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Panaikins Rusijos vardą
Krizis rytų konferencijoj

Hardingas priešinas Borah įnešimui

Bolševikai panaikins Rusi
jos vardą

Rusija vadinsis “Jungtinė So
cialistinė Sovietų Respublika”.

MASKVA, gruodžio 28. — 
Rusija mano įkurti jungtines 
pasaulio valstijas, arba tautų 
unija su stipria cen traline val
džia ir duotų autonomiją vie- 
tiniems reikalams. Tokia tai 
yra prasme sovietų kongreso 
priimtų naujų konstitucinių 
permainų, nutariant sujungti 
visas Rusijos “respublikas” į 
vieną didelę sovietų respubli
ką. Lis nutarimas buvo pri
imtas kongreso labai entuzias
tingai, dainuojant “‘Internacio
nalą”.

“Jungi. Valstijos (Amerik- 
kos) prasidėjo su 13 valstijų, 
o dabar turi 48”, entuziastin
gai kalbėjo vienas komunistų. 
“Mes gi pradedame su 21 žmo
nių rase, ir septintadaliu visos 
žemes paviršiu. Kas gali pa
sakyti kur mes sust<Riine?”

Priimant tokį sumanymą ta
po pakeistas ir Rusijos vardas. 
Ji dabar nebesivadins nė se
nuoju Rusijos vardu, nė “Ru
sijos Socialistinė Federuota So
vietų respublika,” bet stačiai 
“Jungtinė Socialitinė Sovietų 
Respublika”.

Prie buvusios sistemos kiek
viena “respublika” turėjo pla
čią “nepriklausomybę”, kuri 
darydavo didelių nepatogumų. 
Niekurios jų net vesdavo ats
kirą užsienio politiką, duoda
vo koncesijas ir atskirai ves
davo prekybą. Jos taip apsi
tverdavo viena nuo kitos, kad 
važiuojant iš vienos tokios 
“respublikos” į kitą, reikėdavo 
vizuoti savo pasus, kaip kad 
važiuojant į užsienį. Tai darė 
didelių keblumų.

Naujuoju pienu, Rusija vėl 
pataps viena šalis. Centralinės 
valdžios galios bus nuolatos 
didinamos ir didinamos. Visos 
Rusijos sovietų kongresas ats
tovaus visą Rusiją. Centralinė 
valdžia kontroliuos užsienio 
politiką, užsienio prekybą, ar
miją, laivyną, paštą, geležinke
lius ir kitas susisiekimo įmo
nes. Finansų, agrikultūros, 
maisto ir darbo inspekcijos de
partamentai dirbs lokaliai, su
tinkant su centro direktyva.

Permainymo vardo reikala

Kipras Bielinis
Tik-ką atvykęs iš Lietuvos, buv. atstovas St. Sei
me, Lietuvos Soc.-Dem. Partijos Centro Komi
teto narys ir “Socialdemokrato” redaktorius, 
kalbės temoje:

“Lietuvos Respublika ir Darbininkų Klasė”.
Be jo kalbės da ir “Naujienų” redaktorius, P.
Grigaitis, ir adv. K. Gugis ir grieš Jaunuolių 
Orkestrą.
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23-rd PL.

Nedelioj’e, Gruodžio 31 d.,
1:30 vai. po piet.

Įžanga 20c. Visi yra kviečiami atsilankyt.
L. S. S. Pild. Komitetas.

vo Ukraina, kuri nenorėjo, 
kad naujosios valstybės varde 
pasiliktų žodis “Rusija”. Buvo 
siūloma vardas “Europos ir 
Azijos tautos”, bet atmesta, 
kad galėtų prisidėti prie Rusi
jos ir Amerika, Afrika ir Aus
tralija (!)

Rusijos armija bus vėl su
mažinta. Šį sykį iki 600,000 
kareivių. 

• »

Pasibaisėtina švietimo padėtis.
švietimo komisaras iLuna- 

čarskis plačiai papasakojo apie 
puolimą švietimo darbo Rusi
joje. Jis sako, kad švietimas 
puolė dėl stokos pinigų ir pa
sibaisėtinos mokytojų padė
ties.

Pereitais metais, sakė Luna- 
čarskis, Rusijoje buvo 82,307 
viešos mokyklos su 6,860,000 
mokinių. Šiemet, spalio mėn. 
buvo jau tik 55,000 mokyklų 
su 4,750,000 mokinių. Dabar gi 
ištikrtjjų mokyklų yra mažiau, 
negu kad touvo jų <pr-ieš karij, 
nors mokinių skaičius yra 
padidėjęs.

Lunačarskis sakė, kad mo
kytojų, vyrų ir moterų, padė
tis yra pasibaisėtina. Daugelis 
jų yra priversti elgetauti, o ki
ti miršta be laiko. Kiti gi dėl 
maisto trukumo net žudosi. Esą 
nestebėtina, Aad mokytojai bū
riais apleidžia mokyklas, nes 
jiems mokama visai mažytė 
alga.

Jis sakė, kad jeigu paėmus 
100 kaipo minimom reikalingą 

■ pragyvenimui, tai medžio dar
bininkai gauna 81 nuoš., popie- 
ros darbininkai 61 nuoš., cuk
raus darbininkai 66 nuoš., che
mikalų industrijos darbininkai 
47 nuoš., metalo industrijos 
darbininkai 46 nuoš., o moky
tojai tik 12 nuoš.

Krizis artimgjg ryty 
konferencijoje

Nesusitaiko dėl kapituliacijų ir 
Mosul aliejaus laukų.

LAUSANNE, gruodžio 28.— 
Artimųjų rytų taikos konfe
rencijos kapituliacijų komisi
jos susirinkimas nepadarė jo
čio progreso. Niekurie talki- 
linkų delegatai sako, kad kon
ferencija pasiekė galutiną užsi
kirtimą ir bus laukiama naujų 
instrukcijų Turkijos delegaci
jai iš Angoros.

T

Amerikos atstovas Child 
šiandie kapituliacijų komisijos 
susirinkime pareiškė, kad Tur
kija turi duoti niekurias gva- 
rantijas, kurios atstotų kapitu
liacijas su extra-teritorialines 
teisėmis svetimšaliams, kurias 
turkai sakosi panaikinę. Jeigu 
Turkija busianti taiki šiame 
klausime, tai su ja bus elgia- 
mąsi gerai, bet kitaip ji turės 
būti skaitoma kaipo sulaužiusi 
sutartį, sakė Child.

Husitus krizis gręs-ia konfe
rencijai delei Anglijos ir Tur
kijos nesusitaikimo apie Mosul 
aliejaus laukus. Anglija net vi
sai atsisako svarstyti klausi
mą sugrąžinimo Turkijai Mo
sul vilajeto, kuomet turkai 
tvirtina panaudosią visas savo 
spėkas, kad atgavus tą vilajc- 
tą. Skirtumas reikalavimuo
se yra tokis didėlis, kad var
giai yra galimas kokis nors su- 
sitaikimas. Šis klausimas gali 
priversti konferenciją prie ga
lutino suįrimo.

Be to nėra padaryta jokio 
susitaikimo ir visais kitais 
svarbiaisiais klausiniais, kaip 
Dardanelų kontrolę, apie tauti
nes mažumas ir tt. Ir šiandie
niniame kapituliacijų komisi
jos susirinkime Rumboldt pra
nešė, kad teismų klausime ne
galima buvo susitaikinti su 
Turkija, nes Turkija reikalaVdf 
kad visi nusikaltę svetimšaliai 
butų teisiami turku teismuose, 
kuomet talkininkai reikalavo 
jiems atskirų teisių. Derybos 
dėlei to ir turėjo pairti.

Seimo įsakymas.
MASKVA, gruodžio 28. — 

Iš Angoros gauta žinių, kad 
Turkijos nacionalistų seimas 
triukšmingame posėdyje, ku
riame buvo svarstoma Lausan- 
nos konferencija., nutarė įsaky
ti Turkijos delegacijai nesira- 
šyti po jokia sutartim su tal
kininkais, pirma negu sutartį 
užgirs nacionalistų seimas ir 
Angoros valdžia.

Siunčia karinius laivus.
MALTA, gruodžio 28. — De

lei nepalankių žinių iš Lausa- 
nnos, sužinota, kad Anglijos 
laivynas, kuris buvo į čia gruo
džio 23 d. atplaukęs trims sa
vaitėms, gavęs instrukcijų tuo- 
jaus sugrįsti į artimuosius 
rytus. Gal dar šiandie išplauks 
visi nuliekamieji laivai. Įsaky
mas grįšti į Dardanelus ir Bos
forą atėjo visai netikėtai, nes 
laivai buvo prisirengę pasilik
ti čia iki vidurio sausio mėn.

Hardingas priešinasi 
Borah įnešimui

*

Prašo senato atmesti reikala
vimą sušaukti ekonominę ir 
nusiginklavimo konferenciją.

WASHINGTON, gruodžio 28. 
— Senatorius Borah šiandie 
senate pareiškė -kaltinimą, kad 
administracija pienuoja panai
kinti svetinių šalių skolas A- 
nierikai, paliuosuojant tas ša
lis nuo mokėjimo skolų ir pa
lūkanų “iki septinta ar aštun
ta gentkartės bus perėjusios 
Jordoną”. Jis sake, kad sko
lų komisija to nemano dary
ti, bet valstybės departamentas 
tai svarstė gana plačiai ir ad
ministracijos rateliai tą suma
nymą remia.

Senatorius France sako, kad 
sąlygos Europoj yra pribren
dusios revoliucijai ir revoliuci
ja gali ten kilti dar šią žiemą, 
jei Amerika nieko neveiks. Pa
dėtis gi Jungt. Valstijose, sakė 
jis, yra tokia, kad niekuriose 
šiaurvakarinėse valstijose fer
meriai neįgali užsimokėti tak

sų ir esą artinasi laikas, kada 
ir ši valdžia turės "nustoti 
veikus”.

Prezidentas Hardingas šian
die pranešė senatui, kad priė
mimas Borah įnešimo sušauk
ti ekonominę ir nusiginklavi
mo konferenciją yra negeisti
nas, nes tai ipak'liudytų vald
žios veikimui, kuri ir taip 
stengiasi būti “naudinga”. Bet 
ką veikia vaildžia, prezidentas 
nesako. Jis prašo tą Borah 
įnešimą atmesti. Prezidento 
laiškas buvo rašytas adminis
tracijos vadovui senatoriui 
Lodge. iHaraingas sako, kad 
Amerika negali diktuoti kont
ribucijos sąlygų, o nusiginkla
vimo konferęncija šiuo laiku 
negali būti sėkminga.

Senatorius Lodge jau pir
miau pradėjo ataką ant Borah 
įnešimo. Administracijos šali
ninkai sako, kad tas įnešimas 
pakenktų dabartiniam valdžios 
veikimui ir įveltų Ameriką į 
Europos politiką tuo laiku, ka
da Europa j ieško visokiausių 
priežasčių panaikinimui savo 
skolų Amerikai. Be to konfe
rencijos neapsimoka šaukti 
dar ir dėlto, kad nepavyko pir- 
mesnioji nusiginklavimo kon
ferencija, kuri buvo sušaukta 
daug našesnė j skaloj. Taip
jau, girdi, ir pati Amerika jau 
nebegalinti mažinti savo laivy
no ir kariuomenes. ' •

Manoma, kąd Borah įneši
mas bus atn\estas įietiitlele L>al- 

sų didžiuma. Bet galbūt bus 
priimtas įnešimas ištraukti A- 
meri-kos kareivius iš Europos, 
kurie darosi pavojum pačios 
Amerikos taikai. Tam pritaria 
ir pačios administracijos sena
toriai.

Leninas skursta
Gauna “tik” 1,000,000,000 rub. 

■ |> mėnesį.

"•MASKVA, gr. 28.— Finan
sų komisaras Sokolnikov i so
vietų kongrese pasakė, kad 
reikės dar daugiau leisti po
pierinių pinigų, nes algos tan
kiai yra nustatomos naujais 
pamatais, dėlei nuolatinio rub
lio puolimo. Komunistų parti
ja draudžia valdininkams imti 
daugiau kaip 1,000,000,000 
rublių į mėnesį. Tiek gauna ir 
Leninas su Trockiu. Nežiūrint 
milžiniškos somos, jų alga, 
apvertus tikrais pinigais, yra 
tik $1 į dieną. Jis sako, kad 
jei nebus iki Naujų Metų pa
kelta alga, tai Leninas su 
Trockiu ir kiti komunistų va
dovai neįstengs iš gaunamo
sios algos pragyventi.

Sokolnikov taipjau pasiūlė 
uždėti didesnius mokesčius ant 
ūkininkų, . nes jie lik dvide
šimtą dalį mokesčių tesumoką, 
negu kad sumokėdavo prieš 
karą. Ir pirmą kartą sovietų 
kongeserese kįlo aštriausi gin
čai. Šiaurinių, industrinių apy
gardų atstovai pritarė padidi
nimui mokesčių ūkininkams, 
bet pietinių, ūkininkų apygar
dų atstovai griežčiausiai tam 
pasipriešino, taip kad negali
ma buvo prieiti prie jokio su
sitarimo.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, gruodžio 28 d., užsienio pi
nigu ne mažiaus kaip už 25,000 dolerių 
bankų buvę skaitoma Amerikos pini 
<ais šitaip:

Anglijos 1 sv. sterlingų ....... $4.66
Austrijos 100 kronų............... %<
Belgijos 100 frankų ...............  $6.64
Danijos 100 frankų ........... $20.72
Finų 100 markių :.................. $2.53
Franci jos 100 frankų ........... $7.2?
Italijos 100 lihj ................... $5.0F
Lietuvos 100 Litų ............... $10.0(
Lenkų L00 markių ...................
Norvegijos 100 kronų...........$19.0?
Olandų 100 guldenų ........... $39.76
šveicarų 100 markių ........... $18.9f
Švedijos 100 kronų ............  $26.96

Vokietijos 100 markių IHc.

Atidavė darbininkams 
dirbtuvę

NEW YORK, gruodžio 28.— 
27 metai atgal Henry A. Dix 
pradėjo biznį, kuris dabar da
ro apie $1,000,000 apyvartos Į 
metus. Jis nusprendė, kad dar 
bininkai, kurie pagelbėjo tą 
biznį iškelti, -turi gauti dau
giau, negu paprastą algą. To
dėl jis pavedė 400 savo darbi
ninkų visą savo dirbtuvę dro
šiu ir uniformų. Ji vadinosi 
II. A. Dix and Sons Co., Dix 
BId., 116 W. 14-th St.

Dix ir jo sunai visai pasi
traukia iš dirbtuvės vedimo ir 
finansinės kontroles ir visas 
pelnas eis darbininkams. Kad 
firma nenustotų jo illgo paty
rimo, jis sutiko būti direkto
rių tarybos garbes pirmininku. 
Bet ta vieta lik patariamoji ir 
jis gaus 50c algos į metus, 
vieton pirmiau jo gaunamų 
$60,000. Dix be to paskolino 
$250,000 tolimesniam vedimui 
biznio.

Kontrolė tapo pavesta 6 dar
bininkams, kurie ilgiausia ten 
dirbo.

Nuteisė spešehiinką
CHICAGO.s — Dar vienas 

spešelninlcas, Robert S. Lee, 
buvęs I>i vorsif iolcl Han-
king Sindicate, tapo nuteistas 

60 dienų kalėjimai! ir užsimo
kėti $500 pabaudos už teismo 
paniekinimą.

Jis buvo apkaltintas parda
vinėjime neleistinų valstijo
je pardavinėti bonų ir Šerų, už 
kuriuos jis žadėjo nuo 50 iki 
100 nuoš. pelno ir teismas jam 
buvo uždraudęs parduoti liku
sius pas jį serus ir bonus. Bet 
jis nepaisydamas uždraudimo, 
nesiliovė pardavinėti ir dar su
organizavo John Mendoza Co., 
kuri jo Šerus pardavinėjo dau
giausia tarp persų.

Tečiaus teisme apie jo Šerų 
vertę nebuvo kalbama.

Prekiaus su Rusija
MASKVA, gruodžio 27.

American Allied Corp. padare 
kontraktą su Rusijos valdžia 
importavimui 1,000 Fordo trak 
torių. Jei bus leista, ji taipjau 
kurs lavinimos mokyklas ir 
aptarnavimo stotis. Sulig kon
trakto, ji turi išleisti 1,000,000 
auksinių rublių.

• Degtinės piratai veikia.
NEW YORK, gruodžio 28.- 

Muitinė gavo žinių, kad Ame
rikos pakraščiuose veikia jurų 
piratai, kurie puola ir plėšia 
degtinę iš Bahamas slapta ga
benančius Amerikon laivus. 
Pora mėnesių atgal tie piratai 
užpuolė vieną laivą ir atėmė 
daugiau kaip už $1,000,000 deg 
tinės. Apiplėštieji laivai nesis
kundžia ir neturi kam skųstis, 
nes jie varo šmugelį ir apie 
apiplėšimus • tyli, kad niekas 
nesužinotų, jog tai yra šmu- 
gelninkų laivai ir tarnauja 
šmugeliui.

Valdžios agentas Williams 
sako, kad į New Yorką slap
ta tapo atgabenta šventėms 
degtinės daugiau kaip už $4,- 
000,000. Tai priešą tarauja 
prohibicijos agentų tvirtini
mams, kad laivynas buk su
valdęs šmugeli!inkus ir nepri- 
leidžiąs prie krašto.

7 vai. darbo diena.

SOFIJA, gruodžio 27.
Nuo sausio 1 dieną valdžia ra
štinių darbininkams įves 7 vai. 
darbo dieną, vieton 8 vai.

Gal pairs artimyjg ryty 
konferencija

Turkai reikalaus svarstyti Mo
tu! klausimą pačioje konferen

cijoje.

LAUSANNE, gruodžio 28.
Jei artimųjų rytų taikos konfe
rencijos paįriinas turi įvykti, 
tai turkai yra pasirengę’konfe
renciją suardyti Mosul aliejaus 
laukų klausime.

J Anglijos atsisakymą svar
styti Mosu'l aliejaus laukų klau 
simą ir grąžinti Turkijai Mo
sul vilajetą, turkai atsakys pa
reikalavimu, kad Mosul klausi
mas butų pavestas visai kon
ferencijai, o ne kad viena An
glija jį rištų. Jei tas reikala
vimas bus atmestas, tai Turki
jos deleg&tai apleis konferen
ciją, suversdami visą kaltę 
ant Anglijos, už jos atsisaky
mą. svarstyti Mosul klausimą 
atviroj e konf cren ei j o j e.

Tikimasi, kad Turkijos atsa
kymas bus prirengtas penkta
dieny.

Nevažiuos konferencijon
‘i

Jei nebus užtikrinta, kad bus 
susitarta dėl Vokietijos 

kontribucijos.

įęr- 28. —— Partirta, 
kad Italijos jireniieras Mus- 

solini pasiuntė Anglijai ir Frau- • 
cijai mandagią, bet kartu griež
tą notą, kad jis yra užimtas 
naminiais reikalais ir jei ne
bus duota užtikrinimo, kad 
Anglija ir Francija susitars dėl 
Vokietijos kontribucijos busiąn 
čioje premjerų konferencijoje 
sausio 2 d., tai jis visąi į 1ą 
konfcernciją nė nevažiuos, nes 
tai butų tik laiko gaišinimas.

9 ŽMONĖS UŽMUŠTI ITA
LIJOJE.

RYMAS, gruodžio 28. — De
vyni žmonės liko užmušti, ka
da ekspliodavo fortas arti 
Trent. Eksplioziją pagimdė 
sprogimas vieno šovinio, kuris 
padegė visą amuniciją.

OMAHA, Neb., gr. 26. — Ve
na Jeffers ir jos pusbrolis Clark 
prigėrė, jų automobiliui nušo
kus į Nishnabotną upę, 40 m. 
nuo Omohos.

Priminimas
Jus, žinoma, vis siųsite pinigus Lietuvon, nes 

Jus riša su Lietuva tūkstančiai ryšių ir reikalų.

Šie žodžiai yra Jums tik priminimas: nepa
mirškite siuntinėti pinigų Lietuvon: tame yra 
jūsų giminių ir Lietuvos išganymas. Ir siųsda
mi siųskite pinigus Lietuvon per Naujienas, nes 
čia yra jūsų gyvybės centras šioj šalyj.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Belgija prieš moratoriumą
Jei Vokietija neduos tinkamų 

gvarantijų.

BRUSSELS, gruodžio 28. -- 
Kalbėdamas senate apie besi
artinančią santarvės pnemierų 
konferenciją, Belgijos užsienio 
reikalų ministeris Jaspar pa
reiškė, kad negalima bus sutei
kti Vokietijai moratoriumo, jei 
nebus Vokietijos duota tinka
mų gvarantijų. Kokios turi 
būti tos .gvarantijos, jis nesa
kė, ■ prašydamas duoti premje
rui Theunis teisę laikytis pa
vyzdžio kitų užinteresuotų ša
lių valdžių, susilaikant nuo 
skelbimo tų reikalaujamų gva- 
ramtijų.

Jaspar sake, kad skolų klau
simas Belgijos tiesioginiai ne
apeina, kadangi Belgijos karo 
sikolas prisiėmė talkininkai. 
Tečiaus Belgijos valdžiai rupi 
palaikyti Anglį jos-Francijos- 
Be'lgijos santarvę.

Graikai koncentruoja 
armiją

PARYŽIUS, gruodžio 28. 
Kartu su žiniomis iš Lausann- 
nos, kad Anglija griežtai at
metė Turkijos reikalavimą su
grąžinti Mosul aliejaus laukus, 
atėjo žinios, kad Graikija kon- 
oentrifoja kareivius^ Trakijoje. 
Tikrinama, 'kati 30,000 infante- 
rijos kareivių tapo sukoncen
truota Demir Hissar apy-kardo- 
je ir kad siunčiama j ten dar 
daugiau kareivių.

Gautosios diplomatiniuose 
rateliuose privatinės žinios sa
ko, kad sVaihuŠ kaf^Nių judė
jimas eina Jugo Slavijoje.

Apkaltino.
NEW YORK, gruodžio 28.— 

Federalinis grand jury apkalti
no Martin E. Keru, kuris nu
pirkęs Bosch Magneto Co. iš 
vokiečių turto globėjų ir Jos. 
F. Guffey, kuris vedė perda
vimus konfiskuotų vokiečių 
turtų.

Šiandie — giedra ir biskį 
šilčiau.

Saulė teka 7:1& v., leidžiasi 
4:26 v. Mėnuo leidžiasi 2:42 
vai. nakties.



PLENTAS TELŠIAI — 
MAŽEIKIAI.

Prieš didįjį karę rusai buvo 
pradėję statyti plentą Telšiai- 
Mažeikiai. Bet prasidėjo karas, 

atėjo vokiečiai ir pradėta
sai darbas sustojo. Drauge ir 
telšiečiai nustojo vilties su
laukti greitu laiku patogesnio 
susisiekimo su platesniu pa
sauliu. Rusų pagaminta staty
bos medžiaga nyko. Naikino 
ją vokiečiai, naikino ir aplin
kiniai gyventojai. Telšiai, susi
rūpinę paskutiniu laiku gelž- 
kelio tiesimu, apie plentą maž 
ir tesirūpino, nors jo tiesimui 
jau didelis darbas atliktas. 
Paskutiniu laiku buvo atvykęs 
Plentų Valdybos inžinierius, 
kuris apžiurėjo atliktus darbus 
ir surašė esamą medžiagą. Pa
sakojama, kad Plentų Valdyba 
pasiryžusi baigti pradėtąjį dar
bą. Dieve duok! Telšių padan
gėje šviesiau sužibtų saulė ir 
jaukiau taptų joj gyvestojams.

[L-va]

GAISRAS KAIŠEDORYJE.

Kaišedorys (T^akų apskr.) 
š. m. lapkričio men. 25 d. Kai- 
šedorių niieste kilo gaisras 22 
vai. vakarą pas pil. T. Savano
rių gatvėj, užsidegė jo malkų 
sandėlis, bet per m. 15 tapo 
likviduotas be jokių medžiagi
nių nuostolių.

Dar neišsiSkirščius galutinai 
žmonėms nuo pil. T. užgesin
to sandėlio, staiga pasirodė 
kitoje miesto vietoje ugnis 
apie porą šimtų metrų •toliau 
prieš vėją. Užsidegė tojo pat 
pil. B. sandėlis ir gyvulių tvar
tas, stovinti* prie Valstybės iž
dinės namo. Čia jau nepavyko 
laimingai užgesinti, ugnį, kuri 
didžiausiu smarkumu plėtėsi 
ir per penkias minutes ugnis 
apėmė visi) dępbėsį,. nuo ko 
gręsė pavojus ir iždinės na
mui.

Atvykus milicijai, vietinės 
kariuomenės dalims ir ugna- 
gesiams (savanoriams) jų pa
stangomis 2 vai. naktie gais
ras tapo likviduotas su mažais 
inedžiaįtinii>a'is nuostodiaiis, pa
skyrus sudegusią vieną karvę 
ir tris valdžios arklius, kurie 
pil. B. tvarte stovėjo.

Gaisro kilimo priežastis kol 
kas neišaiškinta ir jo kalti
ninkai dar nesurasti, nes anot 
mačiusių pirmos ir antros vie
tos gaisro pradžios nuomonės 
tai buvę piktos valios žmonių 
suplanuotas darbas ir kuomet 
tuo pat metu kilo dviejose vie
tose ugnis ir iš vienokių tro
besių ir vienokių padegimų, 
ne iš vidaus, bet iš viršaus, iš 
pastogės. —Pračkaila [L-va]

Tremtinių Grąžinimo Sky
rius, atitaisydamas savo pra
nešimą 1922 m. lapkričio 27 
d. praneša, kad lapkričio 28 d. 
parkeliavo Lietuvon 506 trem
tiniai, iš kurių lietuvių 377, 
žydų 114, rusų 13, vokiečių 2.

šaulių sąjungos pranešimu, 
sulig gautomis iš Kretingos 
skyriaus vado žiniomis, naktį 
iš 11 į 12 lapkr. ginkluotų plė
šikų gauja įsibriovė į Platelio 
būrio šaulio Lindo Serapino 
namus Gelaičių vienkiemyje 
ir, šeimininką su žmona pa
korė virvėmis, o jų berną šau
lio kandidatą Praną Ankrotą 
sužeidę, išvežė visą turtą, pa
siėmė šaulio liudymą ir gink
lą. Sulig gautomis žiniomis, 
Aukuotas mirė. Keli plėšikai 
jau sulaikyti, dalyvaujant su
laikyme vietinio būrio šau
liams ir milicijai. Suimtųjų 
vardai ir pavardės dar neišaiš
kinta. Eina tardymas. Plėšikų 
bandoj dalyvavę apie 8—9 
žmonėiL »

Nervų ligų ambulatorija.

Kaune jaučiama stoka tin
kamos pagalbos nervų, dvasios 

bei proto ligomis sergantiems. 
Ypač biednuomenei tokios pa
galbos stigo. Lietuvos Raudo
nasis Kryžius, norėdamas pa
dėti platesniai visuomenei, įs
teigė savo Poliklinikoj nervų 
ir dvasios ligų ambulatoriją. 
Ambulatorijos vedėju pakvies
tas žymus nervologas — psi
chiatras.* d-ras VI Kutargas.

JLenku žiaurumai.
Lapkričio m. 21 — 22 naktį 

lenku partizanai, kareiviai ir 
policija skaičiuje 150 žm., už
puolė Didžiasalio sodžių (Zara
sų apskr. Dūkšto valsč.) neut- 
railinėje juostoje, išsivarė 14 
vyrų, o vieną 20 m. mergaitę, 
Angelę Lubuckaitę, šokusią 
per langą pranešti kitiems apie 
“svečių” atvykimą, nušovė. Iš 
gyventojų atimta pinigai, auk
siniai žiedai, drabužiai ir kt.

Tą pačią naktį lenkų karei
viai skaičiuje 40 žm. su dviem 
kulkosvaidžiais užpuolė to pat 
valsčiaus Vardžiakiemo sod
žių. Grįžusį iš Amerikos pil. 
Varanecką Petrą žiauriai nužu
dė ir atėmė jo visus dolerius 
ir daiktus; suėmė tris vyrus 
ir kartu su žuvusio lavonu iš
gabeno Dūkšto miestelin. Gi
minėms prašant lavoną sugrą
žino. Amerikonas buvo vos 
3 mėn. grįžęs iš Amerikos, 26 
m. amžiaus, nevedęs, tikras 
lietuvis ir nepriklausė jokiai 
partijai. —Pavergtasis [L-va].

Šėta, (Kėdainių ap.).
Karo laiku Šėtos miestelis 

labai nukentėjo ir tik pernai 
ir šimet pradėjo sugriuvusių jų 
namų savininkai atstatymo 
darbą. Dabar miestely paliko 
jau nedaug vietų, kur kitkart 
stovėjo namai, apie ką rodo 
likusieji po gaisro akmeniniai 
namų pamatai, švietimo žvil
gsniu Šėtos valsčius pastatytas 
geriau, negu kaiminių: Žei
mių, Kėdainių, Pagirių ir kitų 
valsčiai. Šėtos miestely yra 4. 
klasių vidurinė mokykla, ši
met buvo pirmosios 4-os kla
sės mokinių išleidimas.

Valsčiaus gi ribose yra 7 
pradedamosios mokyklos, jų 
veikimas dėl neveiklumo savi
valdybės ir visuomenės atsto
vų ir mokyklų administracijos 
yra menkas. Paežerių akalico- 
je buvo įsteigta pradedamoji 
mokykla 1920 m., nes buvo 
siunčiami Kėdainių adminis
tracijos paketai šios mokyklos 
vedėjui, bet ištikrųjų tenai 
minėtais metais mokyklos ne
buvo. Tiktai 1921 metų rude
nį atvažiavo į Paežerius moky
toja. Vargais negalais buvo 
pasamdyta mokyklai ir moky
tojai butai ir nors šiai mokyk
lai statyti buvo padovanota 
Paežerių žemes savininkų B. 
Poževskio ir S. Skladauskio 
dvi dešimtinės žemės, bet apie 
dovanotą žemės sklypą ir mo
kyklos namų statymą negirdė
ti. Yra gandų, kad protokolas 
apie minėtos žemės dovanoji
mą pražuvo, paslėptas, ar pa
vogtas, kad sekančiais metais 
Paežerių gyventojai lietuvių 
mokyklai ir mokytojui butų 
neduosią, nenorėdami savo len 
kų šlėktos akaličoj leisti mo
kytojauti “chamams”. Bet tai 
yra gandai, nors jie yra nuo
lat vartojami tos akaličios ir 
kitų netolimųjų akaličų tam
suolių lenkuojančių ir sulenkė
jusių gyventojų, o štai laktai: 
šių metų pavasarį pradedamo
sios Paežerių mikyklos moky
toja negalėjo surinkti tėvų ko
mitetą klausimui rišti apie 
mokyklai dovanotą žemę turė
jo visą eilę nemalonumų ir ga
lų gale turėjo iš ten pasitrauk
ti, nes jos gyvybei grėsė pavoJ 
jus. Nelnimjingų sulenkėjusių 
lietuvių mokinių tėvams pra
šant ačiū apskrities ir vals- 
čiąp£ komisijoms buvo greitu 
laiku paskirtas į Paežerių mo
kyklą naujas mokytojas iš ne
tolimo Okainių sodžiaus, bet ir 
jis važiuoti ten atsisakęs.

Paežerių mokyklos moki
niai, o ypač jų tėvai lietuviai 
buvo labai nusiminę ir susi
rūpinę, kad Paežeriuose visai 
nebus mokyklos, ar bus lenkų 
mokykla ir jų vaikams šįmet 
teks likti be mokslo. Dabar iš 
Paežerių akolicos lietuvių mo
kykla perkelta į Taujėnų aka- 
licą, nors Laukagalio, Jočimų 
ir kitų gyvenamųjų vietų vai
kams, lankyti mokyklą pertoli, 
už tai sulenkėjusieji Paežerių 
gyventojai džiaugiasi, kad jų 
akalicoje nebus lietuvių-cha- 
mų mokyklos ir dovanota že
mė bus išnaudota jų tikslams. 
Kitai pradeda majai lietuvių 
niokyklai būtent Pašečiuose 
taip pat gresia pavojus, kad ji 
bus uždaryta, kadangi vietos 
dvarininkas nenori palikti sa
vo namuose mokyklai butą, 
kitokio gi tenai rasti negalima.

J. Budrys [L-va]

Del korespondencijos 
“Saulio darbeliai”

š. m. rugpiučio 17 dieną 193 
“Naujiesų” numery tilpo ko
respondencija iš Žem. Kalvari
jos apie vietinį šaulių būrį, 
kur rašoma, kad šauliai “1921 
m. primušė žmones už tai, kad 
jiems nepirko degtinės, 1922 
m. ; vienas šaulys apiplėšęs 
Kalvarijos davatką, kuriai atė
mė 10 kiaušinių, liepos mėn. 
10 d. šaulys Daugintis su mil. 
duželiu atėmė nuo žmogaus 
brikelį.”

Šitai žinutei pasirodžius, 
uojau buvo pasiųsta Telšių 

Skyriaus Šaulių Vadui ištirti 
•ą dalyką. Ir visą dalyką išty
rus vietoje, yra konstatuoja
ma, kad 1921 m. vietiniai šau
liai neprimušė žmones, prašy
dami pirkti degtines, kaip sa
ko korespondentas, bet padėjo 
vietiniai milicijai nuginkluoti 
tuos žmones, nes jie norėjo 
nuginkluoti miliciją šaudyda
mi į ją. Tiems areštuotiems 
asmenims buvo armijos teis
mas, buvo nubausti ir nūdien 
dar tebesėdi kalėjime. Del da
vatkos apiplėšimo ir netiesa 
pasakyta. Vienas pilietis šaulys, 
kiaušinių pirkėjas ir iš tos da
vatkos pirkdamas kiaušinius 
pritruko pinigų ir tik rytojaus 
dieną pinigas pardavėjai grą
žino. Iš šaulių būrio jis paša
lintas.

Toliau pil. Dergintis dar ne
buvo šaulys, bet kandidatas į 
būrio narius. Tai jis milician- 
tui Čiužcliui padėjo pirkti iš 
vieno piliečio brikelį. Paskui 
Čiuželis tą brikelį pardavė 
Derkniučiui, vėliau šis vėl 
čiuželiui jį pardavė. Derkniu- 
čius nebuvo priimtas į šaulius 
ir jo nėra šaulių organizacijo
je. Tik nedovanotina, kad 
šio; žinutės korespondentas 
vadinasi save šauliu, nes tik
ras šaulys tokių plepalų, ne
teisybės nesakytų apie šaulius, 
norėdamas jų griiią vardą ap
šmeižti. 

\ . Ii

Antra vertus, tikro piliečio 
pareiga, jei ką nors blogo su
žinai apie atskirus šaulius, nes 
į musų eiles visokis gaivalas 
su įvairiais savo tikslais sten
giasi įsiskverbti, tuoj aus pra
nešti Šaulių Sąjungos Centro 
Valdybai. Visi šauliai kur tik 
pasirodo yra kalti, tuč tuojau 
yra prašalinami iš organiza
cijos. —Kapitonas Klimaitis,

Šaulių Sąjungos Viršininkas.
Kaunas

1922 m. Gruodžio 6 d.

riliava, Kaunas ir Vilnių
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

lasimatymui su giminėmis arba no- 
•ite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
tad laivakortė butų pirkta pas The 
Itoyal Main Line. Dideli ir populia- 
•iai laivai: “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
fie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidu važinėti tais lai
vais. Pilnas informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO..

117 W. Washngton Ši., Chicago, 
325 Second Avė., So. Minneapolis.

KAUjlfiNOŠ, Chicago, M
IV • • v* ■ • Išeivią žiniai v .. _

Tūlas pil. Josef Pokempner, 
Laisvėj Alėja 31, atstovauja 
Lietuvoje garlaivių kompaniją 
“Hamburig - Sudamerikonische- 

Gesellschaift, Hamburge ir 
siunčia tai kompanijai lietu
vius, vykstančius iš Lietuvos į 
Argentiną. Atvykę į Hambur
gą piliečio Pokempnerio kelei
viai priversti yra patys parū
pinti sau reikalingus tolimes
nei kelionei dokumentus ir 
vizas, surasti konsulatus ir tt. 
nes jiems nesuteikiama jokios 
pagalbos tos garlaivių kompa
nijos, kurios laivais jie važiuo
ja. Aiškus dalykas, kad atsi
dūrus tokiame didmiestyje, 
kokiu yra Hamburgas, labai 
sunku musų išeiviams be paly
dovo orientuotis, ypač neipar 
žištant miesto ir nemokant 
vokiečių kalbos.

šiuomi tat perspėju visus iš
eivius nesinaudoti patarnavi
mais tokių agentų, kurie pa
ėmę pinigus nesirūpina toli
mesniu likimu savo keleivių.

Kitų kompanijų išeiviams 
netenka pakelti tokių sunku
mų Hamburge, nes pačios 
kompanijos ar jų agentūros 
atlieka visus reikalingus for
malumus ir visuomet duoda 
išeiviams savo palydovus.

Reiškiu vilties, kad Vidaus 
Reikalų Ministerija į tokius 
nenormalumus atkreips savo 
tkį. Šiuo reikalu yra padary- 
as atatinkamas pareiškimas 
šeivybes Inspekcijai ir prašy

la apsaugoti musų keleivių in
teresus. '

Argentinos vyriausyfcė rei
kalauja iš kiekvieno išeivio, 
keliaujančio į Argentiną, aiš
kių ištikimybės lindynių, ku
riose privalo būti pasakyta, 
kad išeivis

1. nėra teismo, nuteistas už 
nusikaltimus, už kuriuos rei
kia kalėti 5 metus ir daugiau;

2. nedalyvavo tokiose orga
nizacijose, kurių tikslas yra 
pakeisti dabartinę socialę ir 
politinę šalies ..tvarką, ir ne
priklauso tokiai partijai ar or
ganizacijai, kuęios nurodytų 
tikslų siekia;

3. nedalyvavo jokiame įpuiel- 
valstybiniame veikime, kurs 
prieštarauja gerįęms papro
čiams ar uiusizįęngja visuome
nės dorai ir tvarkai ir kad iš
eivis neubagavo.

rLINKSMAS BALIUS!
Paskutinis šių metų ir 

Pirmas Nauju Metų
Rengta

LIET. PASILINKSMINIMO DRAU
GIŠKAS KLIUBAS’

Ned., Gruodžio 31, 1922
Auditorium svet.,

Grand Blvd. & Michigan Avė., 
Indiana Harbor, Ind.

Pradžia 6 v. v. ir baigsis 2 v. ryto. 
Gerbiamieji ir Gerbiamosios!

Nepraleiskit šito linksmo baliaus, 
atsilankykit kas sveikas praleisti link
smai senus metus -ir sulaukti Naujus 
Metus. Grieš labai puiki muzika, 
įžanga Vyrams 50c.; Moterims 25c; 
Vaikams 15c. '

Kviečia L. P. D. Kliubas.

BIZNIERIAI!
Apkainuokite Inventorių 
savo biznio kaip reikiant bai
giantis 1922 m.,nes nuo to pri
klausys kiek “Income Tax” 
reikės mokėti 15tą kovo.

Susipažinkite su naujai iš
duota Washingtone, D. C. 
“Regulation No. 62”, kuri nu
rodo palengvinimus taxų mo
kėtojams.

L P. VARKALA
PUBLIC ACCOUNTANT 

Lietuvis — AUDITOR — ius
Atidarė ofisą. ant Bridgeporto , 

3241 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 5066
Ofisas vidurmiestyje

203 So. DearĮborn Str., 
Room 501

Duoda patarimus virš minėtuose 
klausimuose. Užveda sistemą kny- 
gvedystės. Revizuoja knygas. Su
taiso atskaitas valdžiai.

Minimas ištikimybės bady
mas privalo apimti pastaruo
sius 5 metus.

Tačiaus dar nei vienas išei
vis iš Lietuvos tokio liudymo 
nepristatė, o Lietuvos Konsu
latas Hamburge neturėdamas 
aiškių išrodymų ir dokumentų 
negali spręsti apie išeivio išti
kimybę ir dorą, ypač gi apie 
išeivio politinį nusistatymą. 
Tiesa, kai kurie Lietuvos išei
viai turėjo liudymus net dvie
jų notarų ir Užsienių Reikalų 
Ministerijos paliudytus, ta
čiaus nei viename jų nebuvo 
duota reikalaujamų žinių. Ten 
buvo daugiausia kalbama apie 
tai, kad išeivis neapmokėtų 
skolų nepalieka, Įiėra mobili
zuojamas, arba jau atlikęs ka
reiviavimo prievoles ir t. t. 
Tokios žinios Argentinos vy
riausybei nereikalingos ir jo
kios reikšmės neturi. Todėl 
Argentinos Konsulatas visuo
met reikalauja, kad Lietuvos 
Konsula'tais Hamburge tokius 
liudymus papildytų ir uždėtų 
savo antspaudą.

Pranešdamas apie tai išeivių 
žiniai, reiškiu vilties, kad ir 
musų įstaigos, kurios ištiki
mybės liudymus išduoda, at
kreiptų į Šį Argentinos vyriau
sybės reikalavimą tinkamos 
domės.

Notarų liudymai ir Užsienių 
Peikalų Ministerijos tvirtini
mai yra nereikalingi ir pilnai 
sc

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

/AR JUSU KŪDIKIS
DAROSI
SUNKESNIU?

' Kūdikio sveikata ir augimas, didžiumoj 
priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto, 
kurį jis gauna. Jūsų kūdikis turi buri 
numazgotas kiekvieną dieną ir regulia 
riškai pavalgydintas. Jeigu jūs negali
te žindyti savo kūdikio, -bandykite

EAGLE BRAND
( CONDZMT O KILK) 

Sutaisytą iš riebaus karvių Pi<?<> į* 
smulkaus cukraus, vien tik dėl kūdikių.

Prisiųskiie šitą pagarsinimą 
į The Borderi Co., Ncw )ork 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knygą.

BAMBINO
Vnisbnženklis Reg. S. V. Put. Biuro 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 
Bambino galima gauti visose aptiekose. 
už 35c. arba už 4Qc. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! * Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4tU St. Brooklyn, N, Y.

TANKUS KOSULIAI
Daugelis nemato nieko tokio dažnai atsitinka
muose pašalimuose ir kosuliuose. Priderėtų rū
pintis taisymu atsparuma jiegos. •

gausi sveikatų taisančiais vitamininiais veiks
niais, padeda didinti stiprumo ir atsparos 
atsargų. Reikalauk iš savo aptiekininko 
tikros Scotto Emulsijos!

Scott & Bownc, Bloomfield, N. J. 22-20
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minėti liudy- 
apskrities vir-1 
parašu ir ant- 
Jiudymai pasi- 
byloje, o vie-

užtenka, jeigu 
mai bus išduoti 
šininko su jo 
spauda, nes tie 
lieka Konsulato 
ton duodami kiti liudymai pri
silaikant Argentinos vyriausy
bės reikalavimų.

, Ed. Misevičius,
'Lietuvos Kons. Hamburge.

Pagelbėk Sergantiems
Norint turėti gerą sveikatą, kraujas 

turi būti tyrus ir stiprus. Laikyk vi
durius tiksliais, o kepenis ir inkstus 
tvaikais. Milionai žmonių, kurie var
toja Bulgarų Arbatą Kraujui pasako, 
kaip daug ji pagelbėjo jų sveikatai. 
Ji padeda pergalėti peršalimą; tik iš- 
sigerk puodelį karštos arbatos gul
dama, o pamatysi, kaip daug geriaus 
jausies tuojaus.

Gydytojai ir aptiekininkai visur pa
taria mano Bulgarų Žolinę Arbatą, 
nes jie žino, kati ji tyra ir pagelbsti 
sergantiems. Tik paprašyk pas ap-| 
tiekininką dėžutės šiandien, arba aš 
mielai pasiųsiu apdraustu siuntimu 1 
didelę šeiminę dėžutę už $1.25, ar 3 
dėžutes už $3.15, ar 6 dėžutes už $5.25, 
Adresas: Marvel Products Co., 25 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

Dieną 36c-37c (ir taksai).
Vakarais 40c-80c (ir taksai).

MAJESTI/*
FI'ThcatrE'V

&

Monroe gat. arti State 
Beperhtoginis Vodevilius 

Sektnad. 
Aventėmia 

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

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

•
 Dideli komediniai aktai 

krut. paveikslai.
“Kur gauni pilną pinigų vertę.’

ir
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Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISI V PATARIMAS

K., GUGIS
ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St., Roob 1111-11
Tai. Coutral 4411. Vai. nuo 9-6

GyttoiB»o vieta: 
8823 So. Halsted St.

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

22ei W. 22nd St., kerti Leavitl St.
Telephone Caual 2562

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

Veda visokias bylai visuose 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak 
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 

ant

-------, ...a?9ggBg.i
! Tel. Randolph 4758

< A. A. SLAKJS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj. 
ASSUC1AT1ON BLDG.

19 So. La Šalie St.
Room 1808

Valandos: 9 ryto iki 5 po plotą

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
Vs . ■ Ą

V.: W. RUTKAUSKAS j 
Advokatas

29 So. La Baile St. Room 5M 
Tel.: Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St. Chicago 
i Tel. Y arda 4681

iiiiiiį,.,i ii nri i.im-ii- !■■■«.t ii- h r —rny

Tel. f^ymarket 8669
JOSEPH W. GRIGAL 

Lietuvis Advokatas 
’ Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
j Kamp. Milwaukee ir Ashland

I
 Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.
,     —-

S. W. BANES
ADVOKATAS

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

79 Weat Monroe Street, Chicago. 
Phone Central 2566 

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

-----  i

/—■ ' " ■ >' i ■

Herma n P. Haase
ADVOKATAS 

609-610 Chamber of Comir.'erce 
133 W. Washington St., 

Phone Main 1308 
Chicago, III.

V-.......  ................. ■■■...  ,i 9

DR. A. MONTVID
Lietivis Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Central 8362 
1824 VVr.bansia Avė.

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

Tel. Lafayette 4223
Phvnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados Į 
patarnauju kuogeriaualai.

M. Yuska,
3228 W. 38th St., Chicago. III. |

L .....................--

Dr. K. P.
Miczoll, 

M. D. P. S.
parvažiuoja Decem- 
ber 20, 1922 m., į 
Chicago į< Kalėdų 
šventėms iš Ąnso- 
nia, Conn.
Chicagoje adresas: 
2359 S. Western av. 
Tel. Roosevcit 7795

PLOščIAI — PIGIAU 
NEGU UŽ PUSĘ.

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

penheimero, L. System and Ardm-ore 
ploščių rūšys pačių vėliausių madų ir 
geriausių materijų, Diržuoti ir Pus- 
(iiržiniai, languota apačia, Ranglan ir 
Kimona mados. Visokių spalvų ir 
netrinų, vertės iki $75. Parduodamoji 

! kaina, dabar $32.50. Kitokio. Chica- 
gos ir New Yorko darbo, vėliausios 
mados ploščiai Vyrams ir Jaunuoliams 
dabar $16.50 ir augšČiau.

Didelė daugybė grynų vilnų ploščių 
tinkamų kasdien ir prie darbo, Dabar 

j $12.50. Vyrams ir Jaunuoliams Garni- 
i turai 2 kelinėmis $13.50 ir augštyn.

S. GORDON, 
(Pristatytojas smulkmenų prekybai* 

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

Atdara kasdien vakarais ir 
septintadieniais.
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i KORESPONDENCIJOS | Musų Svečias

SO. OMAHA, NEBR.

Reikalas parsikviesti drg. K. 
Sielinį. — Iš LDLD/ kuopos 

veikimo.

Karo audros sukelta visuoti
na suirutė, pagimdžiusi irimą 
ir skaldymąsi darbininkų ju
dėjime, neaplenkė nei lietuvių. 
Mes, southomahiečiai, taipjau 
buvom netekę savų L. S. S-os 
ir LDLD. kuopų. Bet ta audra 
jau praėjo, ir darbininkų judė
jimo padangė vėl ima blaivė
ti. Suskaldyti, išblaškyti, mes 
vėl imame kuoptis daiktai), 
rinkti savo iegas. Ir south
omahiečiai neatsilieka. štai 
atkųrėme vėl savo LDLD. 27 
kuopą, ir kalbame apie atkūri
mą LSS. kuopos. Dirbsime, 
kiek ''galėdami ir, be abejo, 
turėsime pasisekimo. Reikėtų, 
kad energingiau imtų krutėti 
ir kiti vakarinių valstijų drau
gai, kaip tai Cedar Rapids, Dės 
Moines, Sioux City, Nebraska 
City, S t. Joseph, Kansas City 
ir tt. Reikėtų rūpintis visur 
organizuoti vėl LSS. kuopas ir 
pradėti aktyvesnį darbą.

Štai draugai jau matė “Nau
jienose” pranešimą, kad Clii- 
cagon atvažiavo iš Lietuvos 
musų draugas Kipras Bielinis, 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos atstovas, buvęs Liet. Stei
giamojo Seimo narys. Jis yra 
plačiai apsišvietęs vyras, ener
gingas darbininkų ginėjas, 
šaunus kalbėtojas. Už savo 
darbuotę darbiu i nikų judėjime 
buvo dar Rusų caro valdžios 
išdangintas Sibiran, iš kur jis 
grįžo tik caro sostui griuvus. 
Lietuvos Steigiamame Seime 
jis buvo vienas drąsiausių dar
bininkų reikalų ginėjų. Dabar 
jis atvyko Amerikon. Taigi 
mums, vakarinių valstijų drau
gams, reikia nepraleisti progos, 
bet pasirūpinti surengimu drg. 
Bieliniu i maršruto. -Iš Lietu
vos turėjome jau visokio pląu- 
ko svečių ir agitatorių, kurie 
agitavo tik savo kromelio rei
kalais, bet neturėjome nė vie
no darbininkų atstovo, kurs 
butų mums papasakojęs, kaip 
ištikrųjų yra Lietuvoj, kaip 
ten darbininkai dabar gyvena, 
kaip kovoja už savo reikalus, 
ką jau yra laimėję, ar ką pra
laimėję ir tt. Dabar toks tikras 
darbininkų atstovas, musų 
draugas socialistas yra čia ir 
tik iš jo mes teisybę išgirsime. 
Deltogi sukruskime, draugai, 
pasirūpinkime suruošti jam 
maršrutą vakarinių valstijų 
kolonijose.

Kurie draugai šitam prita
ria, prašomi susižinoti veikiai 
laiškais šiuo adresu: A. A. 
Z ai pis, 3439 U Street, South 
Omaha, Nebr.

Gruodžio 17 d. LDLD. 27 
kuopa laikė savo susirinkimą 
drg. J. Aleksai pirmisinkau- 
jant. Be kita ko nutarta išrink
ti komisiją iš dviejų narių, ku
ri pasitartų su vietos draugi
jomis dėl pasikvietiino į So. 
Oinahą draugo K. Bielinio ir 
surengimo jam prakalbų. Ko
misų on išrinkta P. J. Juzeliū
nas ir Petronėlė Balkienė.

Kuopos Valdybon ateinan
tiems metams išrinkta: pir
mininku J. Aleksa, nut. rašt. 
Ona Žalpienė, fin. rašt. P. J. 
Juzeliūnas, iždin. Petronėlė 
Balkienė, turto globėja Vero
nika Kaminskienė, kuopos ko
respondentais A. A. Zalpis ir 
O. Žalpienė.

P. J. Juzeliūnas.

mandolinų orkestrą; pastaroji 
taip jau prastokai skambino. 
Lietuvių, kaip dailės choras, 
taip ir visa eilė solistų ir due
tų sudainavo neblogai, ypatin
gai reikia pažymėti vieną mu
zikos gabalėlį, kurį atliko 
smuiku/ du jauni vaikučiai, A. 
Levonavičiutė ir V. iMatulai- 
tukas. Pastarasis da nei metų 
nėra kaip ima sinuikos lekci
jas, bet jau dailiai griežia 
smuiką ir moka apsieiti prieš 
publiką kaip senas muzikas. 
Reikia tikėtis, kad iš jo išeis 
geras menininkas.

Po koncerto tęsėsi bazaras. 
Per tris vakarus musų lietu
viškieji Rusijos garbintojai 
dirbo išsijuosę, kad kuodau- 
giau dolerių surinkus- Rusijos 
našlaičiams. Tas yra nepeikti
nas darbas, jeigu tik tie pini
gai teisingai bus suvartoti 
tam, kam jie renkami. Bet 
negalima praleisti nepažymė
jus štai ko. Kuomet tūlas lai
kas atgal buvo rengiamas tok
sai pat koncertas ir bazaras 
Švento Jurgio Dr-jos svetainė
je Lietuvos našlaičiams šelpti 
ir buvo pasiųstas komitetas 
pereiti per lietuvių apgyventas 
vietas bei biznierius, kad su
rinkus įmanomai daugiau 
daiktų bazarui, kurio visas 
|)elnas buvo skiriamas Lietu
vos našlaičiams, tai komitetas 
apsilankęs į bolševikų gyvena
mus butus ne tik kad nieko 
negavo, bet dar jį iškultojo vi
saip, nežiūrint to, kad minė
tą koncertą ir bazarą rengė ir
gi progresyviai žmonės. Buvo 
kviestas ir Dailės Choras daly
vauti programe, bet ir tas at
sisakė dainuoti. Man rodos, 
kad pirmoje eilėje turėtų būti 
šelpiami savieji našlaičiai, o 
jau paskui, reikalui esant, sve
timi.

Dabar po švenčių Grand 
Rapidiečiai turės vėl du nepap
rastus vakarus, kurių visi lau
kia, — tai Lietuvos Operos ar
tistų koncerto, kuris bus sau
sio 10 <1., 1923 m. švento Jur
gio Dr-jos Svetainėje, ir drau
go Bielinio prakalbos, kuri bus 
vėliau pagarsinta. Nors da tik
rai nežinoma, kada draugas 
Bielinis atvažiuos į Grand Ra
pids, bet jau daugumas žmo
nių susitikę nuolat klausia 

Į apie jo pribuvimą į šį miestą.
S. Naudžius.

“Fraternitas Lithua 
nica”. —

GRAND RAPIDS, MICH.
-i-----------

Gruodžio 17 d. F. of S. R. 
turėjo koncertą įr bazarą L. 
S. ir D. Dr-jos Svetainėje. Vi
sas pelnas skiriamas Rusijos 
našlaičiams. Žmonių atsilankė 
nedaug, ir patį programą be
veik tik vieni lietuviai išpildė, 
išskiriant porą muzikos gaba
lėlių, kuriuos atliko rusai, bu- 
ten, smuiko ir piano duetą ir

Š. m. gruodžio 1 d. įvyko 
15-tas iš eilės metinis gydyto
jų korporacijos “Fraternitas 
Lithuanica” suvažiavimas. Be 
senųjų korporacijos narių^ da
lyvavo 5 naujai įstoję korpo- 
racijon ♦gydytojai. Apsvarstyta 
ir priimta papildyti korporaci
jos įstatai, kuriais “Fraterni
tas Lithuanica,” buvusi ligšiol 
Petrapilio Medicinos Akademi
jos auklėtinių organizacija vir
sta gydytojų draugija, prit
raukdama savo tarpai) naujus 
narius ir statydama sau pla
tesnius tikslus: jungti lietu
vius medikus medicinos moks
lo ir Lietuvos kultūrinių užda
vinių srityje, stiprinti dvasi
nius bei profesionalinius ry
šius ir teikti reikalui esant na
riams pašalpos.

D-ras Blažys perskaitė pra
nešimą “Psichiatrinės pagal
bos reikalai Lietuvoje.” Pra
nešėjas nurodė į esamosios 
Tauragėje psichiarinės ligoni
nės netinkamumą ir į neatidė
tiną reikalą steigti Kauno apy
linkėje 300 ligonių psichiat
rinę ligoninę. Del klausimo 
svarbumo irt platumo smulkus 
jo aptarimas atidėtas kitam 
susirinkimui.

D-ras Nagevičius nušvietė tą 
rolę, kurią “Fraternitas Lith- 
unica” vadino organizuojant 
Rusijoje lietuvių batalionus ir 
perskaitė buvusio 1917 m. 
“Fraternitais Lithuanicae” su
važiavimo

Kipras Bielinis.
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

kviečiamas, Amerikon atvyko 
Lietuvos Socialdemokratų par
tijos darbuotojas, jos Centro 
Komiteto narys ir buv. Liet. 
Steigiamojo Seimo atstovas 
draugas Kipras Bielinis. Jis 
čia bus keletą mėnesių, idant, 
kvietėjų noru, gyvu žodžiu ar
čiau supažindintų Amerikos 
lietuvius su tikrąją Lietuvos 
padėtim, ypatingai Lietuvos 
darbininkų judėjimu ir jo sie
kimais. Ne pro šalį tat bus 
supažindinti draugus su dgo 
K. Bielinio asmeniu. Lietuvos 
Albumas duoda šitokių apie jį 
biografinių žinių:

Kipras Bielinis gimė 1883 m. 
rugsėjo mėn. 13 d. Purviškių 
vienkiemy, Sostų parap., Bir- 
žų-Pasvalio apskr. Jo tėvas, 
Jurgis Bielinis, buo žinomas 
uždraustųjų lietuviškų raštų 
gabenimo iš Prūsų ir jų plati
nimo organizatorius. Jo įkur
ta ir vedama slaptoji liet, kol- 
portažo organizacija dar nuo 
“Aušros” laikų buvo apėmusi 
visą buv. Kauno guberniją, 
Vilniaus gub. dalį, Rygą, Min
taują, Liepojų ir Petrapilį. Ru
sų valdžia žinojo jį esant tos, 
ilgai vis nepagaunamos, orga
nizacijos vadu ir todėl J. Bie
linis apie 30-tį metų turėjo 
slapstyti ir negyventi savo na
muose. Norėdamas įpratinti į 
savo darbą ir priaugantį jau 
sūnų Kiprą, tėvas, negalėdamas 
namuosna lankytis,/ išvogė jį 
naktį iš namų ir parvežė į Garš
vų sodžių, Vada teki i ų parap., 
pas Ūkininką Ūdrą, kur buvo 
tąsyk tos organizacijos “šta
bas”. Buvo tai 18$M> m. čia 
tėvas daVė jį mokyti savo or
ganizacijos “buhalteriui” La- 
dukui. Nuo to laiko Kipras 
susigyvena, taip sakyti, su kon
spiracija ir kova su carato val
džia. Pasimokinęs privačiai, 
K. Bielinis toliau mokėsi Min
taujos realinėj mokykloj ir Ry
gos gimnazijoj, kur aktingai 
dalyvauja slaptose mokinių 
kuopelėse. Valdžiai atkreipus 
domę į tą slaptąjį mokinių vei
kimą, Kipras turėjo išeiti iš 7 
klasės, ketindamas važiuoti 
Šveicarijon. Bet tuo laiku 
(1902 m.) prasidėjus Lietuvos 
sociall-denlokiratų judėjimui,— 
Bielinis stojo partijon ir ėmė 
dirbti, kaipo publicistas, užsie
ny leidžiamajam slaptam “Dar
bininkų Balse”. 1904 m. dirba 
Lietuvoje, kaipo partijos orgaz 
nizatorius. 1905 m. tais pa
čiais tikslais apvažinėja visą 
Suvalkiją ir Pabaltų os mies
tus; tų pačių metų vasarą bu
vo suorganizavęs partyvinių 
raštų gabenimą iš Prūsų per 
Žemaičius.

1905 m. pradžioj suruošė 
pirmąjį Lietuvoje viešąjį mi
tingą su raudonomis vėliavo
mis Kupiškyje, paskui Skapiš
ky ir Kurkliuos, kur buvo drau
ge su kitais rusų žandarų areš
tuotas ir primuštas (balandžio 
mėn. 23 d.), bet kitų draugų 
ten pat atvaduotas (garsi savo 
laiku “Kurklių byla”). 1905 m. 
rudenį Suvalkijoj ir žemai
čiuose suruošė apie 30 viešų 

griežtai stovima už reikalavi
mą steigti savos kariuomenės 
dalis ir reiškiama pasiryžimo 
visomis pajėgomis prisidėti

rezoliuciją, kurioje1 prie šio darbo.

mitingų. Reakcijai užėjus, 
1906 m. pradžioje pasišalino į 
Vilnių, iš ten į Rygą. Žandarų 
buvo sudaryta prieš jį apie 20 
bylų, tik nežinojo, kaip jį su
gauti, nes visą tą laiką K. Bie
linis veikė po slapyvardėmiš: 
Jono Jurgaičio, Sermėgiaus ir 
Kunigo. 1906-7 m. dirba Ry
goje, kur sudaro lietuvių so
cialdemokratų grupę iš- 500 
žmonių prie latvių socialde
mokratų partijos. 1907 m. 
lapkričio m. 5 d. Rygos social
demokratų komiteto posėdyje 
drauge su kitais 15 komiteto 
nariais areštuotas išsėdėjo Ry
gos kalėjime veik metus ligf 
teismo, laikinasis gi karo teis
mas nuteisė jį už priklausymą 
soc.-demokratų partijai 4-iems 
metams sunkiųjų darbų kator
gos, kurią atbuvo ten pat, Ry
gos kalėjime. 1912 m. ištrėmė 
jį į Irkutsko gub., Vercholens- 
ko apskritį, į Manžurkos vals
čių “poselenijai”. 1913 m. bė- 
go iš ten į Vladivostoką; to
liau negalėdamas važiuoti lė
šoms pritrukus, pasiliko ten 
Jankevičiaus vardu ir gavo 
vienos miško pramonės įstai
gos įgaliotinio vietą, netoli 
Chabarovsko. Tik 1917 m. atsi
sakė nuo svetimos pavardės ir 
liepos mėnesį grįžo Rusijon. 
Sugrįžęs čia apvažiavo savo 
partijos organizuotės tikslais 
kai kuriuos miestus, bet susto
jo galutinai Maskvoje, kur dir
bo prie Lietuvos turtų likvida
cijos (Maskvos srities komisa- 
rijate), kaipo sekretorius. 1918 
m. grįžo Lietuvon ir gyveno 
Akmenės apskrity, dirbdamas 
daugiausiai kooperacijai; par
tiniai darbai beveik buvo nega
limi dėl smarkiausio vokiečių 
okųpuotės režimo. Vokiečių 
revoliucijai kilus, 1919 m. dir
bo Šiaulių apskr., kaipo vieti
nės savivaldybės narys ir raš
tininkas, iš ten išrinktas į /Stei
giamąjį Seimą, kur dalyvauja 
soc.-de mokrat ų frake i j oje, 
dirbdamas biudžeto, finansų ir 
savivaldybės komisijose; be to, 
dirba prie “Socialdemokrato” 
redakcijos. Rašinėdamas į 
laikraščius K. Bielinis buvo pa
tiekęs ir atskirų knygelių, kaip 
antai, dar 1905 m. ar 1906 m. 
išėjo knygelė “Apie liaudies 
miliciją” (vertimas) ir Ameri
koje “Apie Cicilijos kaimiečių 
kovas”.. Mokėdamas gerai lat
vių kalbų ir saritįykiiis lietuvių 
spaudoje informavęs apie lat
vius ir jų laikraščius. Nors ka
lėjimo ir ištrėmimo išvargintas 
—kupinas tebėra energijos, 
kaip kad buvo ir jo tėvas, mi- 
rusis 1918 m. sausio mėn. 18 d.

Draugas K. Bielinis yra jau 
nuo pradžios 1920 metų nuo
latinis “Naujienų” bendradar
bis ir korespondentas, savo 
straipsnius pasirašąs papras
tai vardu “Kunigas”. Atvykęs 
dabar kuriam laikui Amerikon 
drg. Bielinis padarys visą eilę 
maršrutų .po lietuvių kolonijas,

—- - - - - - - - - - - - - - 1Pinigus Lietuvon
Siunčiame

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

Lietuviams Kuogeriausiai.

Central Manufacturing 
District Bank

1112 W. 35th Street, Chicago. 

Turtas virš $7,000,000.00.

0ETR01T, MICHIGAN
W*st 1894 Heml. 6678*

WM. J. STOLL CO.,
J. Balchluna* pagelbininkaa 

(arba asistentai) 
GRABORIUS

1029 — 25th St„ 9509 Cardaai 
Detroit, Mielu

\................... /■ S

DR. F. MATULAITIS, 
8709 Jes. Campan Av. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—8 dieną 

r v&Icrto
Tel. Market 6284, Market 4526

aikydamas prakalbas.
Maršrutų rengimu rūpinasi 

LSS. Pildomasai Komitetas, 
dėl to kitų kolonijųdraugai, 
norėdami parsikviesti dgą Bie- 
linį pas save prakalboms, tuo 
reikalu lai susižino su LSS. 
Centro Sekretoriumi d. A. Žy
meniu, 1739 S. Ilalsted St., 
Chicago, III.

Žemės ūkio paroda 
Kėdainiuos.

1922 m. spalių mėn. 7 d. 
Kėdainių mieste įvyko Žemės 
ūkio paroda. Šių metų Že
mes Ūkio paroda, palyginant 
su pereitų metų, netaip gausin
ga buvo, gal permažai buvo 
padėta prirengiamojo darbo, 
skelbimo, ir tt. vis dėlto paro
doje buvo gan gorų eksponatų, 
ypač pasižymėjo nemažu geru 
veislmiu skaičium.

Parodon buvo pastatyta eks
ponatų: kirmėlių 38, kurių: 
lengvo tipo 7 kumelės; viduti
nio — 12 k.; sunkiojo gi tipo 
11 k., jaunų kumelaičių 8, dri
gantų — 14, iš jų: lengvo tipo 
5 dr. vidutinio tipo 4 dr. sun
kiojo t. — 5 dr.

Bulių 5, avių 5, medžioklės 
šunų 1, Šaut—Bernardų 1, viš
tų 6, daržovės vaisių iš 4 nikių, 
sodno vaisių iš 2 ūkių daržų 
sėklų iš 3 ūkių, pieninkys- 
tės dalykų iš 1 ūkio, dirbinių iš 
vytelių 1 savininko, literatūros 
leidinių Žemės Ūkio reikalais 
1, ir kolekcijos pašto ženklų.

Iš viso 420 eksponatų, 35 sa
vininkų.

Išduota pagyrimo lapų 32 
savininkams. Bendrai suvedus 
daroma išvada, kad musų gy
ventojai mažai domis pakėli
mu žemės kultūros ir ne labai 
noriai dalyvauja parodose, sta
tydami eksponatus ir lankyda
mi parodas. Taip pat mažai

MRS. A. MICHNIEVIC2, 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampa* 81 gal 
Telefonas Yards 1119

ir jų sveikatą.
Prie Kėdainių Apskrities 

Valdybos nuo kovo mėnesio š. 
m. yra atidaryta Veterinarijos 
Ambulatorija, vedėju kurios 
yra Veterinarijos gydytojas p. 
Mondžejauskas. <

Per tą laiką ambulatorijoje 
buvo priimta sergančių gyvu
lių: 501 arki., 285 karv. 16 ož
kų, 14 kiaullių, 3 žąsys 1 kala
kutas, 3 vištos. Prie ambula
torijos padaryta 89 operacijos. 
Važiuota į namus gyvulių gy
dyti 35 kartus. [IL-va].

“Kalėdinis Kliubas” į 
Padaryk Kalėdas 1923 Į 
m. “Labai Linksmas’’ 
prisidėdamas šiandien 
prie musų Kalėdinio į 
Taupos Kliubo. Nieko 
nereikia mokėti prisira
šant.

Iowa State Savings
Bank Į

Namų Paskolos Bankas 
Sioux City, lowa

50 ŽENKLELIŲ DYKAI!
Pasižiūrėk į Antpadienio Daily News ir septinta- 
dienio laikraštį, smulkmenų apie Klein Bros Vaiz- 
bažcnklio Jubilėju . 50 ženklelių dykai — didžiau
sia ženklinę dovana musų istorijoje.

jMtt name and fogatton

KRAUTUVE ATDARA 8:30 IKI 5:30

KAINOS NUMUŠTOS
Vyrams Garniturai — Ploščiai.

Turėdami nepaprastai didelį san- 
dėtą Garniturų ir l’losčių Vyrams 
ir Jaunuoliams, mes nuinušame* 
kainas be jokio atsižiūrėjimo.

į Vyrams Ploščiai, pardavinėjami po 
į $1 iki $16.50.............................  6.66
jį Vyrams Ploščiai, pardavinėjami ]>o 
I $18 iki $20, dabar ............... 11.99
S Vyrams Ploščiai, pardavinėjami po 
ęl $22.50 iki $25, dabar ................ 15.50
H Vyrams Ploščiai, pardavinėjami po 
S $27.50 iki $30, dabar ........... 18.55

Vyrams Ploščiai, pardavinėjami po
$40 iki $45, dabar ...............  28.55

i Vyrams Ploščiai, pardavinėjami po
į $45 iki $50, dabar 33.50
| Garniturai, 30 tik iki 38, pardavi- 
4 nėjaini iki $16.50, dabar ....... 7.75

Garniturai, 34 tik iki 42, pardavi
nėjami iki $20, dabar ........... 12.75
Garniturai, 34 iki 42, daugelis 2 
kelinėms pardavinėjami iki $25.00, 
dabar .......   15.75
Garniturai 34 iki 44, pardavinėjami 
iki $37.50, dabar ................... 19.75
Garniturai, 34 iki 44, pardavinėjami 
iki $45, dabar ......................  28.75
Garniturai, 34 iki 44, pardavinėja
mi iki $55, dalbai* .................... 36.75

H

EXTRA
kepimui

28c

Gražus, šviežiai išdary
ti viščiukai, svarui fcO /-C 
Pot Roast naminių gy
vulių nuo spraų 'fl 
do, svarui I f U 
Gražios kukurūzais pe
nėtos žąsys, 
svarui
Didelės jaunos 
antys, sva- 
rui

Šilkinių kojinių 
pigumai

Moterims Phpenix gijų 
šilkiniai Standard ko
jiniai dvigubi plonų 
siūlų padai fl* 4 EE 
ir viršus 4? I avv 
Moterims nerti š Ikiniai 
kojiniai, pilnai madingi 
dvigubi pzv- fl* 4 7Q 
dai ir viršus I ■ ■ v 
Moterims šilkiniai koji
niai, franeuziška siūle 
dvigubi padai ir ga
lai, specia- C 4 4 Q 
liai porai 4* ■ ■ ■ v
Vaikams švarkai $3.98 
Nupirkta! .275 vaikahvs 
šilti švarkai iš polo ge
lumbes ir kitų gelum
bių. Daugelis kailinė
mis apykaklėmis; dyd
žiai 2 iki v. verti iki

S-60’ $3.98

Naujos 
Dresės!

Moterims ir mergi
noms. Kantoniniai 
krepai, veliūrai, ser
žai ir tafetos. Visi 
nauji modeliai. Siu
vinėtos ir karoliuo- 
tos. Visų pageidau
jamų atšviesių. Dy
džiai moterims ir 
merginoms. Vertės 
iki $10.

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

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

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

Baigusi 
AJkušeri- 

o> kolegš 
ilga 

praktika- 
usi Peną- 
silvanijos 
hospitalt- 

te. Pasek* 
ningai pa
tarnauja

tymo. Du* 
la rodą 
iokloie 
<o«a ir

Il
ki-

■ mo 
ir 

merginom*.

^DR.HERZMAN^
II RUSIJOS

Gerai lietuviam* žinoma* per Ii 
metų kaipo patyręs gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris. /

Gydo ažtrais ir chronllkaa Ilgas, 
Vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

r Dienomis: Canal
Telefonai

8813 
vai.: 9—10

i K akt. Drexel 959 
' Boulevard 4136
So. Halated St.

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

DR. G. M. GLASER 
Ofisas:

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

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

2 po piet.
Telephorie Yards 687

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 15 metai 

Ofisai
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaiki ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 ik> 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va), 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vai. 

ryte iki 1 vai. po piet. 
Telefonas I)rexel 2880

MUS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

Akiierku
3113 S.Halsted *1
Tel. Blvd. 8188 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo 
Kiekviename at
sitikimo 
ypatišką 
rėjimą. 
patarimu* 
terims ir
noms veltui.

K

n
ES

n

Bl| 
ff!
PP

teikiu 
trižiu- 
Duod* 

mo- 
margi-

Tel. Pallman 5432

A. SHUSH3 
AKUSERKA

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

Chicago, III.

® Telefonas: Boulevard 7042

DR. C. Z. VEŽELIS
Lietuvi* Dentlsta* 

4712 South Ashland Ave^ 
arti 47-tos gatvi*

DR. S. B1EŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisą* 2201 W. 22nd SU tampa* * 

Leavitt St. Te!. Canal 6222.
R.ridenclj* 8114 W 42wi M 

Tel. Lafayette 4988 
Vai. 1—4 ir 7—9. Ned. 19—12 y.

Jei abejoji akimis, paiitairaaJb
Dr. A. K. BLUMENTHAI



The Lithaanian Daily Newa

Publlshed Daily except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co.,

Editor P. Grigaitis. ' 
1739 Soath Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs: 
|8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.90 per year in Chicago.

8c- per copy. »
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.__________________

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

Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paltui

Metams.......... _________ — $8.00
Pusei metų .... ..... -___ _______ 4.50
Trims mėnesiams____________ 2.25
Dviem mėnesiam  1.75
Vienam mėnesiui............ ............1.00

Chicagoje per neiiotojua:
Viena kopija__________________3c
Savaitei — ........ ....... .......—- 18c
Mėnesiui -- ---------- --- -........... — 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje 
paltus

Metams -----------   $7.00
Pusei metų ------ -------------- — 4.00
Trims mėnesiams---------- ------- 2.00
Dviem mėnesiam _------- --------- 1.50
Vienam mėnesiui--------------------.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose! 
(Atpiginta)

Metams......................... 18.00
Pusei metų  ........ 4.50
Trims mėnesiams------ ----- - 2.25
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

by

Klaipėda ir 
Rusija.

Rusijos sovietų valdžia 
per savo užsienių reikalų ko
misarų pasiuntė notų staru 
biausiomsioms Santarvės 
valstybėms, reikalaudama 
balso dėl Klaipėdos krašto 
likimo. Ji pareiškė tų val
stybių valdžioms, kad Rusi
ja nepripažins jokio spren
dimo, paliečiančio Klaipėdų, 
jeigu tame sprendime neda
lyvaus Rusijos valdžia.

Tuo budu Klaipėdos kraš
to klausime pasirodė sceno
je dar vienas pretendentas. 
Iki šiol jo likimu buvo susi
rūpinę sųjungininkai (ypač 
Francija), lietuviai, vokie
čiai ir lenkai. Rusijai mėgi
nant įsikišti į tų klausimų, 
jisai darosi dar labiaus kom
plikuotas.

šioje valandoje Lietuvai 
nėra pamato bijotis Rusijos 
reikalavimų sulig Klaipėdos 
krašto, nes daugiausia, ko 
rusai gali dabartinėse aplin
kybėse norėti, tai — kad 
jiems butų leista naudotis 
Nemunu ir Klaipėdos uostu 
miškų plukdinimui į Baltiko 
jurų. O to jie gali lengviau
siu budu pasiekti, padaryda
mi sutartį su Lietuva. Ru
sams, vadinasi, yra išroka- 
vimo stoti už tai, kad Klai
pėda butų sujungta su Lie
tuva.

Bet sovietų valdžios pre
tenzijos sulig Klaipėdos kra
što turi ir kitokios reikšmes. 
Rusija čionai užėmė visai 
panašių pozicijų tam savo 
nusistatymui, kuris pasirei
škė konferencijoje, dėl arti
mųjų rytų. Ji tenai, kaip ži
nia, pareikalavo sau spren
džiamo balso Dardanelų 
siaurumos sutvarkyme, nors 
Dardanelai visai nėra Rusi
jos teritorijoje. Bolševikų 
pastangos gauti Rusijai tam 
tikrų teisių Dardaneluose, 
aiškiai parodė, kad sovietų 
valdžia yra pasiryžusi vesti 
“didžiosios Rusijos” politikų, 
stengdamasi pastatyti po 
Rusijos įtaka tuos kelius, 
kuriais ji susisiekia su pa
saulio rinkomis.

Visi gerai atsimena, kaip 
dėl tos politikos įvyko Rusi-

........... -.......... ............—,—

jos revoliucijos pradžioje aš
trus susikirtimas tarp bur
žuazijos ir darbininkų. Kuo
met Rusijos kadetų vadas, 
buvęs užsienių reikalų mini- 
steris laikinojoje valdžioje, 
prof. Miliukovąs, pareiškė 
Santarvės valstybėms, jogei 
Rusija reikalauja balso Dar
danelų siaurumos sutvarky-i 
me, tai sobialistinėje spaudo
je kilo griežčiausių protestų 
prieš tokį imperializmų, ir 
Darbininkų, Valstiečių ir 
Kareivių Atstovų Tarybos 
prispyrė tų ministerį pasi
traukti iš savo vietos. Bol
ševikai tuomet buvo tarpe 
smarkiausiųjų Miliukovo po
litikos priešų. O šiandie jie 
patys grįžta prie tos pačios 
politikos!

Be to, Rusijos sovietų kon
gresas, kuris kaip tik dabar 
yra susirinkęs, svarsto klau
simų panaikinimo tautinių 
respublikų, įsikūrusių seno
sios Rusijos teritorijoje. Tas 
respublikas — Ukrainų, Gru- 
zijų ir t.t. — bolševikų val
džia yra Užkariavusi pagel- 
ba raudonosios armijos, ne
paisydama tautų apsispren
dimo principo, kurį jie kitu
syk skelbė kartu su sociali
stais; bet iki šiol jos skaitė 
si atskiromis valstybėmis, 
tik federacijos ryšiais su
jungtomis su Rusija. Dabar 
gi jau ketinama visai sulie
ti jas į daiktų su Rusija, pa-, 
statant jas po viena centrii- 
line valdžia ir paliekant 
joms tiktai vietinės savival
dybės teisės. i

Šitas reiškinys irgi liudi
ja, ka<^ dabarnykštė Rusijos 
valdži^ stengiasi atsteigti 
senųjų Rusijos imperijų su 
visomis tokios imperijos ypa
tybėmis. Todėl Rusijos pre
tenzijos prie Klaipėdos, kai
po reikalingo Rusijos eks
portui uosto, gali ateityje 
priihiti ir nemalonų Lietu
vai krypsnį. Norėdama už
tikrinti sau priėjimų prie 
Baltiko juros, Rusija gali 
pasikėsinti ant Lietuvos ne
priklausomybės.

Bet tai kolkas yra ateities 
klausimas. Šioje valandoje 
tečiaus negalima nepastebė
ti keisto prieštaravimo Ru
sijos valdžios politikoje su
lig Lietuvos pakraščių. Klai
pėdos krašto sutvarkyme ji 
reikalauja sau balso, o Lie
tuvos Rytų (Vilniaus ir ap
skrities) klausimų ji paliko 
išspręsti Lenkijai ir Lietu
vai, tikriaus sakant — vie
nai Lenkijai, kadangi pasta
roji Lietuvos teisių visai ne
paiso. Na, o Vilnius juk tu
ri nepalyginamai daugiaus 
reikšmės Rusijai, negu Klai
pėda. Vilnius per ilgus lai
kus buvo Rusijos “šiaur-va- 
karinio krašto’’ geležinkelių 
ir prekybos centras, kuomet 
Klaipėda niekuomet nepri
klausė Rusijai.

’ Kodėl sovietų valdžia el
giasi taip nenuosakiai, sun
ku suprasti.

Jaunos Operos 
artistai.

Pereitu sekmadienį įvyku
sia Lietuvos Valstybės Ope
ros artistų koncertas Chica
goje paliko labai nevienodų 
įspūdžių publikoje, kurios 
buvo gal daugiaus, kaip pus
antro tūkstančio.

Jos širdyse kovojo du, kits 
kitam priešingu jausmu: 
nusivylimas ir simpatija.

Tie žmonės, kurie yra gir
dėję garsių dainininkų ir 
muzikantų ir kurie manė, 
kad Lietuvos opera yra at
siuntusi geriausias savo jie- 
gas, buvo nusiminę. Jie tikė
josi visai ne to. Kita, ma
žiaus išlepintoji arba teisin- 
giaus painformuotoji apie 
atsilankiusiųjų artistų išga
les, publikos dalis džiaugė
si, matydama savo akimis 
jaunosios Lietuvos respubli
kos meno atstovus, ir sten
gėsi parodyti jiems savo už
uojautų.

Artistai, ištiesų, nesužavė
jo publikos. Dalinai gal ta
tai parėjo nuo to, kad jų 
nervai buvo perdaug ištemp
ti; bet daugiausia visgi, ži
noma, dėlto, kad jie nėra 
tokios Lietuvos operos žvaig
ždės, kaip Kipras Petraus
kas arba Grigaitienė.

Tenoras Byra ir baritonas 
Oleka yra, be abejonės, la
bai muzikalus vyrai, bet pir
mojo balsas yra labai silp
nas, o antrasis visai nesenai 
pradėjo operoje dainuoti. 
Klausant p. Byros, reikėjo 
stebėtis, kaip jisai gražiai 
valdo savo mažytį balselį ir 
kaip lengvai perduoda kiek
vienos dainos arba arijos 
dvasių. Artizmo jam netrū
ksta ; tik gaila, kad didelėje 
svetainėje to nepakanka.

P-as Oleka irgi yra gabus 
interpretuotojas. Be to, ji
sai turi pastebėtinai gražų 
balsų! Vienok išrodo, kad ji
sai kolkas dar nė pusės savo 
balso parodyti nemoka. Mes 
tikime, kad jeigu jisai paim
tų gerų mokytojų ir rimtai 
padirbėtų per kokį penketų 
metų, tai iš jo išeitų toks 
dainininkas, kokių randasi 
nedaug garsiausiose pasau
lio operose. Jisai dar yra vi
sai jaunas vyras.

O kai dėl smuikininko, p. 
Leškevičiaus, tai jisai, ro
dos, neblogai valdo technikų, 
bet kažin kodėl jam nepasi
sekė įdėti jausmo į savo grie
žimų. Kaune jisai, sako, la
bai patinkųs publikai.

Už tas viltis, kurias sukė
lė klausytojuose p. Oleka, ir 
už tų nuoširdumų, kuriuo vi
si trys artistai atliko savo 
uždavinius, chicagiečiai yra 
dėkingi jiems.

Apžvalga
imuIL

NOBELIO TAIKOS DOVANĄ 
LAIMĖJO F. NANSEN.

Nobelio taikos dovana šiais 
metais liko paskiria Fridtjof 
Nansenui, kuris nenuilstančiai 
dirba, idant sušelpus Rusijos ir 
kitų šalių badaujančius žmo
nes. Priimdamas dovanų, 
Nansen ppsakė trumpų pra- 
kalbėlę, kuri skamba sekamai:

“Dar niekuomet mes ne
turėjome tiek įrodymų, kaip 
dabar, kad karas neatneša 
jokios naudos net laimėju
siai karų valstybei. Karas 
yra ir visuomet bus niegia- 
moir destruktyvio pobūdžio; 
jis niekuomet negali naudos 
atnešti. Ir nežiūrint to, jus 
turite aklų, suklaidintų žmo
nių, kurie kalba apie busi
mų karų, busimų katastrofų. 
Bet jie privalo žinoti, kad 
toks karas neišvengiamai 
parblokštų ir galutinai sunai
kintų Europą. Mes atsidūrė
me kelyje atgal int barba
rizmų. Kam teko atlankyti 
Trakiją ir savo akimis ma
tyti visus kelius užpildytus 
keliauninkais, nešančiais ir!

! NAUJIENOS, Chicago, 111.
vežančiais savo turtų, —tam 
neišvengiamai turėjo prisi
minti istoriški žmonių per
sikėlimo laikai... Žmonijai 

i šiandien labiausia reikia pa- 
siaukavimo ir aktingo altru
izmo. Ir kai aš imu dairy
tis aplinkui, tai aš matau iš
ganymų tik Tautų Lygoje. 
Tik ji dar vilties teikia. Ir 
jefgu Tautų Lyga neatsieks 
savo tikslo, tųsyk ištikrųjų 
paskutinė viltis pranyks. Bet 
aš nemanau, kad tai įvyks. 
Aš tikiu, kad prie Tautų 
Lygos sustiprinimo mes ga
lime visi prisidėti. Reikia 
dėti pastangų, kad interna
cionalinis solidarumas joje 
butų vis labiau ir labiau stip
rinamas, kad ji liktų tuo, 
kam ji buvo sukurta: su
jungtų žmonijos valstybių 
organu ir parlamentu“.

BA VAKUOS PARLAMENTAS 
NENORI PREZIDENTO.

Bavarijos parlamente įvyko 
bandomi balsavimai dėl pre
zidento rinkimų. Balsavimas 
davė neigiamų rezultatų. So
cialistai, demokratai ir maža
žemiai priešinosi ‘ prezidento 
urėdo sukūrimui. Savo nusi
statymų jie pamatuoja tuo, kad 
ncprileidus pastatyti princo 
Rupprechto kandidatūros į 
prezidentus. Pažangioji vi- 
sumenė sako, kad laike rinki
mų kampanijos monarchistai 
turėtų progos sutraukti visas

Padegėlis Kasmatė.

Vaizdai iš Muncheno.
1 j ------- ---------

(Pabaiga)

Akyvaizdoje los partijos au
gimo, išmintingas, taktingas 
grafas lyerchenfeldas pasirodė 
“persilpnas” — ir jis taip ty
liai, gražiai, mandagiai pasi
traukė. Niekas nei jį lydėjo, 
nei jam gimnus giedojo, nei joj 
gailėjos. Užtat garsiai jo vie
tų užėmė von Knilling’as. Vos 
suspėjo jis užimti ministerio 
pirmininko sostų, kaip daro
ma garsi krata socialdemokra
tų organo redakcijoj. Čia dar 
nieko įstabaus nebūtų — juk 
kur, kurioj šaly socialdemo
kratams kratos nedaro! Bet 
čia yra bent kokie trys kriu
kiai. Visupirma Bavarijos so
cialdemokratai jau tokie ne
kalti, tokie užguiti avinėliai, 
kad rodos ir muses, ir tos ne
pakibins. Juk tai Vokietijos 
Reichstago' socialdemokratų 
frakcija nusprendė su Vokie
čių tautininkais neiti į Kabi
netų, miuncheniečiai labai 
skaudžiai spaudoj papeikė to
kį jų nusprendimų: tokie jie 
vyrai. Antras kriukis — tai 
laikraščio redakcija apkaltin
ta. .. tėvynės išdavime! Ir čia 
dar nieko nuostabaus: kada, 
kur socialistų nekaltino už tai! 
Bet čia pats išdavimas nepa
prastas: tasai laikraštis patal
pino žinutę, kad pas kokį tai 
grafų ne tai Bavarijoj, ne tai 
Tiuringijoj rasta ginklų san
delis, kuris einant Versaillė’s 
sutartim netuTėtų egzistuoti. 
Bet kas svarbiausia, kad tų ži-j 
nių laikraštis persispausdino iš 
kito laikraščio (tiktai to nepa
minėjo), o tam kitam Tiurin
gijoj laikraščiui niekas nei 
pirštu nepagrumojo!.. Ir tre
čiasis kriukis —■ tuo pat me
tu padaryta krata pas Social
demokratų vadų, Landtago na
rį Ąuer’į ir paimta iš jo doku
mentai, popuriai ir t.t. kas ei
nant krašto konstitucija yra 
neleistina. Reikia žinoti, kad 
Aueris yra vienas rimčiausių 
vokiečių socialdemokratų va
dų ir visame Bavarų parla
menta vienas vąlstybingiausia 
nusistačiusių žmonių! Ir jo jo
kie protestai, jokia apeliacija į 
konstitucijų, jokie skambini
mai telefonu minislcriams nie
ko negelbėjo—nuodugni krata 
padaryta! Tačiau nieko negel
bėjo nei iškeltas dėl to Land
tage trukšmas—esu dar žinios 

savo pajėgas. Gi atsiekę to, 
jie, labai galimais daiktas, ban
dytų smurto keliu sukurti Ba
varijoje monarchijų.

EUROPA ČIA NEKALTA.

Amerikos ūkininkų vargai 
buvo bandoma pateisinti tuo 
faktu, kad Europos susmuki
mas neduodąs jai galimybes iš 
Amerikos pirktis ūkio produk
tų. Tečiaus p. O;wen tų daly
kų visai kitaip aiškina. Jisai 
sako:

“Einant dabartine kredito 
sistema, ūkininkai už skoli
namus pinigus yra verčiami 
mokėti nuo 10 iki tikrai plė
šikiškų nuošimčių.

“Jeigu valdžios ir banki
ninkų tikslas yra pastatyti 
ūkininkus į tokią padėtį, ko
kioje esti senojo pasaulio 
kaimiečiai, kurie teturi ap
griuvusią bakūžę ir tik gy
vybės palaikymui maisto, — 
tai aš pasakysiu, kad dabar
tiniu laiku mes žengiame tei
singu keliu..

“Jus negalite nieko pri
mesti Europai dėl Amerikos 
ūkininkų vangų. Laike ka
ro 1917—1918 m. Europa 
nusipirko iš Amerikos 814,- 
000,000 bušelių kviečių. Ne
suprantamu budu nusiban- 
kruti j tįsios Europos šalys 
1920—1921 m. įstengė iš 
Amerikos įpirkti 783,343,000 
bušelių kviečių.“

nesurinktos! Knliljling’o val
džia parodė, kad ji stipriose 
rankose!..

O tuo tarpu tikrasai, laukia- 
masai karžygis, tautinių so
cialistų vadas —Adolf Hitler 
savo galių plėtoja. Dar ne taip 
senai, jis su kompanija, ži
noma įginkluoti, guminėmis 
nagaikomis ir šaunamaisiais 
ginklais, gavo specialiai trau
kinį, nuvažiavo į Koburgą ir 
ten gerokai prikūlė socialde
mokratus, kurie turėjo savo 
susirinkimų! Guminė nagaika 
—toks daiktas, kuriuo jeigu 
gavai kartų per pakaušį, tai tik 
spėk griūt, nes paskui nebeat
sikelsi !..

Tai vadinas, buvo pirmoji 
“'baudžiamoji ekskursija“ fa
šistų pavyzdžiu!Kaip valdžia 
žiuri ?—Socialdemokratai dėl 
šio įvykio ir abelnai dėl tokio 
gatvės teroro prieš socialistus 
įnešė interpeliacijų į Landtagą 
Čia ilgų dienų debatuose visos 
partijos pasisakė savo nusista
tymų. Vidaus reikalų ministe- 
ris dr. Schvveyer’is pasakė, kad 
socialdemokratai patys provo
kuoja konfliktus, ir patarė 
partijoms nesikišti į svetimus 
reikalus, tai jokių konfliktų 
nebusiu. Valdžios partijos (B. 
Volksiportei) atstovas Schaef- 
fer pareiškė, kad tautinis ju
dėjimas nėra reakcininkų ju
dėjimas, o reakcininkai tėra 
liktai socialdemokratai, kurie 
nori istorijos laikrodį sulaiky
ti lies 1918 metų lapkričio 7 
d. (vokiečių revoliucijos die
ną). Tautiniai socialistai esą 
tiktai einamojo naujo laiko 
reiškinys. O atstovas taip va
dinamosios Mittelpartei pareiš
kė, kad jis stovėdamas ties pa
veikslu karaliaus Max’o I, ku
ris tautai yra davęs konstituci
ją, kuri šimtų metų laikės, jis 
čia stovėdamas tikis dar per
gyventi tą dieną, kada iš šios 
pačios tribūnos pasklys garsas: 
Tegyvuoja karalius! Tokiais 
žodžiais palydėta interpeliaci
jų apie socialdemokratų su
mušimų Koburge. Nieko tie 
žodžiai nenustebino, tiktai po 
visas karčiamas ir alines, kur 
koncentruojąs visas Miuncheno 
politinis judėjimas Hitlerio 
vardas karžygio aureole supa
mas! Jam pritarimas, jam 
hoch! Grota Mussolini! Tai esą 

vyrus, kurio Vokietija laukia!
Vokiečių Reichstage nuo vo

kiečių tautininkų partijos at
skilo pono v. Graefe kompa- 
pija, sudarė atskirą frakciją, 
kuri eina Hitlerio keliais. O 
patsai v. Gtaefe valkiojas po 
Miuncheno karčiamas, agituo
damas ten visuomet gausią 
publiką už Hitlerio sveikatą1— 
ir jį lydi ilgas: hoch! Nuo ba
varų Mittelpartei, kurios atsto
vas Landtage vos tiktai pa
reiškė, kad jis laukiąs tos va
landos, kada galės sušukti: te
gyvuoja karalius, dabar atsi
skyrė visa kompanija, tūlo Xy- 
lander’io vedama, to paties 
Xylanderio, kuris pavasarį 
Valstybes prezidentui Ebertui 
atvažiavus į Miuncheną jį vie
šai iškoneveikė, nes Ebertas 
esą apiplėšęs Wilhelm’ą, užim
damas jo sostą! Tai smarkus 
tipas!

Jis žinoma su kompanija, 
“atskilusiais“ sėbrais nuo ir 
be to pakankamai monarkisti- 
nės partijos — žinoma eina 
int Hitlerį!

Jeigu kitose šalyse apie fa
šizmą kalbama, kaip apie gul
bę danguj ir laukiama iš jo 
išganymo, kaip žydai rojaus kad 
laukia, tai Bavarijoj jo laukti 
nebereikia— jis yra, jis ple
čias, jį plačiosios mases simpa
tija lydi. Ir nėra pamato jam 
nesiplėsti — nėra kam jam at
sparą padaryti. Socialdemo
kratai, ačiū bolševikų revoliuci
jai ir jų terorui išblaškyti, iki 
šiai dienai dar neatsigavo, ir 
jie yra visai silpni, kad galė
tų tokią rimtesnę atsparą pa
daryti. Visa viltis—Prūsija, 
Saksonija, Tiuringija... Bet čia 
jau kita žemė.

Kad tie naujai kepti fašistai 
einu monarkizmo vėliava, — 
niekas neabejoja, niekas apie 
tai ir nebekalba, niekam ne-! 
benaujiena — tai aišku kaip 
samavoras, ir su tuo jau dau
guma apsiprato, tiktai kol vei
kia Weimaro konstitucija, 
Bavarija monarkija negali pa
sidaryti. Vadinas, visa “dar
bo“ ar ofensivos linija persi
kelia visai į kitų plotmę. Ko
kių? —Pas mane kolitas nėra 
aiškių davinių, kuriais galė
tai! apčiuopamai įrodyti, ar 
bent tikruoju vardu pasakyti, 
kaip ta kryptis vadinas. Tik
tai yra sakoma: Jupiteris pyks
ta, vadinas jis kaltas. Social
demokratams vienintelis būdas 
nesunaikintiems išlikti —kaip 
gahnia ginti Weimaro konsti
tucijos ir palaikyti kuoarti- 
miausius ryšius su Prūsija... 
Jie nuolat kelia aikštėn tai vie
nos, tai kitos reakcinės parti
jos neištikimumų vokiečių 
valstybei, pastangas atsidailyti, 
-ir kala prie sienos. Kaltina

mieji baisiai pyksta, keikias ir 
nuolat bažijas, kad jie valsty
bei ištikimi. O tuo tarpu vis- 
liktai lieka tokie kriukiai, ku
riu nei šiaip nei taip neišaiš
kinsi. () tuo /tarpu vis dažnė
ja bylos dėlei tėvynes išdavi
mo, kuriose figūruoja prancū
zų vardai, kurios vis kažkaip 
keistai pasibaigia...Tokių ma
žų karakteringų faktelių butų 
galima labai daug pririnkti, 
kad geriau apbudinti tų judė
jimų, kurio as dabar nenoriu 
jokju vardu vadinti, bet tai 
peidaug nusitęstų. Gyveni
mas kunkuliuoja, iegos for
muojąs, vtętra bręsta, išmintis 
svyruoja. Į kų visa tai išsilies, 
sunku pasakyti, gal ir ne nuo 
vienų vokiečių priklausys...

Amerikos spauda apie 
Lietuvą

Maskvps konferencija.

[ILIB] Nuo gruodžio pra
džios Amerikos laikraščiai ėmė 
daug rašyti apie nusiginklavi
mo konferencijų, kurių sušau
kė Sovietų Valdžia į Maskvų. 
Konferencija prasidėjo gruo
džio 3 d. tuose pačiuose rū
muose, kur 1918 m. buvo nu
žudytas Vokietijos ambasado
rius grafas Mirbach, ir kur
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dabar yra buveine papos Pi
jaus IX siųstas misijos gelbe- 
jimui Rusijos badaujančių.

Į Konferenciją, išskyrus Ru
muniją, atsiuntė atstovus visos 
kviestos valstybės: Suomija, 
Estonija, Latvija, Lietuva ir 
Lenkija. Lenkijos atstovas ku
nigaikštis Radvila sakėsi galįs 
atistovauti ir Rumuniją.

Litvinovas vardu Sovietu 
valdžios kalbėdamas nustebi
nęs svečius, pasiūlydamas su
mažinti visoms dalyvėms val
stybėms armijas iki ketvirta
dalio, kų turi dabar. Palys 
ruasi apsiima sumažinti iki 
200,000.

Žinoma, nesunku buvo sve
čiams susigriebti ii’ greitai per
prasti sumanymo gudrumų, 
kurs jei įvykintas, palengvintų 
Rusijai, upui užėjus, su viena 
divizija užkariauti by kurią iš 
Pabalti jos valstybių. Todėl jos 
ir pradėję kalbėli apie reikąlin 
gumą pirma moralio nusigink
lavimo apie paliovimą bolše- 
vistinės propagandos, apie su
radimą budo rišti taikiai visus 
nesusipratimus, apie reikalin
gumą geresnių sutarčių ir tl. 
los kalbos Sovietų atstovams 
ne labai patikę. Buvę net pavo
jaus konferencijai iširti. Litvi
novas net prasitaręs, kad isto
rija parodanti, kad sutartys vi
sada buvusios laužytos, kada 
tik tai buvę patogu padaryti, 
bet kad Pabalti jos valstybes lai 
geriau nerašančios sutarčių, o 
darančios ką Rusija patarianti. 
Bet gavę stiprų atsakymą į tą 
pareiškimą, Rusai sutiko tar
ties ir apie moralį nusiginkla
vimą. Amerikos spauda gana 
palankiai atsineša į tą konfe
rencijų: jiems patinka, kad ry
tuose pradeda sekti Amerikos 
pavyzdį nusiginklavimo reika
lais. Gi kad judėjimas pradė
tas sovietų valdžios i— tai ne
maža padėtis Amerikai pradė
ti palankiau į sovietus žiūrėti. 
Ir ištikrųjų, juk labai reikš
mingas yra laktas, kad vaka
rykštė Amerikos Sąjungininkė 
Francija yra didžiausia prieši
ninkė Amerikos idėjos — nu
siginklavimo, gi toji idėja yra 
mėginama gyveniinaai taikinti 
tų Sovietų, su kuriais Ameri
ka ligšiol nenorėjo turėti nieko 
bendra. 3 iesa ir lai, kad šian
dien ir Sovietai nebe taip bai
sus kapitalistinėms valsty
bėms.

Svarbi toji konferencija ir 
tuo, kad Lietuva pirmą sykį 
po karo su lenkais sutiko da
lyvauti bendroje su lenkais 
konferencijoje. Visi laikraščiai 
pabrėžia tą faktų, taip pat ir 
tų, kati Radvyla nesigailėjęs 
komplimentų Lietuvos atsto
vams.

Komplimentai komplimen- 
lais, o nešvari politika savo 
keliu. Lenkai ir besigerindami 
lietuviams nepasimiršo pa- 
šmeižli jų pasaulio visuome
nei. “Associated Press“ kores
pondentas gruodžio 6 d. iš 
Maskvos paduoda tokią žinių: 
šiandien ginklavimosi suma

žinimo komitetui buvo per
duotas pasiūlymas įsteigti ar- 
bitracijos komisijų, kuriai bu
tų perduodami išrišti visi ne
susipratimai tarp IWltijos 
valstybių. Pasiūlymų parėmė 
visos valstybės, išskyrus Lietu
vą. Pasiulijimas taip pat nu
žiūrima ir priėmimas Rumu
nijos į Arbitracijos Komisiją.“ 

čia norėta sudaryti įspūdžio, 
kad tik Lic’tuva nenori eiti tai
kos keliu. Nieko nesakoma 
apie Lietuvos atsisakymo mo
tyvus. Motyvai, be abejo, glū
dėjo tame, kad lenkai atsisakė 
pavesti aibiti-ažui teritorialius 
klausimus. Mes čia tik pabrė
žiame faktų, kad lenkų taktika 

lietuvių diskreditavimo prie 
kiekvienos progos nepasikeitė 
ir nusiginklavimo konferenci
joj, besitariant joje apie mora- 
lj nusiginklavimų.

_ __  Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka

re. Nedalioj nuo 10 iki 12 ryto.
^8261 liaiated St., Chicago, )Uį. J
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Iš Mokslo Srities
VARIO TARPl^IMAS.

Nauja Gadynė.
Vario tarpytojai drauge su vi

sais kitais darbininkais pasiekė 
naujos rankų darbo gadynės. Jie 
ištobulino savo gildines organi
zacijas ir dirbo gildijų miestuo
se. Laisvieji Hanseatinės Lygos 
miestai dirbo ir pardavinėjo va
rį ir vario išdirbinius. Šituojfi 
laikotarpiu, kuomet dąrbininkų 
organizacijos turėjo viršų ir dar
bininkų tarpe buvo tam tikras 
demokratingumas, buvo išban
dyta nauji budai ir išvystyta 
nauji pamatiniai principai. Sena
sis oro spaudimo principas pri
dėta prie naujo ir jį išplėtus 
gauta pirmutinis pučiamasis ka
kalys su plyšiais šonuose ir ka
minu.

delio dydžio krosnys. Kuraiti 
buvo vartojama akmenines an
glys ir Svvansejoj, Valijoj tapo 
pastatyta didžiausias tarpyk'ly- 
nas kokis iki tol buvo pasauly
je. Ruda buvo gabenama iš vi
sų kraštų ir žemių ir Svvansejos 
varinių baronų ponavimas buvo 
jaučiamas visur, kur varis bu
vo kasamas.

Darbo prižiūrėjimui šitos rų- 
šies seno atmuštinio kakalio bu
vo baisiai daug. Prie baisaus 
karščio kakaliniai darbininkai 
degino rudą, arba nugraibė iš
tirpusį metalą didžiuliais į kaup
tuvus panašiais įrankiais, kurie 
ir dabar tevartoma.

Iš Valijos atmuštinis būdas 
išsiplėtė po visas naujovines ša 
lis. Baltimorėj, Marylande tapo 
įvesta velšinė sistema ir visas 
velšių naujokynas tapo atga
bentas dirbti prie kakalių. Tas 
atsitiko apie dvidešimčia metų 
prieš prasidėjimą Naminio Karo 
Amerikoje ir pagimdė didelį pa
reikalavimą Amerikos vario, ka
dangi baltimorinis išdirbinis ge
rumu buvo geriausia pasaulyje.

(Bus daugiau).

Pučiamieji kakaliai išplėtota 
Ispanijoj, Vokietijoj, Austrijoj 
ir Francijoj. Sąryšy su šituo 
nauju pučiamuoju prilipu bu
vo didelis pareikalavimas medi
nių anglių ir ilgus metus augli
ninkai girininkai ir tarpintojai 
buvo arti susijungę kaipo pri
klausą vienas nuo kito gamybos 
vienetai. Didėsės šitos gadynės 
darbininkų kovos buvo didžiu
moje vedamos šitų dviejų viene
tų. Anglių degintojas istorijoje 
pasiliko kaipo maištininko įku- 
nybė. Jo didžiuose sukilimuose 
prieš karalių ir didžiuniją jo 
darbo draugas tarpintojas ėjo 
išvien su jubnii. Daugelis vari
nių miestų tapo išnaikinta per 
sulig didelių pajiegų karaliaus 
įsakymu. Bet naujieji dirbimo 
principai, kuriuos jie išvystė bu
vo tuoju pamatu, ant kurio ta
po pastatytą pramoninė naujo- 
vinės visuomenės gadynė.

Ateinančioji alginė vergystė.
šito laikotarpio darbininkai 

buvo šios dienos pramonės dar
bininkų pranokėjais. Jie buvo 
prispaustais vergais ir pagal tie
są nebuvo savo ponų nuosavy
be, bet tikrenybėje ir pasinaudo
jant kontraktų įstatymais jie 
buvo privatine nuosavybe.

Neramaisiais sukįlimo laikais 
Anglijoje, apimančiais daugelį 
ak tingumo ir reakcijos metų 
maža vario talpyklų darbinin
kų mažuma vaidino savo vaid
menį drauge su likusiąja darbi
ninkų klase. Bet varis anaiptol 
nebuvo svarbi prekė ir todėl jie 

'..nebuvo strateginiame stovy.
Šituo revoliucijos laiku išau

go algos mokėjimo idėja ir pri
gijo gyvenime; pas pirmesniuo- 
sius vario taipintojus Kesvvicke, 
Anglijoj randame alginę vergi
ją pilname’ žydėjime, šita siste
ma greitai pakeitė senąjį f oi ni
kų vergimo principą, teikiantį 
vergui maistą, drabužius ir prie
glaudą ir išsiplėtė po visas be
sikeičiančias Anglijos gamybos 
formas.

Alginė vergija Anglijoje išsi
vystė daug sparčiau, negu kur- 
nors kitur pasaulyje. Paskubin
toje plieno ir geležies gamybo
je, kuri sekė algos mokėjimų pė
domis, Anglijos kapitalistas tik 
palaikė ir tobulino šitą idėją. 
Darbo jiega Anglijoje pirmą 
kartą Lipo nužeminta iki prekės 
lygmės, kuri ją pažymi visur 
kapitalistinėj ekonomijoj.

Velšinė aiga.
Vali joje trūkstant medžių an

gliams medžiagos, imta vartoti 
akmeninės anglys tarpinimo al
goj. Čia butą daug didelių nepa
sisekimų ir nusivylimų. Anglai 
pargabeno iš Vokietijos ir Aus
trijos gamyklų darbininkus ži
novus ir leido jiems liuosai da
ryti išbandymus. Ačiū jų ban
dymams atsirado garsioji velši
nė taipinimo aiga.

Pučiamasis principas tapo nu
mestas šalin ir jo vietoj tapo'
įdėtas garą atmušąs kakalys.1 mirimų negu pereitais, 1921 me- 
Ačiu nuolatiniams išmėgini- tais. Pavyzdžiui, per pirmuosius 
mams tapo patirta, kad tarpi- vienuolika mėnesius

nant įvairias rudas įvairiomis tais Chicagoj mirimų nonna sie- 
cheminėmis bazėmis didelė dau- kė 11.08 nuošimčius, o šiais me- 
gybė rudos galima ištekinti per tais per tą patį laiką — 11.07 
šiluos mažus plytinius kakalius, nuoš.
Jcurie atrodo kaip olandiškos di- ! Pereitais metais mirė nuo dif-

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

ITALŲ SOCIALISTŲ FEDE
RACIJOS KONVENCIJA.

Prasidės ateinantį sekmadienį 
Hull Housėj.

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 31 d., Hull Housėj, kam
pas Halsted ir Polk gatvių, į- 
vyks nacionalinė Italų Socia
listų Federacijos konvencija. 
Konvencija prasidės 10 vai. ry
to. Konvencijos atidarymas 
bus paženklintas trumpomis 
prakalbomis, kurias pasakys
sekami asmenys: Girolamo 
Valenti, Federacijos sekreto
rius ir jos organo “La Parola 
dėl Popolo” redaktorius, Otto 
Bronstetter iš nacionalinio ofi
so Socialistų partijos, Kranier 
Chicagos žydų dienraščio “For- 
ward” 
Bertelli

redaktorius, prof. G. 
Nevy* York o ir New 
tarpvalstijinės Socia- 
Federacijos atstovas 

kiti. Giuseppe Ver- 
orkeštra sudainuos 

Internacionalą ir kitas socia
listines dainas. Konvencijoj 
dalyvaus apie 50 delegatų.

Sekmadieny po pietų bus lai
komas didelis masinis susirin
kimas Metteligo salėj, 2512 So. 
Oakley avė. Susirinkime kal
bės įžymesnieji - kalbėtojai. 
Sekmadienio vakarą italų so
cialistų kuopos rengia žaismes 
MoCorniicko kliubo name, 
Blue Island ir Oakley avės.

Antra konvencijos diena bus 
daugiausiai pašvęsta metiniam 
susirinkimui Italų Darbininkų 
spaustuvės kompanijai, kurią 
kontroliuoja Federacija. Vaka
re vietos italai socialistai duos 
banketą delegatams McCor- 
micko kliubo name.

Konvencija svarstys svar
biausius dienos klausimus: 
leidimą italų socialistų dien
raščio šioj šaly, organizavimą 
labdaringos nacionalinės drau
gijos ir vidujinius reikalus 
Federacijos.

ŠIAIS METAIS MAŽIAU 
MIRIMŲ.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundesen paduoda skaitlines kas 
dėl mirimų šiais ir pereitais me
tais. Sulig tomis skaitlinėmis 
šiaisv metais buvo biskį mažiau

1921 me-
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terijos 678 asmenys, šiais me
tais — 495, mirimai skarietinu 
nupuolė nuo 177 pereitais me
tais iki 100 šiais metais; džiova 
pereitais metais mirė 2,134 žmo
nės, šiais metais — 2,046.

Iš antros gi pusės, mirimai 
nuo plaučių uždegimo padidėjo 
nuo 1,931 pereitais metais iki 
2,314 šiais metais; tymų miri
mai pašoko nuo 115 iki 143; in- 
fluenza — nuo 97 iki 295.

Vienų metų amžiaus vaikų mi
rimai sumažėjo nuo 5,051 perei
tais metais iki 4,441 šiais me
tais.

UŽSIMOKĖJO $200 BAUDOS.

David Morris, 390 N. Hamlin 
Avė., užsimokėjo $200 baudos 
dėl nesustojimo automobiliu prie 
bulvaro ir $25 teismo 'lėšas. Tei
sėjas Adams, kurs nubaudė jį, 
sako, tai busianti gera pamoka 
kitiems automobilistams.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ,.

šiandie, 7:30 valandą vakare, 
Hull Hause salėj, 800 So. Hals- 
ted gatvės, įvyks draugiška va
karienė, kurią rengia Lietuvių 
Socialistų Sąjungos pildomasis 
Komitetas. Be abejonės, vaka
rienė bus labai draugiška ir 
smagi, svečiai turės puikios 
progos susipažinti su drg. K. 
Bieliniu, kurio priėmimui ir 
yra rengiama vakarienė. Čia 
bus ne tik progos su juo susi
pažinti, bet apsimainyti drau
giškai nuomonėmis. . Taigi vi
si tie, • kurie turite nusipirkę 
bilietus vakarienei, nepamirški
te atsilankyti. Prašome sve
čių nesivėluoti, bet kaip gali
ma atsilankyti ankščiau. Ant 
vakarienės dalyvaus visi žy
mesnieji lietuvių socialistų 
darbuotojai.—A.

---- 1----------
" "•CICERO/’
Nori suvaržyti biznierius.

parapijonis sušuukti susirinki
mą ir nutarti, kad ■nedėTdie- 
niais butų uždarytos visos biz
nio įstaigos: bucernes, grosei- 
nės, kepyklos, saliunai, krau
tuvės, krautuvėlės ir visos ki
tos. Be to, klebonas ragino 
parapijonis priimti susirinki
me tokį tarimą, kuriuo re
miantis butų galima privesti 
visus parapijonis eiti bažnyčion 
ir siųsti jų vaikus parapijinėn 
mokyklon.

Kun. Vaičiūnas nori įvesti 
tokių “reformų“ ne tik Cice
ro], bot pageidauja, kad ir ki
tų parapijų klebonai panašiai 
elgtųsi. Pilnam to atsiekimui 
jis imi taria parapi joninis visų 
parapijų sušaukti susirinkimus 
ir išrinkti bendrą nuo visų pa- 
J -t-----------—----------- ---------------- - į------------- ■ - - ■. - - - f —-

( Tąsa ant 6to pusi.)

Plunksnos
A. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenvvood 5107 

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; nuo 
* 5:30 iki 7:30 vakare, ir

2816 So. Michigan Avė. 
Tel, Victory 9082 

' Nuo 1 iki 3 vai. po piet.

INŽINAS UŽMUŠĖ VAIKĄ.

Edward Carlson, dešimts me
tų berniukas, 2945 Normai Avė., 
patiko netikėtą mirtį prie Nash- 
ville Avė. užvakar. Jį užgavo 
Chicago, Milwaukee & St. Paul 
tavorinio traukinio inžinas ir už
mušė ant vietos. Berniukas bė
ginėję bėgiais.

Vietiniai parapijonys labai 
susirūpinę. Dalykas tame. 
Pereita sekmadienį, gruodžio 
24 d., vietinis klebonas, kun. 
Vaičiūnas, pranešė iš sakyklos 
savo <parap i joninis nepapras
tai naują dalyką. Jis ragino

A. f A. 
FRANCIŠKUS GLIOZERIS

Mirė gruodžio 28 d., 1922 m., 4 va
landą vakarą, sulaukęs 36 metų am
žiaus, Amerikoj išgyveno 10 metų; iš 
Lietuvos paėjo iš Žarėnų parap. Ki- 
liunėnų kaimo. Laidotuvės įvyks pir
madienį sausio 1 d., 1922 m.; išlydė
jimas iš namų 2025 Canalport avė., 8 
vai. rytą į Apveizdos Dievo bažnyčią, 
iš ten į Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečia gimines ir pažysta- 
rrius atsilankyti į šermenis ir dalyvau
ti kūno palaidojime.

Nuliūdusį jo Moteris Emilija.

NUSIPLIKĖ MERGAITĖ 
VANOJ.

Antonita Gatt, dvejų metų 
mergaitė, įkrito į vaną verdan
čio vandens ir mirtinai nusipli
kė. Tai įvyko namuose po nu
meriu 727 W. 14 gatvės. Sako, 
mergaitė įpuolusi vanon bežais
dama, kuomet jos motina buvo 
išėjusi iš virtuvės. Reikėtų ge
riau prižiūrėti mažus kūdikius.

PAVOGĖ DEŠIMTS AUTO
MOBILIUS.

Vakar dieną banditai Chica
goj pavogė dešimts automobi
lius. Tą pačią dieną policija su
rado septynis pirmiau pavogtus 
automobilius.

Lietuviu Rateliuos
Drg. K. Bielinio prakalbos

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 31 dieną, Meldažio sve
tainėj, įvyks pirmos drg. K. 
Bielinio prakalbos. Drg. K. 
Bielinis, kaipo Lietuvos So
cialdemokratų aprtijos atstovas 
ir buvęs 'Lietuvos St. Seimo 
narys, turės labai daug’ ko pa
sakyti. Jis yra tipingas dar
bininkų klasės kovotojas, labai 
plačiai apsipažinęs su politika, 
giliai patyręs praktikoj ir 
ras kalbėtojas. Visiems 
įdomu ir malonu šigirsti 
prakalbą. Be abejonės, jis
pasakos labai įdomių dalykų 
apie dabartinę ir buvusią Lie
tuvos podėlį, jos vidujinę ir iš
laukinę politiką ir Lietuvos 
liaudies nusistatymą.

Reikia pasakyti, kad Ame
rikoj lankėsi su prakalbomis 
visokių srovių žmones, bet 
iki šiol jų tarpe nebuvo atsto
vo nuo Lietuvos darbininkų. 
Drg. K. Bieliniui prisieina tai 
atlikti.
prakalbų iš klerikalų ir liaudi
ninkų atstovų, bet mums ne
teko girdėti prakalbos iš Lie
tuvos darbininkų atstovo. Da
bar jau ta laukiama proga at
ėjo ir mes visi ją turime pa
sinaudoti—išgirsti drg. K. Bie
linio prakalbą.—A.
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Mums teko girdėti

For Beau<i£ul

Make the Ūse x J 
Murinę a Daily Habic. Į / -j® 
This Refreshing Eye
Lotion soon makes
Eyes Clear, Radiant, 
Beautiful! Harmless, Enjoyable. 
Sold by all Druggists. Write for Booklet,

MURINĘ CO., 9 Eatt Ohio Street, Chicago

COME PUT OF THE BEATEN PATU

KALĖDOS TIK UŽ
Nancy Grigaliu- 
naitė, nuin. 387 
musų lietuvė , 

r ' ■ pardavinėtoja.
Gal jokiu kitu metų laiku šeimynos išlaidos nėra tokios didelės, 

kaip artinanties metinėms Naujiems Metams._ Bet.— šitos išlaidos 
žymiai sumažėja pas L. Kleiną, kur įvairiausios prekės g'ali* 
ma pirkti labai ekonomingomis kainomis. čia rasite puikias 
ir tinkamas dovanas sąvo draugamlf ir mylimiems, kuriomis jie galės 
džiaugtis ir jūsų išlaidos nebus jums per daug sunkios.

Dovanokite savo draugams reikmenis asmens ir namų užlaiky
mui gerume ir smagume.

Pas mus ypatingai patogu pirkti t , ,
Lininės Prekės
Sidabriniai Daiktai 
Virtuvės Reikmens 
Sveteriai, ir k.

Rūbų skyrius ištaisytas antram aukšte. Atėję klauskite lietu
vės pardavėjos num. 387. Ji jums mandagiai ir gražiai visame pa- 
taumaus,

Tėmykite musų langus!

9 DIENŲ

Linksmu Kauly Mėty
Mes sveikinam su Naujais Me

tais visus musų buvusius ir bu
siančius pažįstamus ir kostu- 
merius, kuriems mes 
vom ir esame pasirengę patar 
nauti ateity. Su reikalais ma 
lončkite atsilankyti:

G. Benošiaus Aptieka
1616 W. 47th S*t.

Phone Boulevard 0342 
ANTRA APTIEKA RANDASI 

6220 Archer Avė.

G. BENOŠIUS, Savininkas 
Registruotas aptiekorius

Specialis Kalėdinis Išpardavimas
Dovana Namams

1 GIEDANČIŲ KANARAIČIŲ IRI UUU KALBANČIŲ PAPŪGŲ
Specialiai numažintos kainos tik šią savaitę. Tikros _
ir Sieferto Kanaraitčs Operos Giėsmininkes. Populei’iausi auksiniais 
liežuviais giedantis paukščiai pasauly. Visi pilnai garantuojami, kad 
giedos. Paprastos vertes $15.00. Šią savaitę po $6.95.
Jaunos meksikinčs raudongalvės papūgos, garantuojama kai kalbės, 
arba bus atmainytos per 3 menesius. Paprastai A A
pardavinėjamos po $15.00, dabar

MEYER’S BIRD COMPANY, 
Importuotojai ir Exportuotojai. Didmenomis ir smulkmenomis. 

Pardavos Skyrius 4 Augštas, 404-405
189 North Clark Street., Chicago, III.

$6.95
Andrėasburgo

Saule nudegus nosj
Vartok apščiai laidančio

Lengvai gydo, greitai ir 
antiseptiškai.

Tik-ką apturėjome siuntinį 
15,000 sv. baltų plėšytų ir kito
kių plunksnų iš Europos, Mes 
jas siūlom pirkti nepaprastai že
momis kainomis ir kiekvienam 
kostumeriui, kuris pirks už $20 
plunksnų mes duosim absoliu
čiai dykai penkis jardus impor
tuoto audeklo impilams. Mes 
padarom patalus ir priegalvius 
jum# belaukiant. Neskaitom 
nieko už pasiuvimą ir supy'limą. 
Mes taipgi parduodam bovelni- 
nes užklodes. Plunksnas at- 
naujinam.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9698

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3335 So. Halsted St., Ckicaya 
Valandos i 10—11 ryto; 2—8 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną 
Res. 11.39 Tndenendenca Blvd. Chicag*

Tai. Austin 787

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

6208 W. Harrisoa St.

Superior Feather & 
Down Company

1833 South Halsted Street, 
Tel. Roosevelt 8430

PERKANTIEMS PAS MUS DOKU
MENTUS PADAROM DYKAI.

Mainydami, pirkdami ar parduoda
mi visados kreipkitės pas

S. L. FABIONASGO.

809 W. 35th St., Chicago.
Tel. Blvd. 0611 ar 0774 

vos Atstovybėje.
Esam Registruoti Notarai Lietu- 

ir parduodame laiVakortes.
TAS BUS LABAI JUMS

ANT NAUDOS.
Pasekmingiausiai siunčiame pinigus

KadKodėl jus nešiojate akinius? 
negalite su jais matyti? Delko jums 
galva skauda kada nešiojate akinius? 
Todėl kad jus neturite priskirtus tei
singai akinius. Ateikite pas *mane, o 
aš jums pagelbėsiu. Delko jus einate 
miegoti ir negalite užmigti? Ateiki
te pas mane, o aš^uriu patyrimus.

. Pelei A. Miller
2128 W. 22nd St.
Tel. Canal 5838

Natūra Gura Institute
DR. J. A. VELONIS 

Osteopathas, Chiropratas, 
Naturopathas

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

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

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

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

Tel. Lafayette 5698.

Telefonas

Yards
3135

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

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS i
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfai 5574 

Chicago.

Dr. M. T. Strikol’is
i Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 So. Ashland Avė.

Vau 6 iki 8 vak.
Ofiso Tg).: Boulevard 7820 
Namų Lafayette 0263

■ '-"’-į ■ -A......................
Tek Boujevąrd 045 K

Dr. M;, M. Marbel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3267 S. Halstol St. kamp. 33 gat. 
Ofiso valandos! 9—10; 2—4 ir 6—9 

k................. . ...... d i ...........................

Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 
vakare išskiriant nedėldieniu*.

Dr. Maurice Kalni
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ava, 
Tel.i Yards 994

Ofiso val.i 8 iki 10 v. ryto, 1 IM I 
ir 7 iki 9 ▼. n e dėl dieniais eufl II 
iki 1 vai. po pietą.

Canal *267
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Nadiliomis nuo 9 iki 12 ryta
1821 So. Halsted St.,

Office Hours: 10 iki 12 pietį

Tel. Canal 2118
Dr. A. L. Yuska 

PHYS1CIAN AND StRGEON 
1900 So. Halsted St. 

Gyvenimo vietai 
4193 Archer Avė.
2 iki 4 po pietų

Tel. Lafayette 0098

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

943 W. 33rd PlacA 
Phone Boulevard 1318 

Patarimai dovanai. 
Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakar*

Tlephonas Yards 5082

DR. M. STDPNICKI
3107 So. Morgan SL, 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakaro.
, Nedalioms ofisu yra 

uždarytu

Telephone Yards 5834

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

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, IK.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS f
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu

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

3259 So. Halsted St., Chicago.

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

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampu 18th St.

Phone Canal 0267

Dr. Anelė Kaushillas D. G
CHIROPRĄCTOR

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‘Bt., kampas Leavitt St.

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

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

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

3261 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 5052

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

Residence Canal 2118

| ♦ 
f



NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, Gf\ 29, 1922

Lietuviu Rateliuose. PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU PARDAVIMUI NAMAI-2EME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGUOS IR' 
ORGANIZACIJOS

(Seka nuo 5-to pusi.)
Chicagos Lietuvių Auditorium B-vės 

direktorių ir draugijų atstovų susirin
kimas neįvyks sausio 1, bet įvyks sau
sio 8 d., 1923 m., 8 vai. vakare, Keis
tučio Spulkos name 840 W. 33rd St. 
Direktoriai ir draugijų atstovai ma
lonėkite pribūti į virš minėtą susirin
kimą, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti

K. J. Demereckas, B-vės sekr.

ANT REjNIDOS apšildomas 
kambarys maudynes, elektra. 
Telefonas ir kiti visi paranku* 
mai. Tiktai su valgiu, klausk 
krautuvėj: 3247 S. Union Avė.

GERA PROGA LIETUVIUI 
įsigyti gerai išdirbtą saldainių iš- 

veziojimo biznį " (Wholesale Candy 
Jobbing). Tai yra vienintelis bizųls, 
kur galima pinigų padaryti. Nepra
leisk progos, nes retai tokia atsitin
ka. Platesnėms žinioms kreipkitės į 
Naujienų ofisą num. 184.

KAMPINIS namas, 9 pagyvenimai 
su visais naujoviniais ištaisymais. 
Sun-Parlors, Bookcases, puikioj vie
toj, neša gerą pelną. Turi būt par
duotas į 10 dienų; savininkas apleidžia 
miestą. įmokėti $8000 ar $10.000; 
likusius išmokėjinųns. Agentai ne
atsišaukite. L. Schwartz, savininkas, 
649 E. 90 PI. Tel. Chesterfield 3192.

pavapi j i-

labai pa
tilo ne-

rupijų komitetą. Tas komite
tas turėtų keliauti Washingto- 
nan pas Jungtinių Valstijų pre
zidentą Ilardingą ir reikalau
ti jo išleisti panašins įstaty
mus: uždaryti visas biznio į- 
staigas nedėkiieniais, versti pa
mpi jonis eiti bažnyčion ir 
siųsti savo vaikus į 
nes ^nokyklas.

Vietos lietuviai tuo
sipiktino. Ypatingai
patenkinti nepasiturintys arba 
bėdni lietuviai. Pastariesiems 
prisieitų valgyti sugedusią mė
są vasaros metu, nes jie neiš
gali nusipirkti icebaksio, be 
kurio mėsos vasarą laikyti ne
galima—sugenda. Iš tokią 
klebono sumanymų juokiasi ne 
tik suaugusieji, bet ir vaikai. 
Girdėjau vieną mergaitę sa- 
kan, jei klebonus nori uždaryti 
visus biznius nedėldieniais, tai 
kam jis tomis dienomis daro 
biznį—renka pinigus bažny
čioj su bušeliukais ir reika
lauja užmokėti už krikštus ir 
ši i ubus. Tai labai teisingas 
pasakymas. Lietuviai turėtų 
apsidairyti ir nesiduoti per
daug savęs už nosių vedžioti.

—Vietinis.

Ciceros Uetuvių Pašelpos 
kliubas turėjo priešmetinį su
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas, gal dėlto, kad 
bažynčioj buvo laikomos misi
jos, o prie kliubo priklauso 
daug parapijonų. Tapo išrink
ta nauja valdyba 1923 me
tams. Valdybei! įėjo visi darbš
tus draugai. Nutarta kliubo 
susirinkimus perkelti ipo Nau
jų Metų į Lietuvių Liuosybės 
svetainę. Labai daug buvo 
kalbėta apie kliubo gerovę ir 
suvienijimą mažiukių draugi
jų daiktai). Tame reikale iš
rinktas komitetas iš penkių as
menų. Komitetas turės pasi
tarti su Vakarines žvaigždės 
kliiibu apie susijungimą. Pa
matysime, kaip draugai kliu- 
bicčiaii įneš į tai. Lauksi- 

jungtuvių.
—Rųrespondentas.

NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 31
Drg. K. Bielinio prakalbos, Melda- 

žio salėj, 2244 W. 23rd PI. Pradžia 
1:30 vai. po pietų. Apart prakalbų 
dar grieš Jaunuolių Orkestrą. Atsi
lankykite visi.

D.L.K. Gedemino Dr-stčs susirinkimas 
įvyks gruodžio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Giedvilo svet., 341 Kensington Avė. 
Svarbus susirinkimas . Atsilankykite 
visi. Bus renkama valdyba ir svar
stomi svarbus reikalai.

• — Valdyba.

Per-Mildos Teatro Dalininkams, 
mainykite savo adresus, dalyvavimui 
metiniam susirinkime.

J. P. Evaldas Sekr., 840 W. 33 st.
Tel. Yards 2790

Lietuvių Laisvės Pašelpos Vyrų ir 
Moterų Kliubo priešmetinis susirinki
mas įvyks septintadienį, gruodžio 31 
d., 1922, 1:30 vai. po pietų McKinley 
Park svet. Vi\i nariai privalote būti 
susirinkime paskirtu laiku.

Sekr. A. Juozaitienė.

Ateities Žiedo Vaikų Draugijėlė ren
gia koncertą gruodžio 29 d. McKinley 
Parko svetainėj, prie 39 gatvės ir 
VVestern Avė. Įžanga visiems dykai. 
Kviečiame atsilankyti visus didelius ir 
mažus, ypatingai mažus. Suaugusie
ji ateindami atsineškite ką paaukau
ti vaikams.

Kviečia Rengimo Komitetas.

Dr-stės D. L. K. Keistučio, Jauni
kaičių ir Brolių ir Seserų Am. ext^a 
susirinkimas įvyks sekmadienį, gruo
džio 31 d., M. Meldažio svet., 2242 W. 
23rd PI., 1:30 valandą po pietų. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti. Bus 
rinkimas naujos valdybos dėl 1923 
metų ir turimo labai daug dalykų nu
tarti, — Valdyba. ’

Harvey, III. — S. L. A. 2-ro ap
skričio kuopų delegatų metinis suva
žiavimas įvyks gruodžio 31 d., 12 vai. 
dieną, Stepo Zmudo svet., 15639 So. 
Halsted St. Gerbiamos susivienijimo 

 

kuojos esate kviečiamos visos prisių

 

sti d^egatus. Bus renkama nauja 
apskril valdyba sekamiems metams 

 

Yra ir dahgiau svarbių reikalų aptar
ti. Chicagos kuopų delegatai nuva
žiavę į Harvey ant stoties, eikite 155 
gatve į rytus iki Halsted gatvės, Hal
sted gatve į pietus iki svetainės.

P. J. Petronis, apskr. sekr.

North Side. — Delei naujų metų 
šventės lietuviu Politinio Kliubo mė
nesinis susirinkimas likosi atidėtas 
ant kito pirmadienio, sausio 8. 7:30 . . v .. Nariai,

— Rašt.
vai. vak., bažnytinėj salėj, 
malonėkit tai įsitėmyti.

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšvie- 
tos Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks gruodžio 81 d., 1:30 vai. po pie
tų, Lietuvių Liuosybės svet., W. 14th 
st. ir 49 Ct. Bus renkama valdyba 
ateinantiems metams. Visi atsilan
kykite. — Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Skolinamo ir Bu- 
clavoiimo Draugija laikys metinį su
sirinkimą Šeštadienį, gruodžio 30 d., 
7 vai. vakare, Lietuvių Liuosybės 
svet., 14th St. ir 49 Ct. Bus renka
ma valdyba ateinantiems metams. 
Yra ir kitų svarbių reikalų. Visi at
silankykite. — Direkcija.

Draugijos Apveizdos Dievo susirin
kimas bus sekmadienį, gruodžio 31 d., 
12:80* vai. dieną šv. Jurgio parapijos 
svet., Aubum ir 32 gatvių. Bus ren
kama nauja valdyba. Randasi ir kitų 
svarbių reikalų. Visi nariai ateikite.

— S. Gončauskas, nut. rašt.

Draugystė Šv. Mateušo Apaštalo 
laikys susirinkimą K. Mačio svet., 
3301 So. Morgan gatvės, 7:30 vai. va
kare. Teiksitės pribūti visi nariai 
nes 'bus rinkimas naujos valdybos 
ateinantiems 1923 metams ir 
Syti daugiau šėrų dės statymo 
nes draugijoms.

— F. Bakutis, nut.

užsira- 
svetai-

rašt.

Roseland. — Lietuvių Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks sausio 1 d., 
1923 m., vai. iš ryto, Aušros kam
bariuose. 900 So. Michigan Avė. 
Visi direktorių senieji ir naujai iš
rinkti malonėki atsilankyti į nvinė- 
tą susirinkimą paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, sekr.

7tas Metinis Balius, rengia Lietuvių 
Laisvės Kliubas šulaukimui Naujų 
Metų, nedėlioj, gruodžio 31 dieną, Mil
dos svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 6 vai. vak.

Kviečia Komitetas.

Prakalbos — rengia Pas. Pram. 
Darb. Unijos lietuvių grupė gruod. 
29 d., 7:30 v. v. Mildos svetainėj, 3142 
S. Halsted St. Kalbėtojai anglai ir 
lietuviai, lietuvys tik-ką atvažiavęs iš 
vakarinių valstijų. Įžanga dyka. Vi
sus kviečia Komitetas.

Lietuvviškos Tautiškos Draugystės 
Vienybės rengia baliri vakarą prieš 
Naujus Metus, septintadienį gruod. 
31 d., 1922 m. M. Meldažio. svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 6 vai. Vi
sus širdingai kviečia Komitetas.

T. M. D. 28 kp. metinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gr. 31 d., 2 v. p. p., 
Raymond Institute, 816 W. 31 St. 
Bus renkama valdyba ir išdalinta 
nauja knyga “Psichologijos Vadovė
lis”. Visi nariai prašomi atsilankyti.

— Valdyba.

North Side. — Vaikų dr-jėlė “Bijū
nėlis” rengia Naujų Metų lauktuvių 
vakarėli ir eglaitę su Kalėdų Diedu
ku, nedėlioj, gr. 31 d., 7:31 v. v., 
Liuosybės svet.. 1822 Wabansia avė. 
Programą išpildys dr-jėlės mokiniai, 
vadovaujant p-lei Viščiuliutei o pas
kui bus pasilinksminimas visiems.

— Komitetas.

Bridgeporto Susivienijimas Draugijų 
ir Kliubų rengia milžinišką teatr- ne
dėlioj kovo 11 d., 1923 “Užburtus 
turtus”, šv. Jurgio svetainėj. Meldžia
me kitų draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. — J. Antanaitis.

Lietuvių Tautos Atgimties draugija 
rengia gražų balių šeštadienio vaka
rą gruodžio 30, 1922 m., bažnytinėj 
svetainėj prie So. Union avė. ir 35 St. 
Visus kviečiame atsilankyti, nes bus 
vienas puikiausių balių.

— Komitetas.

Jaunuolių Orchestros su eglaite va
karėlis bus Mark White Square sve
tainėj, 30 St. ir Halsted St., gruodžio 
29 d., pėtnyčios vakarą. Visi jaunuo
liai ir tėvai bei draugai kviečiami at
silankyti. — Komitetas.

APSIVEDIMUI

ANT RANDOS ruimas dviem ar 
vienam vaikinui su valgiu ar be val
gio. Ruimas švariai užlaikomas ir 
su oatogumais.

Kreipkitės
3218 So. Wallace St.

1 lubos iš fronto.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
aisoma

STOGŲ STIEGIMA
Trys prakiurimai stoge 

už $4.00 ir garantuojama, utomobi- 
liniu troku patarnavimas į 'visas mie
sto dalis ir priemieščius. įsteigta 34 
metai. Didžiausias ir geriausiai aprū
pintas kiemas stogams stiegti Chica- 
goj. Tik prityrusieji unijiniai darbi
ninkai panaudojama. J. J. Dunn Roof- 
ing Co., 3411-8413 Ogden Avė., Tel. 
Lawndale 0114. Visi Skyriai.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALAUJAMA 10 moterų po- 
pieroms skirstyti. Geriausios darbo 
sąlygos. Mokės $18 j savaitę ir dau
giau. Ateikit prisirengę dirbti.

AETNA WASTE PAPER CO., 
902 S. Morgan St.

REIKIA merginų prie dešrų. 
Patyrimas nereikalingas; 8 
landų darbo diena.

ARNOLD BROS.
660 W. Randolph St:

va-

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Nereikia drapanų plauti, Či
tai užžiurėti stubos tvarką.

Kreipkitės:
J. K. REKASIS, 

4612 So. Wells St., 
Tel. Boulevard 2310 '

tik-

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

VYRŲ REIKALAUJA
3 prityrusių popietes punduo- 

tojų.
SMITH & OGUSS

2633 Roosevelt Rd.
Tel. Rockwell 1352

REIKALINGAS žmogus prie 
bučernės orderiams išvežioti. 
Pašaukti per telefoną Prospect 
0567.

REIKALINGA VYRŲ
Reikalauja lovoms springsu 

surinkėjų. Atsišaukit:
KINNEY-ROME CO., 

1313 So. 55 Ct., Cicero, III.

REIKIA gero vyro prie jani- 
toriaus darbo naktimis. Klauski
te Jono Mickevičiaus. Peoples 
Stock Yards Savings Banke, 47 
St. ir Ashland Avė.

REIKALINGAS darbininkas,*vidu
tinio amžiaus už dženitorių prie leng
vo darbo; pastovi vieta, valgis ir 
guolis, mokestis nuo $30.00 ir aukš- 
čiaus; turi būti nevedęs ir blaivas.

1606 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
GRAŽUS $400.00 

Rimbai! pianas, turi 
duotas už $75.00.

Kreipkitės: 
3552 Roosevelt

Mahogeno 
būti par-

Rd.
JIEŠKAU vaikino susipažinti,ir ap

sivesti nuo 33 iki 35 metų. Turi būti 
negirtuoklis, netinginys, nepJiKas, ne
žilas, turi būti augštas ir storas, švie- vin. Dva

siais arba tamsiais plaukais, mėlyno- rage (nuomotė) užmoka randą ir pa- 
mis arba tamsiomis akimis, turi tu- * 
rėti $400Q ar daugiau. Esu moteris 
29 metų, Šviesiais plaukais, mėlynomis 
akimis, vidutinio ūgio, liūdnos min
ties, nipestinga, turi namą $11,000 
vertės turi 2 vaikučius. Malonėkite 
ypatiškai apsilankyti ir neikiek nesi- 
sarmatyti tuojaus apsilankyti. Anto- 
nina Statkus, 3127 So. Edmond Avė.

PIGI AI
Parduodu pusę garažo biznio su vi
sais įtaisymais. Biznis gerai eina, 
tik reikia netingėi dirbti. Pati sto-

daro pragyvenimą. Pardavimo prie- 
žąstį patirsite ant vietos.

J. M., 2«57 W. 39th PI.

PARDAVIMUI saliunas su 
*įtaisymais, geroj dietoj. Labai 
pigiai. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą biznį.

562 W. Roosevelt Rd.

PARSIDUODA saliunas, pu
sė, ar visas, visokių tautų apgy- 
ventoj vietoj, prie didelių dirb
tuvių. Biznis nuo senai išdirbtas. 
Pardavimo priežastį patirsi t ant 
vietos. 1864 So. Seward St.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
VALDYBA. Pirm. Kaz. Rugis, 
nut. rašt. Juozas Kėžis, 4116 So. 
Richmond St., finansų rašt. G. Gird
vainis, kontrolės rašt. Liudvikas 
Antanavičia, kasierius P. Semaitis, 
kasos globėjai Juozas Karpis ir St. 
Stankus, durų sargas Petras Barp- 
šis. Mitingai būna kas antrą šešta
dienį kiekvieno mėnesio Žemaičio 
svet., 18 gat. ir Union Avė.

PARDUODAMA bučernė ir groser
nė; geras ir senas biznis, išdirbtas 
per daug metų, visokių tautų apgy
venta vieta. Atsišaukit greitai, par
duosiu pigiai.

1833 W. 22 St.

SALIUNAS parsiduoda labai geroj 
vietoj — svetimtaučių apgyventoj. 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju į 
Pennsylvanią. Neprąleiskit šios pro
gos. Paskui gailėsitės/

Atsišaukit:
465 W. 43rd Street

PARDAVIMUI čeverykų tai
symo šapa geroje biznio vietoje. 
Biznis ėjo sėkmingai per daugelį 
metų. Priežastį pardavimo da- 
žinosite ant vietos. - Kreipkitės.

4710 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI bučernė, turi 
būti parduota šią savaitę. Prie
žastis pardavimo — partnerių 
nesutikimas.

1003 W. 32nd St.

PARDUODAMA SALIUNAS.
GERAS PARTNERIAMS.

323 So. Kedzie Avė.

r PARDAVIMUI grosernė lie
tuvių apgyvento] vietoj. Prie
žastis — važiuoju^ Lietuvon. 
Parduosiu pigiai. V. S.

’ '4508 So. Wood St.

PABJbAYIMUI saliunas, vi
sokių tautų kolohiijoj. Biznis 
senas ir geras. Parduosiu pi
giai, nes išvažiiioju į Lietuvą.

2551 Alinond Avė.
iŠ. E. Cor. 25 Place. 
____________ ____ :_________

PAR1IMVIMUI elektrikinč 
čeverykų dirbtuve. Senas

pigi randa. Kreipkitės
4609 Wentwdrth Avė.

biz-
ir

Parsiduoda šiittčiaune su vi
sais įrankiais dr elektra varo
momis hiašinomis. Parduodu 
dėl ligos. Geresnės vietos nega
li ‘rasti. Kreiptis Po numeriu: 

2223 W. 23-rd PI.

PARDUODAMA Victor Gramofonas 
su rekordais, gramofonas darytas už
sisakymam Turiu parduoti, nes išva
žiuoju į Lietuvą. Kazimieras Pajuo
dis, 2005 S. String St., 2 lubos iš už
pakalio (arti 20 gatv. tarp Jefferson 
St. ir Union avė.).

KAS NORI pasinaudoti, parduosiu 
gerą saliuną, nes išvažiuoju į Lietu
vą; bus parduotas puse kainos, 
silankyk arba šauk.

• M. ABRAMOV1CZ, 
2015 So. Robey St., 

Telefonas Canal 7083

RAKANDAI

At-

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 stebėtiną balsą ir groja 
visokio padarymo rekordus. Parduos 
isa sykiu ar atskirai už pirmą pasiū

lymą. Nepraleisk šito didelio barge- 
no.

1926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI rakandai (fumitu- 
re) Parlor setas, Pianas, lovos, Victro- 
la, siuvama mašina. Karnetas ir 
daug kitokių daiktų. Turi būti par
duota labai greitai ir už prieinamą 
kainą. Priežastis pardavimo: apleid
žiu miestą. Kreipkitės

6040 So. Washtenaw avė., 1 lubos 
..u,, , . ............. "'r,,. ......

NE VISADOS TOKIA PROGA 
PASITAIKO

Pardavimui beveik naujas mūrinis 
namas 2jų pagyvenimų 5-6 kambariai, 
elektra, maudynės, aukštas cimentuo- 
tas skiepas, skalbynės, garažas 2 ma
šinom pečiais apšildomas, randos $102 
mėnesiui, kaina tiktai $9,500; priimsiu 
lotą, arba automobilių kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

F. J. SZEMET & CO. 
4180 Archer Avė., 

Tel. Lafayette 6824

SAVININKAS turi parduoti Bun- 
galą 5 kambariais, naujoviniai ištai
sytą, su maudyne; geresnis negu nau
jas. $25 kas mėnesis įskaitant nuo
šimčius.

6310 Henderson St.
Tel. Kildare 1357

PIGIAI NAMAS 15 PAGYVENI- 
mų, visi po 4 kambarius, namas pie
tinėj daly, labai gera transportacija; 
priims mažesnį namą ar išmokėtą 
farmą su priedu apie $5000.00 pini
gais. Kaina $50,000.00. Kreiptis laiš
ku, 173'9 S. Halsted St., Chicago, III. 
No. 185. .

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

S. P. SUROMSKI & CO.
3346 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

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

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

LIETUVOS LAISVĖS VYRŲ IR MO 
TERŲ PAŠELPOS IR POLITIKOS 
KLIUBAS No. 1. Pirm. Wmč Bal
sis, 4053 So. Maplewood Avė.; Vice- 
pirm. A. Markauskas, 2950 West 
Pershing Rd.; Nut. rašt. E. Juzai- 
tiene, 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.

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. Wal)ace 
St.; padėjėjas Vladas Llakis 3314 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. Ant. 
Lazauskas 3339 So. Union Avė.; 
turtų rašt. Adolfas Kaulakis 2259 
W. 22nd St.; kasierius Benediktas 
Butkus 840 W. 33rd St.; kontrolės 
rašt. Jonas Adomaitis 3322 So. 
Morgan St.; kasos globėjas Ant. 
Paulikas 3247 S. Emerald Avė.; 
maršalka Tadas Idikauskas. — {Su
sirinkimai laikomi kiekvieno mėne
sio pirmą subatvakarį, salėj 3301 
So. Morgan ir 33-čios gatvių. Na
riais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 1R iki 35 metu

CICERO, ILL. — LIETUVOS KA
REIVIŲ Draugystės Vaidyba: 
Pirm. Juozas Takažauskas, padėjė
jas Fr. Grublis, nut. rašt. Ant. Mi
lius 1437 So. 49th Avė., fin. rašt. 
J. Varams, kasier. Leo. Švėgžda, ka
sos globėjai St. Grublis, Juoz. Ma
ceikas ir Jonas ševiskis, maršalka 
And. Jaras. — Susirinkimai laikond 
trečią sekmadienį mėnesio, 1 vai. 
dienos, S. Žvibo salėj 1447 S. BOth 
Avenue.

KAS NORIT GREIT PARDUOT 
PIRKT, AR MAINYT

Namus, lotus, farmas, bučemes, 
grosernes automobilius ir kitokius biz
nius. Jeigu tprit kokį namą išmo
kėję, galiu tamstoms išmainyji ant di
desnio namo, lotus, bučernes, groser
nes, automobilius mainau ant na
mų. Dar kas jieškot pirkt, turiu 
visokių namų didžiausius bargenus 
pasiskyrimųi visose Chicagos dalyse. 
Pas manę greitas, teisingas patarna
vimas.

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ryto lig 
8 vai. vakano. Septintadieniais nuo 9 
lig 1 valandos po pietii.

J. NAMON,
80.8 W. 33rd PI., netoli Halsted St.,_ 

Chicago.
Tol. Boulevard 1550

DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO VAL 
DYBA: Pirmininkas J. Vaišnoras 
3208 So. Aubum Av.; padėjėjas 
Aug. Martinavlčia, o 138 S. Erne 
lald Av., nut. rašų J. V. Pirnša 
8242 S. Emerald Avė., iždo rašt. J 
Ncsevičia, 3222 S. Aubum A v., iž 
dininkas Ant. Grišius, 732 W 
19th St., maršalka Fr. Kuzminc 
kis, 910 W. 32rd Place.

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTE
RŲ, Valdyba: pirmin. K. Lengvinas 
3350 S. Lowe 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. Rimu
kus 3532 Wollace St. ir M. Cbeponis 
3544 S. Lowe Avė.; kasierius S. 
Balsis 3512 S. Lowe Avė.; nut, rašt. 
P. Cheplis 3629 S. l/owe Avė. Su
sirinkimai laikomi pirmą sekmadie
nį kiekvieno mėn. Raymond Chapel 
svet. 816 W. 31 St., 1 vai. po pie
tų.

GERAS BARGENAS. medinio na
melis prie Honore arti 47 gatves, 4 
kambariai viršui, virtuve ir man 
apačioj. Labai geras beizmentas, 
taipgi didelis garažas, elektros šviesa 
name ir garaže. Geras vištinykas. 
Kaina $3.400.

STANDARD REALTY CO., 
736 W. 35th St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui biznevas lotas 125x25 prie 
48 Avė., netoli 18-th st. Cice- 
roj. Mainysiu ant 2 arba 3 
pagyvenimų namo. M. Kartaski 

238 W. 51 St. Bvd 3886

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBAS. — 
Valdyba: pirm. Antanas Zalatorius 
827 W. 33rd St.; padėjėjas Karolis 
Steponavičia 3542 S. Lowe avė.; 
nut. rašt. Kaz. J. Demęrec^is 3327 
S. Wallace st.; turto rašt. Juoz. 
Šokas 3156 S. Wallace st.; kasier. 
Juoz. Račiūnas 
kontrolės rašt. 
sos globėjas 
maršalka Vikt.
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmą subatvakarĮ J. Maziliausko 
salėj 3259 S. Union avė. Nariais 
prhnami visi sveiki vyrai nuo 18 iki

3259 S. Union av.; 
Stan. Grikštas; ka- 
Jonas Mozuraitis; 
Bražinskas. —Susi-

r*

MOKYKLOS
VALENTINĖS DRESSMAKING 

COLLEGE.
2407 West Madison Street

Tel. Seeley 1643
Kirpimas, dezaininimas, siuvi

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

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

Sara Patek, pirmininke.

L. K. MINDA ŪGIO DRAUGYSTĖS 
Valdyba; Pirmin. Ant. Svibalis 
2125 W. 39th st,; padėjėjas Jos. 
Shimkus 3040 S. Union av., nut 
rašt. Alex Varnelis 3031 S. Union 
av.; fin. rašt. Jos. Blausdis 4414 S. 
Califomia av.; iždin. Peter Riškus 
2837 S Emerald av.; kasos globė
jai: Kast. Žilinskis 731 W. IBth st. 
ir Ant. Daujotis 2026 Canalporl 
avė.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

JIEŠKAU apsivedimui moters, mer
ginos, našlės ar gyvanašlės, kuri su
tiktų su manim gyventi, nemylinti 
munšainės, kad ir su vienu vaiku — 
našlės, ar be vaikų, ne jaunesnės kaip 
25 iki 38 metų. Geistina su kiek tur
to. Aš esu 33 matų, turiu nuosavy
bę, pinigų, esu amatininkas. Davat
kos neatsiliepkit. Kreipkitės į Nau
jienas pažymėdama N.

isrendavo.ismuT
10 KAMBARIŲ 'ant randos, 

antros lubos, $18.00 į mėnesį. 
Atsišaukite į grosei^ię.

V. PUšINSkAS,* 
1715 So. Caįnal St.

PARDAVIMUI grbsemė .1125 N. 
•Mozart St. Antra bučernė pardavi- 
tnui 3559 So. Wallace St. Iš tų dvie
jų vieną turime parduoti greitu laiku 
už teisingą pasiulimą.

PARDAVIMUI saliunas su visars 
įtaisymais; galit pirkti visą arba pu
sę. Senas biznis tarpe Airių. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas part
nerių .

Kreipkitės
4958 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI restoranas, Icė 
Cream Parlor, Soft Drinks, cigarai, 
cigaretai. Labai geroj vietoj; apgy
venta lietuviu ir rusų. Pardavimo 
priežastis, išvažiuoju iš Chicagčs.

, 646 W. 14 St.

NAMAI-ZEME.
DIDELIS BARGENAS

4 augštų mūrinis namas, garu ap
šildomas, elektra, maudynės, 2‘ pagy
venimai po 7 kambarius, 2 po 8, 4 
mašinoms garažas; randos į mėnesį 
$368; tuščias lotas šalę; randasi arti 
Washingtono Parko; gera transporta- 
cija. Kaina $18,500; įmokėti $8000. 
Atsišaukti pas J. Stukis, 809 W. 35th 
St. Tel. Boul. 0774

BARGENAS
Pardavimui 2 mūriniai namai, ant 

dviejų lotų, šeši fletai. Randos mė
nesiui $162.00. Kaina $15,000. Taip
gi pardavimui 5 kambarių rakandai. 
Kaina $600.00 .

3186 So. Emerald Avė.
3 fl.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
Valdyba 1922 m.: pirm. K. Kairis 
3283 Cortez St.; protokolų sekr. 
A. Lungėvicz 1737 N. Robey St.; 
fin. sekr. V. Briedis 1049 North 
Marshfield Avė.; kasierius J. De
gutis 1521 N. Irving Avė.; daktaras 
kvot. A. Montvid 1824 VVabansia 
Avė,; valandos nuo 6—8 vakaro.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS Valdyba 1922 metams: 
Pirm. Fr. Bacevičia, padėjėjas J. 
Jackus, nut. rašt. Ign. Žilinskas 
1635 N. Hermitage avė., Fin. rašt. 
D. Danta, kontrolės rašt. Fr. An- 
driulaitis, kasierius A. Gurskis, ka
sos glob. Fr. Metrikis ir A. Stanke- 
vičia; delegatai į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą Ign. Žilinskas, 
A. Tamkevičia, Edv. Čepulis, Fr. 
Bacevičia, J. Jackus ir Fr. Mikliu- 
nas. — Susirinkimai laikomi Mali
nausko salėj 1843 S. Halsted st., 
kas mėnesis pirmą sekmadienį, 1 
vai. po pietų.

LIETUVIŠKOS TEATRALIŠKOS Šv. 
MARTYNO D-STĖS Valdyba: Pir
mininkas J. Mickeliunas, 3140 So. 
Wallace St., Vice-pirm. P. Kilevi- 
čia, 3309 So. Aubum Av., Protokolų 
Rašt. M. P. Ramanauckas, 816 W. 
18 St., Finansų rašt. F. Pumputis, 
8140 So. Wallace St., Kasierius F. 
Bakutis, 2603 W. 69th St., Kasos 
glob. A. Maziliauckis, 3350 Eme
rald Av. ir K. Kilevičia, 3353 So. 
Union Av., Maršalka B. Kilevičia, 
3353 So. Union Av., Ligonių glob. 
A. Maziliauckis, 3350 S. Emerald 
Avenue.

NORTSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO 
VIEŠOJO KNYGYNO Valdvba 1925 
m • Pirm. K. Rugis 1614 N. Win 
chestcr av.: Sekr. J. Penkauska^ 
1649 Girard st..:Kasierius F. Her 
manas 1645 Wabansia‘ av. Svetai
nę išnuomoja F. Hermanas. Vie 
šojo Knygyno adresas: Liuosvbet 
Svetainė. 1822 Wabansia av., Chi 
r>5)<rn ___________________

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
SAVITARPINES PAŠALPOS Val
dyba 1922 metams: — Pirm._ A. 
Švelnia 1443 N. Paulina st., padėjė
jas K. Rugis, nilt. rašt. P. Rakaus- 
kinas 1841 N. Leavitt st., turto 
rašt. J. Makrickas 1626 N. Oakley 
av., kont. razšt. A. Šakis, iždin. J 
Dauginis 1604 North avė., kasos 
globėjai M. Indreiienč ir J. Anta
navičia, maršalka P. Januškevičia. 
D-ras-kvotėjas Dr. A. Montvidas 
1824 Wabansia avė., (ofiso valan
dos 6—8 vak.).— Regul i ariniai su
sirinkimai laikomi pirmą trečiadie
nį mėnesio, 7:30 v. v. Knygyno 
svet. 1822 Vlabansia 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 Socialistų 
Sąjungos. LSS. nariai moka mė
nesinių mokesčių 30c. Jsto.i’mo mo
kesčių nei'a. Laiks nuo laiko LSS. 
nariai gauna socialistinio turinio 
knvgelių. LSS. nariai gali prigu
lėti prie kuopu ir pavieniais. No
rėdami sutverti LSS.kuopą arba pri
gulėti pavieniais, delei informacijų 
kreipkitės prie LSS. Sekretoriaus, 
A. Žymontas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

CICERO. IT J,.. LIETUVIŲ PAŠAI, 
POS KLIUBO Valdvba 1922 me- 
tams: Pirm. S. A. Stankevičia 
padėjėjas Al. Bulauskis, put.* rašt. 
K. P. Deveikis 1425 So. 49 Avė 
fin. rašt. A. Tumavičia. iždin. J 
F. Šoris, iždo glob. L. Aleksandravi
čių, J. Martinkus ir A. Stanišauskas 
marš. F. Meškauskas, vėliavinin
kas, S. Misevičia, koresp. P. K 
Deveikis. — Susirinkimai laikomi 
kas mėn. antrą pėtnyčia, vakare i 
Tamuliunienės svet. 1447 So. 49th 
Avenue.

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

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

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1922 m.: Pirm. Juozas 
Rūta 933 W. 34-th Place; padėjė
jas Petras Paužolis 3401 S. Auburn 
ave.;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.

V1TAUTO B AND Valdyba 1922 m.: 
iprm. J. Keturakis 2829 W. Persh
ing Rd.; padėjėjas J. Balakas 1432 
So. 50 Ct., Cicero, UI.; nut. rašt. J. 
Barchis 1337 So. 50th Av., Cicero, 
III; fin. rašt. J. Philips 2240 W. 
23 PI.; kasierius Kast. Shaulitis 
5931 S. Albany Avė.; kasos glob. 
Ign. Jurevičia 718 W. 18 St.; mar
šalka M. Adomaitis 2947 W. Persh
ing Rd.; delegatas į Chicagos Liet. 
Darbininkų Tarybą J. Balakas 1432 
— 50 Ct., Cicero, III. — Susirinki- 

•mai laikomi kiekvieno mėnesio ant
rą trečiadienį B. Bagdono svet., 
kampas 18 ir Union Avė. Nariais 
priimami geri muzikantai.

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

, -A.


