smukdavo slėptis tam 
tyčia pataisytam rusiu.

. Scalliger, kuris pasakoja 
apie savo giminaičio silpnumą, 
negalėjo pakęsti čerukų (toks 
augalas); jis negalėjo gerti 
pieno.

Perinant, keliautoj as, baisiai 
nekentė peruko. Istorija sako, 
kad jis atsidėjęs keikė Ches- 
tero (Anglijos miesto) majorų
už nešiojimų ant galo nutrau
ko jį jam nuo galvos ir ėmė 
vytis.

Ar maža yra moterų, kurios 
nesislepia su tuo, kad jos bi
josi pelės?

Pas gyvulius nemėgimas be
veik nemažiau aiškus kaip pas 
žmones. Vaikai baisiai neken
čia iscilla šaknų; žalčiai ven
gia Airijos žemės. Visi gyvu
liai suka ištolo, eidami pro 
ricinos aliejaus augalų, o vab
zdžiai šalinasi tų vietų, kur 
dvelkia kamparas. Knyginės 
trandes nemėgsta rusiškos šik
šnos, o musios nemėgsta para
fino.

Kedras vartojama drabuži
nei ištaisyti, nes kandys nepa
kenčia jo kvapsnis. -Skruzdės 
aplenkia vietų, kur šalavijus 
auga. —Gold Book Magazine.

Kova už geresni būvį

Vokietijos finansinė katas
trofa skaudžiai užgavo ir labai 
pakenkė Lietuvos ekonomi
niam vystymuisi ir per tai 
labai pasunkino varguomenės 
buitį. Tik daugiausiai <J^1 vo
kiečių markės nuo karo laikų 
Lietuvai tenka pergyvent Stin
gų gyveninio, etapų, 
mus dedasi stačiai 
dalykai. Tuojau iš 
1919—1920 metais, 
baisaus okupantų 
krašto padėtis^ o ypač biednuo- 
menės, buvo žymiai geresnė 
negu šiandien gyvuojant musų 
respublikai jau 5 metus.

Darbininkai ir valstybės tar
nautojai nors jau yra gana 
Iiasižymėję savo kantrumu ir 
ištverme, vienok verčiami sun
kaus likimo laikas nuo,laiko 
klabena į valdžios duris rei

Dabar pas 
nepaprasti 
po karo, 
po tokio 

mialiniino

Geriau ir rigiau
Užsiprinumeruoti

Naujienas Ant 
Cielų Metų

Visi Naujienų skaitytojai šįmet gaus dvi labai puikias ir naudin

gas metines dovanas: puikų 12 lapų kalendorių ir didelį gražų 

metraštį su daugybe patarimų, pamokinimų, informacijų, žinių ir 

adresų visų biznierių, daktarų, advokatų, aptiekorių, barberių, 

hotelių, grocerių ir kitokių biznių bei profesijų. Tai vienintelė 

knyga lietuvių kalboje, kuri gali būt naudinga kiekvienam, kuris 

geidžia turėti naudos iš savo gyvenimo. ,

Užsisakyk Tuoj aus 
NA UJIENAS 

DIDŽIAUSIAS. LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

kalaudami pagerint nebepaken
čiamų jų buitį. Lietuvos lig
šiolinė valdžia šiek tiek sten
gėsi gorint sunkų darbininkų 
ir tarnautojų būvį keldama 
jiems algas, bet neretai ir visai 
atsisako patenkint statomus jai 
reikalavimus. Štai paskuti
niuoju laiku Valstybės įstaigų 
tarnautojų Profesinės Sąjungos 
Valdyba kreipėsi į valdžių su 
prašymu išduot valdininkmas

Reichard Piano Co.
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1311 Mihvaukee Avė. 
prie Paulina gat.

Mes parduodame viso
kius muzikalius instru
mentus ir suteikiam ge
riausi patarnavimą. At
silankykite, o bukite už
ganėdinti.

Lietuviški Kalėdiniai Rekordai:
7256 Sveikas Jėzau Mažiausias

Gul šiandieną.-
7-8391 Visad linksmas.

Mano mylimoji. — Polka.
73268 Baliui pasibaigus. — Valcas.

Aplink Kalėdų Eglaitę. — Mazurka.
65132 Skubin prie Kryžiaus. .

Giesmė į Panelę švenčiausią. — Naujalio.
73103 Gul šiandieną.

Linksma Diena.
Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas.

2356 Lietuva Tėvyne musų.
Tykiai Nemunėlis teka. #

2357 Birutė.
Kur banguoja Nemunėli^

2393 Saulelė raudona.
Jojau dieną.

2394 Už šilingelį. /
Šių nakcialy (Dzūkiška daina).

3796 Bernužėli nesvoliok.
Eisiu mamai pasakysiu.

Monologai ir Dialogai.
1170 Smarkus vyras. Atliko A. Rądževičius ir J. Papartis.

Kur bakūžė samanota. —- Įdainavo M. Bradunienė.
2342 Siuvėja. — Atliko Glemžių Pranė.

Po dvigalviu ereliu. Maršas. Orkestrą^
2343 Ant vienos galvos. Atliko Glemžių Pranė.

Žuavu maršas. Orkestrą.
įgrojo militariška orkestrą

2527 Linksmybė. — Polka.
Išdykus mergaitė. — Polka.

3314 Dėdukas. — Polka.
Saldžios lupos. — Valcas.

Armonikų Duetai
2863 Kaimiečių valcas.

Linksmas valcas.
švilpimo solo su orkestros akompan.

3317 Batų Vystytojas. — Maršas.
Saldus bučkis. — Valcas.

Klernetas, Kornetas ir Armonika.
3183 Rožės šaka be žiedo. — Polka.

Linksmo kraujo. — Polka.

po 200 litų pašalpos nusipirki
mui rūbų žiemai, nes valstybės 
tarnautojai iš gaunamųjų al
gų nors šiaip tiap minta, tai 
nusipirkt sau rūbų neįstengia. 
Apie tai niekam nėra paslaptis 
ir ta tikrenybę gerai žino ir pa
ti valdžia, tačiau patenkint mi
nėtą valdininkų sąjungos 'rei
kalavimų atsisakė, motyvuoda
ma stoka valstybės ižde lėšų.

—Prof. Sąjungos narys.

DR. VAITUSH, O. D.
Lietavia Aldą Specialiais*

T a pnj/vinb akių įtempimą, turto 
esti, Heiastimi galvos skaudljlmo, 
svaigulio akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą 'aidų karšti, atitaiso 
ireivas iki* nuima kataraktą, atitai
so trumnar^cystę ir toliregystę. Pri
renka te’al"<r*i akinius. Visuose at
sitikimuos' '’zaminavimas daromas 
«u elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

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

Phono Boulevard 7589

AKTŲ OaktARAS

Ant Bridgeporto
Pritaikau akinius, sudužusius stik
lus ir sulaužytus romus sutaisau J 
trumpą laiką; užtikrinu kuogeriau- 
sią patarnavimą ir užganėdinimą.

Patarimai suteikiami dovanai

DR. SER.NER O. D. (ŠERNĄS)
3315 So. Halsted St. Chicago.
Vai. 6 iki 9 vakare, Ned. 10 iki 1

Akių, Ausų, 
Nosies, Gerk

lės Kliūtis
Visokias gydo žinovas — per 23 

metus prie State gatvės.
Žvairos akys atitaisoma saugiai, 

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

Rašyk nemokamos knygutės.

Franklin O. Carter, 
M. D.

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

10 iki 12.

OR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179 

VALANDOS!
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
.Rezidencijos Tel. Fairfaz 5674 

Chicago.

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

3261 S. Halsted gt. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

David O’Shea, A. M., M. D 
Bustas, Edgewater Beach Hotel 

5349 Sheridan Road
Tel. Edgewater 8380

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

Valandos: 11 ryto iki 2 po pietų 
ir vakarais, išskiriant septin- 
tadienių vakarus.

Dr. Anelė Kaushillas D. C.
CHIROPRACTOR

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

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

5, nuo 6 iki 9 p. m. Ned. 9 iki 12 
a. m.
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CATARRH 
jOF THE STOMACH 
3 C331' • . .. . " •1 1— —'muttUulHa l'lilUMIi

ĘrlOU CANT ENJOY LIFE 
witL a sore, sour, bloated rtom- 
ach. Food doc» not nourish.

Instc'ad it is a sourco of tnisery, causing 
pains, belching, dizziness and head- 
aches.

The penon vvith a bad ttomach 
should be satisfied vvith nothing leu 
than permanent, lasting relief. 
d The right remedy will aci upon the 
linings of the stomach, enrich the blood, 
aid in casting out the catarrhal poisons 
and strcngthcn every bodily funetion.

The large number of people who 
have successfully used Dr. Hartman’s c 
famous medicina, recommcnded for all 
catarrhal conditions, offer the »tronge»t 
possible endorsement for 

Pe-ru-užA
Iii SERVICE F1FTY YHRS
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Pirmadienis, Gruodis 11, '22 NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

čanjpionas jautis 
metų parsidavė po $1.10 
svarų.

pereitų ciatyva. Susirinkimo pirminiu- 
v už

IJETUVOS EMISIJOS BAN
KE ĮVEDAMA ČEKINĖ 

SISTEMA.

Didžioji Opera

Tikslu palengvinti privati
niams asmenims, ypač preky
bininkams, apmokėjimą įvai
rių mokesnių valdiškoms įs
taigoms, Lietuvos Emisijos 
Bankas įvedė čekinę sistemų. 
Bankas susitarė su Kauno paš
tu, Gelžkelių Valdyba ir muiti
nėmis, kad pastarosios įstaigos 
priiminėtų už įvairiausius mo
kesnius vieton pinigų Emisi
jos Banko čekius. Kadangi 
dabartiniu metu apyvartoje 
yra daugiausia piniginiai ženk
lai žemų kopiurų, tai apmo
kant didesnius mokesnius tas 
sudaro žinomų sunkumų. Va
karinėj Europoj ir Amerikoj 
čekinė sistema tiek išsiplati
nus, kad labai retais atsitiki
mais, sudarant prekybines su
tartis apmokama piniginiais 
ženklais, daugiausia gi čekiais. 
Sakysim kuris nors asmuo tu
ri apmokėti kuriai nors mui
tinei arba Gelžkelių Valdybai 
žinomų sumų pinigų; ji krei
piasi j Lietuvoj Emisijos Ban
kų, kur žinoma, yra depona
vus einamojon suskaitom pini
gus, išgauna tuojaus, be jokių 
keblumų, ant tokios sumos, 
kuri reikia apmokėti, čekų, 
pastarąjį persiunčia paštu ar 
įteikia tai muitinei arba Gelž
kelių Valdybai, ir visa kombi
nacija atlikta.

Ta čekinė sistema sudaro tų 
patogumų, kad paliuosuoja 
nuo laikymo prie savęs didelių 
pakų pinigų ir ilgo piniginių 
ženklų apskaičiavimo. Tų visų 
darbų atlieka Emisijos Banke 
Čekai. Taigi Lietuvos Emisi
jos Bankas ragina visuomenę, 
ypač pirklius ir komersantus, 
deponuoti savo pinigus Emisi
jos Banke einamojon sųskai- 
ton ir laikytis įvestos čekiuos 
sistemos. (“Lietuva”]

ŠIOS SĄVAITfiS PROGRAMAS
■■ 1 r-

Didžioji Chicagos Opera šių 
savaitę duoda Auditorium te
atre sekamas operas:

Šiandien — “H Trovatore”, 
su artistais-dainininkais: Mū
rio, Homer, Crimi, Lazzafi, 
Rimini, direkt. Polacco.

Aptradienį —1 “Martha,” su 
artistais-dainininkais: Mason, 
Scbipa, Bourskaya, Rimini, 
Trevisan, direkt. Hageman,

Trečiadienį —• “Cavalleria 
mermoor” su artistais-daininin 
kais: MeGormie, Lamont, Pav- 
loska, Defrere; “Pagliacci”, 
Mūrio, Marshall, Farmichi, 
direkt. Cimini.

Ketvirtadienį — “The Jewels 
qC the Madonne”, su artistais- 
dainininkais: Raiša, Crimi, Ri
mini, Claessens, direkt. Cimini.

Penktadienį (specialia pers
tatymas) — “Lucia Di Lam- 
mermoor” su artistais-dainiin
kais: Galli-Curci, Schipa, Ri
mini, iLazzari, direkt. Cimini.

šeštadienio dienų — “Rigo- 
"letto,” su artistais-daininin
kais: Mason, Bourskaya, Ming- 
beti, Formichi, direkt. Polac
co.

šeštadienio vakarų — “Tos- 
ca”, su artistais-dainininkais: 
Muzio, Crimi, Baklanov, Tre
visan, direkt. Panizza.

ku išrinkta p. Brajlčiulis, sek
retorium p. Bagdonas.

Susirinkimas \buvo šauktas 
tuo tikslu, idant pasitarus ko
kios akcijos turi stvertis Ame
rikos lietuviai dėl Klaipėdos 
klausimo sprendimo. Dalykas 
tame: antantės ambasadorių 
taryba paskyrė komisijų, kuri 
renka medžiagos Klaipėdos kra 
što klausiniu. Kada ta medžia
ga bus surinkta ir išnagrinėta, 
tai komisija padarys atatinka
mas išvadas, kitais žodžiais sa
kant, ji išspręs Klaipėdos kraš
to likimų. Iki šiol, kaip žinia, 
Klaipėdą faktinai kontroliavo 
prancūzai. Taip buvo Versa- 
lės sutarties patvarkyta. Vie
nok tai buvo tik laikinis pa
tvarkymas. Dabar, kuomet’ 
Lietuva liko pripažinta de jure, 
einant Versaiės sutartim, Klai
pėdos kraštas turi kuli galuti

nai išspęstas. Istęrijos it et
nografijos žvilgsniais Klaipė
dos krašto (Mažoji Lietuva) 
neginčinamai Lietuvai priklau
so. Bet musų dienų sukempė- 
ję politikai nėra pratę teisybe 
vaduotis. Pakanka tik atsi
minti Vilniaus bei Galicijos 
klausimus. Visų šalių imperia
listų mėgiamas obalsis — “jė
ga yra teisybė” — dabar vy
rauja labiau negu kada nors.

Del Klaipėdos krašto jau yra 
įteikę savo reikalavimus ir ar
gumentus Lietuvos valdžia, 
Prūsų lietuviai, lenkai ir vo
kiečiai. Lenkams ir vokie
čiams rupi, kad Klaipėda ne
tektų Lietuvai. Jie deda did
žiausių pastangų, kad iš Klai
pėdos butų sudarytas savaran
kis kūnas, nepriklausantis nuo 
Lietuvos. Tuo tikslu buvo vc-

Pinigai Išmokėti LietuvojehB

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo 
pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti, sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais.

DR. A. MONTVID
T.ięt<ivh Gydytojas jr Chirurgą* 

25 E. Wa»hington St 
Valandą*! nuo 10 iki 12 ryta

Telephone Central 8202 
1824 Wabanaia Ava.

Valąndosi: nuo 6 iki 8 vakare 
UMidtmcijoM Ui. Kadzia 7716

p------------------------------------------ ,
Telephone Boulevard 5062 

DR. A. JUOZAITIS
Pinigus gavo:

50920—P. Garbenui 
50921—U. Lunskienei 
50921 O. Pilipavičienei 
50922—B. Sadauskui 
50926—J. šimkevįčiui 
50928—J. Bendoraitis 
50930—D. Lužaįtei 
50932—V. Moteikaitienei 
50936—A. Meškauskui 
50938—A. Stanilaitė

10333—O. Saunorienei 
10334—A. Mikšis 
10335—P. Barauskas 
10337—F. Puidokas 
10338—A. Januolionytei
10339—K. Rūkas
10345—K. Petruliui 
12080—J. š'liožis
12099—J. Sakalauskienė 
13101—P. Stančikui

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
8261 8a. Halsted SU Chicayo, I1L 

K------------------------- ■ U

Dr. M. T. Strikol’įs ’
Lietuvis 

GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

- Vai. 6 iki 8 vak.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų TeL: Lafayette 0268

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

ž. KALVARIJA.
25. X. 22 m. Kalvarijos vals. 

buvo tarybos posėdis. Kinko 
atstovų į apskr. savivaldybių 
susirinkimų ir išrinko “kruvi
nojo komendanto” Plechavi
čiaus garbintojų Bieliauskų, 
kurs patsai pasisiūlė. Žmonės 
pasakoja, buk Bieliauskas ap
skr. savivald. susirinkime sė
dėdamas kedėje, užmigęs ir nu
virtęs nuo kėdės.

Lietu viii bateliuose
LIETUVIŲ OPEROS ARTIS

TAI CHICAGOJ.

Vakar atvyko Chicagon visi 
i rys Lietuvių operos artistai, 
pp. Byra, Oleka ir Leškevičius. 
Pirmas jų koncertas, kaip teko 
girdėti, įvyks tuojau po Kalė
dų, būtent trečiadienį, gruodžio 
27, Chicagos Symfonijos Or
kestrus salėj (Orchestra Hali), 
Michigan avė. prie Adams gat
vės, vidurmiesty.

WEST SIDE.

(Tųsa ant 8 pusi.)

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

PRANCIŠKUS PAULAUSKAS.
Persiskyrė su šiuonvi pasauliu, gruodžio 8 dieną, 1922 m. 7 v. 

rytą, sulaukęs amžiaus 34 metų. Paėjo iš Telšių valsčiaus, Kir
šių kaimo. Amerikoj išgyveno 17 metų. Paliko nubudime mo
terį Elzbietą ir 3 kūdikius. Brolius Kazimierą jr Stanislovą 
Amerikoj, Lietuvoje senus tčvus ir brolius Joną ir Juozapą. 
Laidotuvės bus antradienį, gruodžio 12 d. 1Q valandą rytą iš 
namų 7135 So. Canvpbell avė. į Nekalto Prasidėjimo Panos 
Šventos bažnyčią, iš tenai į šv. Kazimiero kapines. Giminės ir 
pažįstami bukit malonus dalyvauti laidotuvėse.

Tegul tau bunie lengva šios šalies žemele; ilsėkis mano my
limas vyre. Paliekame nuliudime Moteris Elzbietą, kūdikėliai ir 
broliai.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus narmis, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutine Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Į n c.

50940—M. Gricienei 
50945—P. Mišeikaitė 
50948—S. Goštautui 
75128—S. Valskis 
75148—A. Tedrimaitei 
75154—U. Shnanavičienei 
75156—A. Godžiuniene 
75168—O. Maurienei 
75177—J. Valantinas 
75179—L. Eųdriukaitei 
73180—J. Rainis 
75185—M. Vismantienei 
75186—M. Riškienei 
75187—BĮ šimošienė 
75188—Juozas Gedmantas 
75191—V. Slabašienei 
75200—E. Plonienei 
*75201—K. Daušui 
85120—R. Valunienė 
85203—M. Garutskis 
85204—A. Bilikovičienė 
85205—P. Misevičienei 
85206—P. Rauchitei 
90078—K. Kartainaitei 
90086—V. Obrikienč 
90087—O. širvinskaitei 
05091—J. Saudargui 
95092—M. Pasakai nienei 
95093—0. Zadeikienei 
95103—0. Petkienei 
95104—P. Žilinskui 
95105—K. Silauskaitė 
95106—H. Sipovicienei 
95107—J. Pagojui 
95108—K. Tarvainienei 
95111—A. Drazdauskui 
95113—F. Bareikienei 
95115—V. VaizgaucĮui
3938—Mikalina
4214—U. šileikaite 
4258—J. Šileikis . 
4306—A. J. Šileikaite 
4323—A. šepkaitė 
4373—0. Pocienė 
4377—M. Adomai te 
4422—P. šakinskas
4450— J. Skakauskiene
4451— B. Venalienč
4452— M. Zulpicnė
4459— E. Šidlauskienė
4460— M. Jurgaitytei 
4472—P. Zinkienė 
4474—K. Litvaitis 
4510—R. Petrauskienė

10215—K. Debulevičienė 
10262P. Naujokaitis 
10266—M. Aniuliutei 
10295—F. Tamošaitis 
10312—Ą. Skruzdys 
10314—J. Aniuliui 
|0316—P. Karpavičiui 
10328—B. Mekalauskienei 
10331—V. Bružis

12110—J. Valentinavičius 
12113—B. Norkienei 
12116—P. Klictkus 
12124—J. Laurinaitis 
12125 E. Bečalienė 
14079—J. Kvedaras 
14080—M. Kvedaras 
14086—A. Pranevičius 
15022—O. Urbonienė 
15025—M. Spiridavičius 
15029—J. Liorenčas 
15030—J. šeputas 
15032—V. Berzinis 
15035—J. Bilaitis 
3950—N. Ozulaitė 
3992—E. Savickas 
4269—B. Diglaitė 
4352—A. Pranokus 
4391—P. Trumpis 
4420—I. Duseika 
4433—P. Mineikienė 
443—M. Balvočaitė
4463— O. Andriušienė
4464— S. R. Levin 
4509—O. Buzveitienė
4524— K. Miliauskas
4525— A. Sinkevičius 
4535—Pranciškus Puirius 
4559—O. Kubilienė
4562—J. Rimkiene 
4579—M. Gutauskas 
4588—Socialdemokratas 
4596—S. Ramaškevičius 

10341—Z. Janulevičius 
10264—P. Šeputis 
10267—A. Černienė 
10277—U. Galminas 
10286—K. Gricius

1URSĖ
Telefonas

Yards
3135

M. Burokienė, Nursė 
5141 So. Halsted St., Chicago.

Kuomet kenti

Simaųauskienė10289—A. Juknienė

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

A. RYPKEVIČIA IŠVAŽIAVO 
LIETUVON

Vakar išvažiavo Lietuvon 
Antanas Kypkevičia, Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyriaus ve
dėjas. Iš Ne\v Y'orko išplauks 
gruodžio 13 d. United States 
Linos laivu “America”.

KAS NORITE GERO 
STEIKO?

Chicagos lėbauninkai turės 
progos pavalgyti gero stoiko, 
kinį jiems parūpino tarptautinė 
gyvulių paroda skerdyklose. 
Chenovvelth Jock, Shorthorn 
tyro kraujo jautis, kurį J. M. 
S t riekiami iš Yorkshiro, An
glijoj, apvainikavo čampionu 
visų galvijų gyvulių parodoje, 
tapo nupirktas Armouro kom
panijos Congresso hoteliui. 
Gyvas jautis svėrė 1,010 sva
rų. Armouras užmokėjo po 
$1.25 už svarų arba $1,262.50 
už visų jautį.

Chcnosvalth Jock statė pa- 
rodon W. J. ir B. A. Thomas 
iš Shelbyville, Ky. Jautis yra 
trylikos mėnesių senumo. Pa
sibaigus parodai jis bus pa
pjautas ir išdaryta mėsa, pri
statyta Congress hoteliui. Per 
Kalėdas bus galima gauti pa
ragauti jo steiko.

Dramatiško Ratelio Metinis 
susirinkimas. I

Trečiadieny, gruodžio 6 d.; 8 
v .v., p. Meldaižio svetainėj, į- 
vyko Dramtiško Ratelio meti
nis susirinkimas. Susirinkimų 
atidarė ir vėliau tapo išrinktas 
pirmininku seniau buvęs rate
lio pirm., V. Račkauskas, kuris 
nesenai sugrįžo iš Lietuvos po 
kelių mėnesių vakacijos. Ati
darius susirįnkimų ir apta
rus kaikuriuos reikalus, val
dyba pranešė, kad turi nuo 
draugijų kvietimus sulošti po
ra veikalų trumpoj ateity. Pra
nešimai po apsvarstymo tapo 
priimti. Kiek vėliau bus pra
dėta ruoštis ir daryti repetici
jas. Tapo priimtį keturi nau
ja narai; būtent, dd. K. Misius, 
J. J. Auryla, A. Vasel ir J. Va- 
sel.

Tolesniai raportuoja iždinin
kai. Iš iždininko raporto nia- 
tosi, kad ratelis finansiniai ge
rai stovi. Pas narius irgi ma
tosi geras ūpas ir noras veik
ti dramos-meno srityj. Reikia 
spėti, kad dabar, praėjus vasa
ros nepakantriam orui ir už
stojus žiemos sezonui, ratelis 
ir vėl imsis energiškiau su 
pasišventimu veikti ir darbuo
tis dailės srity.—Aras.

Chicagos veikėjų pasita
rimas įieiei Klaipė

dos krašto
IŠRINKTA KOMITETAS.

šeštadienio 2 valandoje pq 
pietų “Eltoje” (p. Bagdžiuno 
įstaigoje) įvyko Chicagos lie
tuvių veikėjų pasitarimas dėl 
Klaipėdos krašto.. Susirinki
mus buvo sušauktas “Draugo” 
redaktoriaus kun. česaičio, ini-

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

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

Metams............:.... $3.50
Lietuvon....................... $4.50

— Adresuokite —

VIENYBE
193 Grand St.,Brooklyn, N. Y.

TURINYS

■Wl

F

Ne- 
šalti- 

Naktics ramumas. Bus

RUDENS AIDAI
Nauja eilių knyg-a iš Lietuvos 

Parašė Adomas Jakštas.
100 puslapių. Kaina — 40c.

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

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

Reikalaukite tuojau.

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

10291—J. Bargaila 
10277—T. Marcinkevičius • 
10299—1). Rudokienė 
10311-—K. Dargis • 
10319— J. Žilinskas 
10340—U. Užsienė 
10343—S. Kairys 
10344—B. Zygolis 
10349—Dr. J. Staugaitis 
10355—J. Rimkus 
10359—E. Pašakarnaitė 
12079—A. Vitartienė 
12112—Bumbulienei 
12114—E. Marcinkevičiene 
12115—J. Sklenikienė 
12127—O. Bielskienė 
12131—Švyturio B-vė 
14089—J. Sniukienė 
15074—P. Vaičaitis 
15037—A. Girniute 
15042—D. Gricius 
16009J. Kvasas 
16010—J. Dagis.

Kvitai su paėmėjų parašais randasi 
“Naujienų” ofise.

v

Žemės Liepsna
Nauja darbininku eilių knyga is Lietuvos 

Parašė Butkų Juzė 
Darbo Tėvynes Draugam
127 puslapiai. Kaina — 30c.

TURINYS:
Dangaus svečias. Ar tai 

rytas. Rytas beauštąs. 
žvaigdžių rūbais. Kęvos vė
liava. Skurdo keleiviai. Ste
buklų naktis. Kelią erškė
čių. žuvusiom. Juozui Lu
koševičiui. Kraujo juroj. Su 
arėju. Už Pušyno. Jonui 
Dralcšui. Arėjas. Prikaltas 
Promotėjus. Jurų karalius. 
Vadui mirus. Trys gulbės. 
Laima. Iškentėjęs, šviesią

naktį. Beržyne. Kalėjime. 
Arėjui. Pamišėlis. Darbo 
mergelė. Kraujo rožių. Esu 
pavargęs. Mirtis. Eidamas 
į karstą. Sutarta. Mano 
mamytei, žaltvykslė. Tu — 
šventorius. Mergaite. Grė
bėja. Piovėjo daina. Liau
dies daina, žvaigždžių nak
ty. 1 A.Š. Padangėse. Toj 
mano. O tavo. '■ Pasaulis vi
sas. Tankos. Rubajatai.

Reikalaukite šięs knygutės tuojau.

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

gaivos skaudėjimą 
sirenų skaudėjimų 

dantų skaudėjimą 
neuralgijos

Arba kitokj skausmų, 
mėgink

Dr. Milės Anti-Pain Pilist
One or two and the pain stopa 

Contain no habit-forniinfl druoa 
Have you tried Dr. Milės’ Nervine?

Asfc vouv Jir'ugai9i

! PASAKO JIMAIAPIEJEZĮĮ
Parašė Krank Harris

Autoriui leidus iš Anglų 
kalbos vertė

A. Lalis
Kurie mėgsta skaityti dailią

ją literatūrą, patartumėm per
skaityti šią knygelę.

Žodis dėl pasakojimų
. apie Jėzų.

Visame savo gyvenime aš ypa
tingai tesidomėjau dviem žmo
nėm, kurie raštijoj paliko savo 
žymių: Shakespearu ir Jėzumi. 
Per pastaruosius trisdešimts me
tų aš visados kalbėjau apie Jė
zų, kaipo apie didžiausįjį žmo
gaus sūnų, ištikrųjų pirmutinį, 
kurs atrado žmogaus sielą ir kal
bėjo iš jos ir dėl jos, kaipo vir
šesnio dalyko negu protas; kurs, 
ištiesų, prieš devynioliką šimtų 
metų jau žinojo tą tiesą ir veikė 
dėl jos, dėl kurios pastebėjimo 
musų laikais taip garbinama 
Bergsonas.

Nesenai, paėmęs skaityt Na
poleono gyvenimą, radau, kad 
ištremtas šv. Elenos salon jis 
lygiai tą patį sakęs apie Jėzų, 
būtent: “Jis kalba iš sielos taip, 
kaip niekados žmogus dar ne
kalbėjo; jam pakanka sielos, 
kaip kad sielai pakanka jo; pinu 
jo, siela buvo niekas”.

Metai ar kiek atgal George 
Bernard Shaw man rašė: “Ar ne 
nuostabus dalykas, kad tiek jus, 
tiek Moore, tiek aš nuolatos už- 
siimam Jėzumi? Kuo jus galė
tute išsiaiškinti, kad jo asmuo 
aip amžinai prie savęs traukia ?”

Aš stengiaus išsiaiškinti tatai 
sakydamas, kad Jėzus daug 
augščiau iškilęs už kitus žmones; 
ir dėl naujo susidomėjimo juo 

‘ šiandie ne vien Angluose, bet 
Francuzuose, kur dagi Julės La- 
maitre bando rašyt apie jį pasa
kojimus, taipjau Italuose ir Ru
suose, atrodo, kad ilgainiui pa
saulis teisingai apvertins jį ir 
žmonijos Panteone leis jam už
imt tikrąją vietą.

Jei šitie mano pasakoj imėliai 
nors kiek pamasins žmones iš
mintingai mąstyti apie Jėzų, ir 
pasirodys, kad jie ne visai ne
verti temos, aš busiu daugiau 
negu patenkintas.

Frank Harris.
42 puslapiai; Kaina 20c

Naujieny Knygynas, ■
1739 S. Halsted St., Chicago, IU.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka nuo 7-to pusi.)

damos įvairiausios
Štai vokiečiai mano, jog jiems 
vėl pasiseks (Mažąją Lietuvą 
paglemžti, jeigu iš to krašto 
bus sudarytas neva nepriklau
somas kūnas. Lenkai, žinoma, 
turi ir gi savo išrokavimus 
įsitvirtinti Klaipėdoje.

Tokia tai yra šiuo momentu 
situacija. Kas daryti Amerikos 
lietuviams? Ar jų balsas gali 
bet ką nulemti? Šie ir pana- 
šus klausimais kilo veikėjų su
sirinkime.

• Kun. Cesaitis sako, kad šis 
klausimas reikia labiau spau
doje judinti. Kuomet Ameri
kos lietuviai yra griežtai nusi
statę Vilniaus klausimu, tai 
Klaipėdos krašto klausimas 
jiems lyg ir svetimas. Mažai 
tuo reikalu buvo rašoma, dar 
mažiau tebuvo vedama agitaci
jos. Kitas dalykas, reikia stver 
tis kokios nors akcijos: suren
gti masinį mitingą. Rašymas 
protestų ir rezoliucijų vargu 
atneštų bet kokios naudos.

Pasigirsta ir kitokių siūly
mų. Klaipėdos krašto klausi
mas bus sprendžiamas šio me
nesio pabaigoje arba pradžioje 
ateinančio. Laikas tad trum
pas. Todėl pravartu butų krei 
plis į Amerikos valdžią, kuri 
girdi atiduos Lietuvai Klaipė
dą, nežiūrint to, kaip Amba
sadorių taryba dabar tą klau
simą neišspręstų. Bet tam rei
kalinga esą mažiausiai • kelių 
mėnesių. Nes esą reikalinga 
palenkti savo naudon Ameri
kos kongresmanus ir senato
rius.

P-nas Valančius mano, kad 
dėti viltis į Amerikos valdžią 
yra nesąmonė. Ne kiltų tikslų 
vedama Amerika pripažino 
Lietuvą, bet vaduojantis tam 
tikrais išrokaviinais.

Po ilgų kailių, pagalios, priei
tą prie tos išvados, jog reikia 
pagaminti memorandumą, ku
riame butų išdėstyta argumen
tai, kodėl Klaipėdos • kraštas 
turi būti Lietuvai priskirtas. 
Vėliau buvo renkamas komi
tetas, kuriam ir pavesta rūpin
tis tuo reikalu. Komitetas ga
lės stvertis tokios akcijos, 
koki jam atrodys geriausia 
(rengti masinį mitingą, ruošti 
memorandumą, etc.). Išpra- 
džių komitetan buvo išrinkta 

papildyta 
dabar ne- 

Išrinkta 
neaprube- 

savo

Panešimai
Amerikos Lietuvių Namų 

Savininkų ir Piliečių Kliubas 
laikys susirinkimą pirmadieny 

J. Lc- 
Wood

intrygos. 1 v A
gegužio 11, 8 vai. vak 
tuko svet., 4523 So.
St. Vjsi yra kviečiami atsilan
kyti. —S. Kasmauski.

Chicagos Langų Mazgotojų Unijos 
34 Lokalo metinis mitingas bus laiko
mas antradienį, gruodžio 12, 8 vai. 
vak., salėj 180 W. Washington St. Bus 
nominaviinas viršininkų. Visi nariui 
privalo dalyvauti.

Pirm. John Newman.

Chicagos Lietuvių Tarybos prieš- 
metinis susirinkimas bus antradienį, 
gruodž'o 12 d., 7:30 v. vak., Mildos 
svet., 8140 S. Halsted gat. Visi at
stovai susirinkite; yra daug svarsty
mų. — Valdyba.

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

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
■nai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ihejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo. ir gražinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

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

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU jlraugų ir kaimynų, 

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

APSIVEDIMAI.
JIEŠKAU APSIVĘDIMUI mergL 

nos, arba našlės, be vaikų; nuo 18 iki 
26 metu amžiaus. Aš esu 26 m'?tų vau 
kinas. Turiu gerų darbų, gerai uždir
bu. Su pirmu laišku malonėkite pri
austi savo fotografija, kuria reika
laujant grųžinsiu atgal. Vvrai tegul 
man nerašo. Kreipkitės laišku j Nau
jienas, 1739 S. Halsted St., Bok 171.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ

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

M. YUŠKA, 
3228 W. 38th St.

VYRŲ REIKIA
Freitinių karų darbininkų dienomis 

ar naktimis.
Durkšlinių darbininkų 
Presso darbininkų. 
Trokų statytoji} 
Ašių tekintojų
Nepaprastai gerai apsimokami dar

bai naktiniams darbininkams. Streiko 
nėra.

PULLMAN CAR W0RKERS 
103-čia ir Cottage Grove Avė.

Pullman—Chicago.

REIKALAUJAMA vyrų, geras mo
kesnis, nuolatinis darbas musų dirb
tuvėj. Darbas dieninis ir naktinis, 
Ateikite pasiruošę dirbti.

WESTERN FELT W0RK, 
4115 Ogden Avė., 

arti 22 ir Crawford Avė.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $600.00 MAHOGE- 

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

PARDUODAMA BILIAR- 
dinė (Pool Room) pigiai.

Kreiptis vakarais.
4041 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI SALIUNAS; senas 
biznis, randasi tarp svetimtaučiu, ly
sas 3 metams, ruimai gyvenimui. Naš
lė moteris narduoda. Atiduos už tei
singą pasiūlymą.

Kieipkitės:
269 W. 25th St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ IR gro- 
sernė, Brighton Parke, biznis senas 
ir gerai išdirbtas, lysas 4 metams, 
randa pigi, parduosiu labai pigiai.

Kreipkitės:
2611 W. 44 St.

PARDUODAMA kepykla. įtaisyta 
du metai atgal, kainavo $6000, par
duos už mažiau kaip pusę. Gera vie- 

■i. Pareina parduoti dėl nesutikimų 
šeymynoje.

552 W. 48rd St.

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

2655 W. 43rd St. 
Chicago, III.

NAMA1-ŽEME

Namai Žemė

Tai kodelgi
namo negalė-

MOKYKLOS
DRAUGIJOS IR

ORGANIZACIJOS
DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

1ŠRENŪAVOJIMUI

VALENTINES DRESSMAKING 
COLLEGE.

2407 West Madison Street
Tel. Seeiey 1643

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

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

Sara Patek, pirmininkė.

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j 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 
▼.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

Ir paukšteliai savo namus 
turi; ir kožnas žvėrelis savo 
namą turi. • 
Tamsta savo 
tum turėti?

Kada jus turite nuosavy
bę, jus turite tykų draugą, 
dirbantį pinigus jums visa-, 
dos. Jūsų nuosavybes verte $20 instrukdjoR »25 
didėja dieną ir naktį, metas Jei nori turėt gerą darbą, tad ateil 
įmetą kraudama turtą ir bZ
galybę. visokio išdirbimo automobilius. Lais

, nius ir darbą užtikriname.
Tas reiškia Jums pelną ke- Dienoms ir vakarais klesos. 

lių dolerių už kiekvieną do-1 
lerį, kurį jus įnešate. Tas rei
škia turėti savo nuosavybę, 
turėti galybę. Padaryti pini
gų su savo pinigais.

Neužmirškite, kad tai bu
tų tamstos klaida, jei pralei- 
stumet šiandien šią didelę 
progą. Todėl šiandien teirau
kitės, kad rytoj nebūtų vėlu.

Mes parodome Tamistai, kaip 
lengvai įsigyti savo namas, ati
dedant po keletą,< centų kožną 
dieną.

Amerikos Lietuvio Mokykla
I 3106 S. Halsted St., 1

Chicago, III. !
| Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kai- I 
I bų, Aritmetikos, Knygvedystės, Į Į Stenografijos, Typewriting, Pirkly- Į I bos Teisių, Laiškų Rašymo, Suv. Į I Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, į I Geografijos, Politikines Ekonomi- Į I jos, Pilietybės, Dailrašystės, Gra- I matikos, Literatūros, Retorikos, Į Etimalogijos, Oratorystės.

Klesos dienomis ir vakarais.

Tamstai laikas pradėti mokė
ti rendą pačiam sau ir tuomi iš
gelbėti savo šeimyną. Tamstos 
gyvenimas reikalauja linksmų 
vietų, gražių paikų, mokyklų ir 
bažnyčių, čysto oro, geros trans- 
portącijos, tai yra tokių vietų, 
kur jūsų vaikučiai išaugtų tik
rais žmonijos draugais. Tokio
mis vietomis yra šios apielinkės 
Westwood & Westficld prie Šv. 
Kazimiero vienuolyno, dideli lo
tai parsiduoda su visais improve- 
mentais nuo $450 ir aukščiau.

Padaryti savo gyvenimą taip 
gražų yra labai lengva.

AUŠROS
MOKYKLOJE

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

matikos.

iki ipenkiolikos. Tai 
galutinis sąstatas, 
sai komitetas galės 
žiuoti koptuoti—didinti 
komiteto narių skaičių. Jin bus
pakviesta įeiti visi žymesni 
veikėjai. Taip sakant, komiteto 
branduolys sudalyta iš dalyva
vusių ir kai kurių nedalyvavu
sių susirinkime veikėjų: kun. 
česaičio, J. Elias, (nedalyva
vo), P. Grigaičio (nedalyva
vo), Hertmanavičiaus, S. Va
lančiaus, Bagdono, Bagdžiuno, 
Žymonto (nedalyvavo), Brad- 
čtilio, etc.

Atkartotinai 
kad Klaipėdos 
mas yra visų 
ir todęl jokie
neprivalo būti kišami, 
joms nėra jokio pagrindo nuo
monėmis skirtis.

Komiteto susirinkimas įvyk
sta šiandie, 8 vai. vakare pas 
p. Bagdžiuną (“Eltoje”). Rep.

RANDON 4512 S. Marsh- 
l ieki Avė. Švarus pagyveninitis 
5 kambariais viršum saliuno. 
Virtuvė, pryšakinis ir 3 dvigu
bi miegamieji. Gazas, elektra. 
$25 mėnesiui.

Tel. Yards 4255.

PARDAVIMUI saliunas, viso
kių tautų kolonijoj, arba mainy
siu j automobilių.

3200 S. Federal St.

RAKANDAI

Mes priimame labąi mažus 
įmokėjimus ir mėnesines są
skaitas surengiame be jokių kliu 
čių. Gaunate “deed” su gvaran- 
cija visoj Amerikoj žinomos Chi
cagos Title & Trust Kompani
jos. Duodame namus kokių tik 
Tamsta norėsi — vieno, dviejų, 
trijų, ar keturių pagyvenimų.

ADAM MARKŪNAS 
General Manager

Tai seniausia ir ge
riausia mokykla.

Pradėkite tuoj visi.
Prisirašyti galima vi

sada.
3001 S. Halsted St 

Chicago.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

buvo pareikšta, 
krašto klausi- 
lietuvių reikalas 
partiniai dalykai 

Parti-

STOGŲ STIEGIMAS
Trys prakiurimai stoge pataisoma 

už $4.00 ir garantuojama. Automobi
liniu troku patarnavimas į visas mie
sto dalis ir priemiesčius, {steigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica
go j. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-3413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

BARGENAS.
Turi parduoti tuojaus, vėliausios 

mados seklyčios eilę, valgamojo eilę, 
miegamųjų eiles, kilimai, aslinė lem
pa. ranka piešti paveikslai ir didelis 
dvigubu springsu fonografas su re
kordais, turi stebėtina balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 

=a sykiu ar atskirai už pirmą pasiū
lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

AUTOMOBILIAI

856 First National Bank B'ldg.
68 W. Monroe St.,

REIKIA
VYRŲ SKUTIMO MOKYTIS.

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

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

MOKYKLOS

Chicago, III.
Telephone Randolph 7400

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

PARDUODAMA Oldsmobile 
Sedan, naujos-railankės, puikia
me stovy, pigiai. Tel. Engle- 
wood 8134.

EXTRA! Parsiduoda namas 
dviem pagyvenimais ir apačioj 
saliunas. Biznis išdirbtas per 
kelis metus. Pardavimo prieža
stis patirsite ant vietos. Namas 
randasi po no. 10503 Edbrooke 
Avė., Boseland, III. W. Savickis.

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

653 ir 609 W. Madison St.

HOFFMANO MOKYKLA.
Įsteigta 1910

NAMAI-2EME
Šią savaitę, pradedant septin- 

tadieniu gruodžio 10 d. Maještic 
teatre vaidinama didejė muzika
is komedija pasižymėjusios tru
pės Frankie Kelsie. Vaidinimas 
užvardinta “Braziliškoji Pavel
dėtoja”, jame dalyvauja kelios 
gražios merginos, kurios giedo- 
damos ir šokdamos maino dra
bužius kelis kartus; dainų ir šo
kių vaidinime daugybė.

Be kitų pasižymėjusių vaidy- 
lų vodevilininkų yra vienas pui
kiausių japonų ekvilibristų ak
tų, kurį rodis Išakava broliai. 
Programan paprastai įeina pui
kus judomieji paveikslai, o vai
dinimas kasdien tęsiasi nuo 12 
vai. dienos iki 11 vai. nakties.

dirbtuves darbininku v
prie

darbų, troko, ir tt., greitas 
pakėlimas, jei bus patenkinimo, 

geros darbo sąlygos.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
6 flatų mūrinis namas ant kampo, 
parsiduoda labai pigiai arba mainy
siu ant mažesnio namo, ar ant ko
kio biznio. Priimsiu lotus už pirmų 
jmokėjimą. C. P. SUROMSKI & CO., 

3346 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641.

Ateik pasirengęs prie darbo.
ACME STEEL GOODS CO.,

135th St. & I. C. Tracks 
Riverdale, Iii.

REIKALINGAS VYRAS 
dirbti lengvų darbų daktaro 
ofise.

Atsišaukite gteitu laiku.
1545 W. 47th St.

PARDUODAMA PIGIAU $1,500 
mūrinis namas 7026 Jusline St., be- 
zeik naujas, 2 augštų, 5 ir 6 kamba
rių, vonios, elektra, gazas, karštas 
vanduo cimcnto skiepas, kaina tiktai 
$9000.00. Įmokėti reikia $3000.00.

PARDUODAMA mūrinis namas 
So. Paraell avė. ir 79 gatves ge 
ram stovy, 2 augštų, 5 ir 6 kamba
riai, elektra, gazas, cimento skiepas, 
1 augštas fornasu šildomės. Kaina 
$7000.00. $500.00 įmokėti. Kreiptis —

Z. Š MICKEVIČIUS 
7925 S. Halsted St.

Ofisas ai • 'aras Pirmadieniais, Tre- 
.'iadicniais ir Fenktud’enĮais nuo 9 ki 
6 ir Antiadieniais, Ketvirtadieniais 
bei šeštadieniais nuo e iki 9.

MORTGECIAI-PASKŪLOS
PINIGAI PASKOLAI

ANTRO MORGIČIAUS ANT 6

šitas 3 ruimų namelis ir 2 lotai 
parsiduoda už $1000. Viskas randas 
gerame stovy je4 ant 5834 So. Nash- 
ville Avė. Priežastis pardavimo labai 
svarbi. Klauskit savininkės Mrs. Berg- 
man. Tel. Wentworth 3114.

___ ________ 7_____ „ —6%
Išmokėt galima mėnesiniais išmo- 
kesčiais Perkam bondsus, notas 
ir koptraktus.

LOUIS STERN & CO.
5 North La Šalie St.

Kampas Madison. Tel. Main 4845

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

Aukštesnės mokyklos priren
giame kolegijon į dvyliką mene
sių.

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

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

Užsirašykit dabar naujam ter
minui dienomis ir vakarais kle- 
sos.

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

RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS P. IR P 
KLIUBO valdyba 1922 metama: 
Pirm. > A. Kadževskis 1143 Berwyn 
Avė.; padėjėjas A.. Sabeckis 194( 
W. North Avė.; nut. rašt. J. Ma 
krickas, 1626 N. Oakley Blvd.; fin 
rašt. M. Budrievich 1626 N. Oaklej 
Vlvd.; Iždin. M. Baiga 2951 Wesi 
Pershing Rd.; fin. rašt. pagelb. J 
Radišauskas 1712 N. Lincoln St 
Susirinkimai laikomi pirmąjį ket 

» virtadienį kiekvieno mėnesio Liuo 
sybės svet. 1822 Wabansia Avė., I 
vai. vak.

LIET. TAUT. LIUOSYBĖS DRAU 
GYSTES Valdyba 1922 metams 
pirm. A. Rudauskas 3328 Soutl 
Auburn Avė.; padėjėjas P. Rudo 

{ kas 1164 W. 19th St.; nut. rašt. J 
; Danta 2308 W. 22nd Place; fin 
! rašt. A. Piaulokas 2723 Emorah 
Į Avė.; ižd. K. Paulauskas 2245 W 
j 22nd St. — Susirinkimai laikom’
j paskutinį sekmadienį kiekvieno mė 
į nėšio. •

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO 
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKO^ 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmž Ra) 
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice 
pirm. A. Markauskas. 2950 Wesi 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai 
tienė, 3227 Auburn Avė.; Fin. rašt 
K. Prasevičia, 3840 S. Albany Avė.: 
Kas. F, Jozaitis, 6119 Whipple St.. 
Kasos globėjai: K. Juzaitienė, P 
Ozolis, A. Klapatauskis.

DRAUGYSTĖS SV. ALFONSO VAI 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras 
3208 So. Auburn Av., padėjėjai 
Aug. Martinavičia, «113R S. Erne 
jald Av., nut. rašt. J. V. Dirnšn 
3242 S. Emerald Avė., ižde rašt. J 
Nesevičia, 3222 S. Auburn Av., iž 
dininkas Ant. Grišius, 732 V 
19th St., maršalka Fr. Kuzrr.’inc 
kis, 910 W. 82rd Place.

S. A. L. EX-KAREIVIŲ VALDYB? 
1922 metams, —Pirmininkas J. Ma 
tūlis, 1237 W. Madison st.; p? 
dėjėjas Bruno Simokaitis 1621 Di 
vision st.; nut. rašt. Jos. Elviki* 
3246 S. Halsted st.; fin. rašt. Fra j 
nas Vaišvila 4538 S. Fairfield av. 
Justinas Celiauskas 4402 S. Hermi 
tage av. — Susirinkimai laikom1 
kartą mėnesyj. Laikas ir vieta pa 
skelbiama laikraščiuose.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS §\ 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir 
mininkas J. Mickeliunąs, 3140 So 
Wallacc St., Vice-pirm. P. Kilevi | 
čia. 3309 So. Auburn Av., Protokob i 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W 
18 St.. Finansų rašt. F. Pumputis 
3140 So. Wallace St.. Kasierius F 
Bakutis, 2G03 W. G9th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Em*? 
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia 
3353 So. Union Av., Ligonių glob 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerah 
A vpiiiis

BRIDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SUSIVIENIJIMO 
valdyba: — Pirm. St. Mažeika, 
3149 So. Halsted St.; padėjėjas 
Vac. Andrulis, 3604 So. Lowe Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Vičas, 944 Mar- 
ųuette Rd.; fin. rašt. A.’ Bugailiš- 
kis, 3337 So. Wallace St.; iždin. 
Aleksandra Bijanskas, 840 W. 33 
PI.; kontr. rašt. Balt. Erešiunas, 
3405 So. Union Avė.; kasos glob. 
V. Tamašauskas, 3114 So. Wallace 
St.; maršalka K. Giedrikis, 3122 S. 
Wallace St. Susivienijimo susirin
kimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienio vakarą Mildos 
salėj, 3140 So. Halsted gat.

— K. Vičas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPINIS 
KLIUBAS. — Valdyba: pirm. Juo
zas Antanaitis 3435 So. Wallace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 8314 
So. Auburn Avė.; nut. rašt. Ant. 
T.azauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.: kasos globėjas Ant^ 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — Su
sirinkimai laikomi kiekvietio mene
sio pirmą subatvakarj, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nūn 18 iki 35 metų.

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ DRAUGYSTĖS Valdyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varanis, kasier. I>eo. 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.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ 'TAUTOS VYRŲ IR MOTE
RŲ, Valdyba: pirmin. K. lengvinas 
3350 S. Ix)we Avė.; padėj K. Ste
ponaitis 3540 S. Lowe Avė.; fin. 
rašt. W. Poketis 3629 S. Lowe Avė.; 
kon. rašt. T. Petrauskas 2802 Eme
rald Avė.; kasos globėjai: A. Rim
kus 3532 Wollace St. ir M. Cheponis 
3544 S. Ix)we Avė.; kasierius S. 
Balsis 3512 S. Lowe Avė.; nut, rašt. 
P. Cheplis 3629 S. Lovve Avė. Su
sirinkimai laikomi pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėn. Raymond Chapel 
svet. 816 W. 31 St., 1 vai. po pie
tų.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS Vai 
dvba 1922 m.: Pirm. St. Mažeika 
3149 S. Halsted st.; nadeiejaf 
Liundv. Jucius 3314 S. Union av 
nut. rašt. Kaz. Duoba 3417 Sout1 
Union av.: turto rašt. M. Aštraus 
kas 3318 S. Union av.; kasteriu' 
Jos. Balčiūnas: kasos rloh. Ant 
Aruminas ir Ant. Strumbris: mar 
šalka Wm. Butkus. — Susirinkama-' 
laikomi kas mėn. trečia nedėldieni. 
1 v no n. Urbono salei 3338 Sc 
Anhurn Avė.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 83rd St.: padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demereckis 8327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 3259 S. Union av.; 
kontrolės rašt. Stan. Grikštas; ka
sos globėjas Jodas Mozuraitis; 
maršalka Vikt. Bražinskas. —Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarj J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
primami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

K. MTNDAUGTO DRAUGYSTĖS 
Valdyba: Pirmin. Ant. Svibalb 
2125 W. 39th st.; padėjėjas Jos 
Shimkus 3040 S. Union av., nut 
rdšt. Alex Varnelis 3031 S. Unior 
av.: f’n. rašt. Jos. Blansdis 4414 S 
Calift.rnia av.: iždin. Peter Riškui 
2837 S Emerald av.: kpsos globė 
jai: Kast. Žilinskis 731 W. 18th st 
ir Ant. Daujotis 2026 . Canalpor1 
flVP.

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

NORTS1DFS DRAUGi.HT -SARYSK 
VTKŠOJO KNYGYNO Valdvba 1O2f 
m.: Pirm. K. Rn^is 1614 N. wir> 
rhpsfpr av : Sekr. J. Penkauską* 
1649 Girnrd <=t..:Kn<?Mrius F HAr 
manas 1645 W,’bar,c>ia av. Svn+al 
na išnuomoja F. Hermane*’. V?a 
?nio Knygyno n<1vo<5as: T.inosvhp' 
Svetainė. 1822 Wahansia av.. Chi

FAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ, val
dyba 1922 metams: — pirm- Wal- 
ter J. Markowskis, 355 E. Kens- 
ington Avė.; padėjėjas Juozas Gau
dutis 10855 So. State St.; nut. rašt. 
John Valanchius 10910 Edbrooke 
Avė.; 
10520 ________
nacas Ivanauskis 122 E.. Kensing- 
ton Avė. — Susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį pirmą penktadie
nio vak. F. Shedvillo svęt., 341 E. 
Kensington Avė. — Nariais pri
imami be skirtumo pažiūrų, 18 iki 
40 metų.

turtų raštį Vincentas Dargia
So. State St.; kasierius. Ig-

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm. A 
Švelnis 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rūgi s, 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. Indrelienė ir J. Anta- 
navičia, maršalka P. Januškejnėia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montyylas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Reguliariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie 
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyne 
svet. 1822 Wabansia Avė.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUN- 
GA AMERIKOJE. Tai yra viena
tinė lietuvių politinė organizacija, 
kuri veikia sykiu su Socialistų Par
tija. Kiekvienas .klasiniai susipra
tęs lietuvis darbininkas privalėtų 
priklausyti prie Lietuvių Socialistu 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 30c. Įstojimo mo
kesčių nėra. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knygelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopų ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, dėlei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus. 
A. Žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

CICERO. TTJa. LIETUVIŲ PAŠAL 
POS KLIUBO Valdvba 1922 mo 
tams: Pirm. S. A. Stankevičin
padėjėjas AL Bulauskis, nut. rašt 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė 
fin. rašt. A. Tumavičia. iždin. .1 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi- 
čia, J. Martinkus ir A. Stanišauskas 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, • koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikom 
kas mėn. antrą pėtnyčią, vakaro 
Tamuliunienes svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

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

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

VITAUTO B AND Valdyba 1922 m.; 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh- 
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 . 
So. 50 Ct., Cicero, III.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh- 
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, ,111. — Susirinki
mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAšEIy 
POS KLIUBO • valdyba 1922 m.: 
pirm. Felix Eismontas 4520 South 
Hermitage avė.; jVadėjėjas Frank 
Sillius 1920 So. Halsted st.; nut. 
rašt. John Lauraitis 2026 S. Union 
avė.; turt. rašt. Jos. Blauzdis, 4414 
So. Califomia Avė.; ižd. Jonas šve
das 3409 So. Leavitt st.; kontrolės 
rašt. St. Jerombauskas; kasos glob. 
Walter Shuma ir Frank Martin- 
kus; maršalka Antanas Razminas. 
— Susirinkimai laikomi kas mėne- 
sis pirmų subatos vakarų. D. She- 
maičio svetainėj 1750 S. Union avė.


