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/*%>*oi gą T i ssh 1*11^724 “Fsai“ fruticiju juokias iš ko* v ersią sietuvą tai muftjsty

kytis su Lenkais FTemjeras H radot parlamente 
atsako į komiunistu interpelia
cijas dėl trėmimo agitatorių

“Carą”' Kirilu prašo ap~ Naujas Klaipėdos skan° Gompers - Pan4merik& 
leistuBavariją datas Darbo Prezidentas Lietuvos žinios.

Imigracijos klausimas vėl 
keliamas *

PARYŽIUS, gruodžio 10. — 
“Grosianti komunistų revoliuci
ja Francijoj” buvo vakar parla-

MEKSIKOS MIESTAS, gruą-

Trockis siunčiamas į Kaukazą 
“gydytis”

Tautų Sąjunga versianti 
Lietuvą gyventi sanda

roj su Lenkija

Judėjimas priversti kon 
pesą panaikinti imi

gracijos kvotas
riešingam atveju] pagrūmo
sianti vėl atimti Klaipėdą iš 
Lietuvos

Chicagos lenkų nacionalistų

\vv vakarvkščiamc savo leidiny 
išspaudino šitokią (nežinia iš 
kurių šaltinių semtą) žinią:

ROMA, gruodžio 9. Vie
tos politiniuose rateliuose kal
bamu, kad Tautų Sąjunga pir-( 
iną karią pasirodysianti kaipo 
disciplinarinis organas. Tai 
busiąs pirmas tos rųšies Sąjun
gos eksperimentas, ir pavarto
tas Lietuvai.

Pricižasčia 5’ra Francijos vnl-

jungos. Tafybairs Savo notoj 
Eilinei ja reikalauja, kad butų 
taikomas Uetnvai genemlės 
sutarties 1S straipsnis, o taip
jau, kad Sąjungos valstybės 
atkreiptų domesio į tai, ka<j 
Luduva sistematingai nepildo 
savo prievolių, kurias ji yra 
pasirašius.

Pakto 13 straipsniu numato
ma ekonominis boikotas vals
tybei, kuri nepildo savo prie
volių, o kai dėl Lietuvos, kuri 
padarė sutartį su Tautų Sąjun
ga dėl Klaipėdos, Sąjunga ga
li pagrmrioti Lietuvai at
ėmimu Klaipėdos, nes ji 
tą uostą su visa • apielin- 
ke gavo tik, taja sąlyga, kad 
Kauno valdžia pasistengs at- 
steigti normalius santykius su 
Lenkija. \

Tuo tarpu, kaip tatai dauge
lis įrodymų patvirtina, Kauno 

(valdžia darė visa, idant nepri
eitų prie draugingo sugyveni
mo su Lenkija. Pagaliau Kau
no valdžia dagi atmetė Amba
sadorių Tarybos pasiūlymą už- 
megsti normalius santykius su 
Lenkija. Toks tai yra Lietuvos 
tctndencinis laužymas duotų 
savo prižadėjimų rir' sutarčių, 
o Sąjungos, uždavinys \Ta to
kius priešginas bausti. Tatai 
Sąjunga pasiųsianti Lietuvai 
paskutinę notą su aukščiau 
minėtai^ įspėjimais, o jei ir ta 
nota nepadės, tada Tautų Są
junga darys disciplinarinių 
žigsnių. • • .

Nevidonai tie lietuviai

Veikusių Lietuvoje pinigi 
niu vienetų pakeiti

mas litais

KAUNAS [LŽL - Vienas
Klaipėdos Krašto valstybės gy- džio 10. — taikytas Čia Pan-A- 
nčjų davė Direktorijos polici- merikos Darbo Kongresas pasi
jai įsakymą atimti iš šaulio baigė vakar vakarą. wVisi vekdo- 
Pietcraičio pas jį saugojamus mojo komiteto nariai buvo vėl 
hurio ginklus. Pirmą kartą išrinkti per aklamaciją: prezi- 
polliciivmkas Michaelis noišpil- dentu — Sampel Gompers, Ame- 
dė 'gynėjo parėdymo, n u rody- rikos Darbo Federaci.j(»s 
damas jam, kad Krašto Guber- Kentas; 
natoriaus įsakymu šauliai turi 
teisės nešioti ir laikyti gink
lus. •

Uolus gynėjas parčdy'iną pa
kartojo. Nuvykus policijai pas 
Pieleraitį atimti ginklų, pasta
rasis policijai pareiškė, kad 
šauliam-, inzginta yra savo gink
lus atiduoti, kaip kad ir 
vilams. -

Kada policija neleido 
įaiėiui net paskambinti 
lių vadui telefonu ir atsiklaus
ti jo, o norėjo prievartą pavar
toti ir poilicininkas Heitmann 
padavė komandą “algai“, reng
damasis šauti į šaulį, pastara
is iššovė ankščiau, sunkiai su- 
Li-damas minėtą policininką.

Visa šio įvykio eiga rodo, 
kad Klaipėdos krašte padėtis 
Kgera, reikalinga rimto susi- 
-upinimo, tačiau Lietuvos 
‘krikščionys“ to visai nepaiso. 
Tcigu valdančiam “krikščionių“ 
ilokini vistiek, kas ten Klaipo- 
icj dedasi, prie kokių galimy- 
)ių einama, tai plačiai Lietu- 
zos visuomenei ne vistiek, jai 
maža ir valdančiųjų atsakomy
bes, kdda tokio ir panašus 
j vykiai rengia tarp Lietuvos 
danų bedugnę.

REKLINAS, gruodžio 10. — 
Iš Bavarijos praneša, kad rusų 
didžiajamį kunigaikščiui Kirilui 
VMimiroviČui, kurs pasiskelbė 
save “visos Rusijos imperato
rium,“ greitu laiku gali tekti ap
leisti Kobuhgas ,ir iešjkotr |?au

mente paskandinta juokuose, kai kur kitur gyvenamos vietos, 
premjeras Ilemot ėmė rimtai ir Į Kirilas mat nuėjęs 
sąmoningais pašiepimais atšaki- pasiskelbdamas “visos 
nėti į komunistų interpeliacijas imperatorium“ ir organizuoda- 
del trėmimo iš Jfrancijos sveti- irtas Koburgc visą savo “vald- 
rnu kraštų komunistinių elernen- žią, ’ tuo labiau, kad Kpburgp 
tų. " Irado sau prieglaudos buvęs Bul-

Savo kalba prtMnjoras laimėjo garijos karalius Ferdinandas, 
parlamento užsitikėjimą 319 bal- (Saksų-Koburg-Gotos kunigaikš- 
sų prieš 29.

Interpeliaciją darė nepriklau- 
sohpis komunistas Ernest La- 
font; statydamas du klausimu: 
kode! valdžia matanti reikalo 
pulti komunistų centrus ir, ant- ko, kad Bavarų valdžia jau da< 
ra, kokių rezultatų davę tie puo-’vus Kirilui suprasti, kad ji norė 
limai ?

Lafont savo kalboj 
pajuokti valdžią dėl vartojimo 
tokių aštrių priemonių prieš 
“marksistinių socialistų“ moky
klas, kurios per pastaruosius 
penkiasdešimt metų gyvavusios 
be jokių trukdymų. Jis žodžiais 
nupiešė gyvą vaizdą, kaip pra
eitą šeštadienį raitoji policija 
galopavus “Lenino mokyklos“ 
paimti, kaip ji ją puolus etc.

Premjerui užėjus tribunon vi
si parlamento nariai ir publika 
buvo linksmame upe. Herrio- 
t’as pradėjo savo kalbą rimtais 
atsakymais, užgindamas daro
mus jamj priekaištus, kad buk 
jo akcija turinti kokių nors 
represingų ar tironingų motivų, 
ir pareiškė, kad valdžia stovė
sianti tvirtai už žodžio ir spau
dos laisvę visose jos formose. 1 

“Bet — pareiškė premjeras — 
ą valandą, kai žodžio laisvė pri

ima formą samdymo žudyt Frau 
cijos piliečius, valdžios prieder
me yra žiūrėti respublikos tvar
kos ir ramumo. Jeigu šita res
publika ką nors reiškia, tai visų 
pirma ji rieškia individualių 
teisių neliečiamybės ir žmogaus 
gyvasties vartybės išlaikymą.“

per toli, 
Rusijos

; Ferdinandas, 
Saksų-Koburg <kitos kunigaikš
tis ir daugelis kitų buvusių prin
cų ir prineesu.

Bavarijos komunistai jau ku
ris laikas reikalauja, kad Kirilas 
butų pašalintas iš Bavarijos. Sa-

karei-

Riete- 
šiau-

prezi- 
sokretorium — anglas 

Cheste)- M. Wright; antru sekre
torium — ispanas Ganu to Var
gas; iždininku Mateli e w \\'O11.
Jungtinių ValsLibjų delegacijos 
pasiūlymų įsteigta dar viep-pre- 
zidenlo vieta, kurion tapo išrin
ktas Meksikos darbo ministeris 
laiis Morones.

Sekamas Pa n Amerikos darbo 
kongresas nutarta laikyti Wash- 
irigtone 1926 metais.

rių Kabinetas priėmė ir 
siuntė Seimui veikusiųjų 
luvoj 
limo 
šiuo

Mini ste
nu* 

Lie* 
piniginių vienetų pak el
itais įstatymo projektą, 
projektu visi vekselių,

sutarčių pasižadėjimai išmoka
mi skaitant I rusu rublį lygų 
2 lt. Sakytos Įiiuiginos prirvo 
los. sukaltos rusų rubliais po 
1915 metų rugsėjo men. I d. 
ligi 1919 sausio mėn. I d., at
lyginamos po I litą už kiekvie
ną rusų rubli, o Itin pat motu 

.‘.uki llos vokiečiui markėmis ir 
auksinais, atlyginamos po 50 
cent. už kiekvieną marke ar 
auksiną. Tos pačios prievolės, 
sukeltos po 1919 m. sausio 1 <1.

DVIEM CHICAGOS ADVOKA 
TAM ATIMTA TEISĖ 

PRAKTIKUOTI
VVASII.1NG TONAS, 

10. 
reso

šiuo 
šia-

gruodžio 
Kaip atrodo, šiojo konig- 

sesijoj gal bus vėl pakel
ini igrac įjos klausimas, 

kartu lą klausimą ruo- 
pakclti imigracijos prita

rėjai, o ne jos priešai. Yra vil
ties, kad dabartinis aštrus 
imigracijos įstatymas bus bent 
kiek sušvelnintas.

Imigracijos pritarėjai vėl su
sitelkė veikli po to, kai prezi
dentas C.oolidge’as savo prane
šime kongresai pareiškė, kad 
imigracijos įstatymas turėtų 
būt modifikuotas taip, idant 
Jungtinių Valstijų piliečių šei
mynos galėtu l»c trukdymų at-

Koligresmanns Perlinan ruo
šiasi nvužilgio įnešti Liliu, 
kalnu.janti, kaj 
važiuoti visierfl 
liams ir emigrantams, kurie
turi senąsias Amerikos vizas.

re i- 
Htxf.li; leisią' ui
tiems pabėgė-

Pagaliau taip vadinamoji Li- 
beral Immigration League — 
organizacija gyvuojanti jau 
kelinti melai — dabar daro 
pastangų sukelti stiprų judėji
mą už lai, kad privertus kongp 
resą visai panaikinti imigraci
jos kvotos įstatymą. Tai orga
nizacijai priklauso, arba bent 
arti jos stovi, daugelis visuo
menės darbuotojų i v asmenų 
turinčių ryšio su Amerikos 
oolitinėmis sferomis. Girdėt, 
kad ši Ix‘ague’ą darysianti 
žingsnių, idant toksai. bilius

tų, idant “visos Rusijos impera- 
stengėsi tonus“ su visa savo svita pasi-

šalintų iš Bavarijos.
Kirilienė nori atgauti Nikalo- 

jaus Ii. turtą
Kaip jau buvo minėta, “caro“ 

Kirilo pati, Viktorija Fiodrovna, 
dabar atvyko į Jungtines Valsti
jas. Sako,, kad ji atvykus čia 
žiūrėti, ar nebūtų galima atgau
ti buvusiojo caro Nikalojaus An
trojo turtas, kurs siekiąs apie 
60 milijonų dolerių.
“Carienei”' leista būt Amerikoj 

dešimtį dienų
NEVY YORKAS, grudžio 10. 

—- Atvykusiai andais į Ameriką 
“caro” Kirilo žmonai, Viktori
jai Fiodorovnai Jungt. Valsti
jų vyriausybė leidus pasilikti 
krašte ne daugiau kaip dešimtį 
dienų. Po to ji turės vėl Ame
riką apleisti.

SPRINGFIELD, III., gr. 10.— 
Aukščiausiojo teismo įsakymu 
du Chicagos advokatai išbraukti 
iš Illinois valstijos advokatų są
rašo ir atimamos jiemdviem tei
sės užiimti advokatūros (prakti
ka.

Pašalinamieji iš advokatų pro
fesijos yra Joseph O. \Volon ir 
Samuel Rosenblatt.

Jųdviejų ' pašaljnimo
Chicagos Advakatų asociacija, 
kaltindama juodu dėl neetingo 
elgesio.

prašė

lyginamos litais, atsižiūrint 
Jungtinių Valstybių dolerio 
kurso prievolės kilimo momen
tu. Keičiant visus piniginius 
reikalavimus litais, žiūrima 
prievolių kilimo momento, nors 
jis ir nesutaptų šli įvykdomu 
momentu. ' -

APIIįLĖšĖ BANKĄ

DETRO1T, Mich., gruodžio 
10. Penki ginkluoti plėšikai 
šiandie puolė Bank of Detroil 
filiją, Grand River Avenuė, iš 
kurios jie pasišlavę 15,000 do

Peilki aviatoriai žuvo
SAN DIEGO, Cal., gruod, 10. 

— Ramiajame vandenyne, neto
li San Diego uosto, šį rytą į van
denį nukrito didelis 11-16 tipo 
laivyno aeroplanas, kuriuo skri
do astuoni lakūnai. Iš jų tik 
trys išliko gyvi, bet baisiai apde
ginti, kiti gi penki žuvo.

žuvusiųjų trys lavonai buvo 
surasti sudužusiame aeroplane,

770,000 imigrantų
WASHINGTONAS, gruodžio 

10.— ^migracijos Biuras vakar 
paskelbė, kad šiemet į Jungti
nes Valstijas atvažiavo dau- 
J*a.U, ne.\ bet kitų dviejų nebesurasta, jie,

matyt buvo vilnių nunešti į jū
res. ,

žuvusieji yra: leitenantai Va
rini, Thurston ir Roby, aviaci
jos vyriausiojo mašinistę padė
jėjas Grull ir radiografistas 
VViezak.,

jų buvo atvažiavę 1922 metais. I
Daugiausiai imigrantų įsileis

ta iš vakarų ir šiaurvakarių 
Europos, — iš Anglijos, Škor 
tijos, Airijos, (Skandinavijos 
valstybių, Vokietijos etc., ka
dangi kongresas tyčia priėmė 
tokį įstatymą, kad imigrantų 
iš rytų ir pietų Europos kraš
tų kuotnažiausiai įsileidus.

LENKŲ KABINETAS PATVIR
TINO SKOLŲ FUNDAVIMO 

PLANĄ

GUBERNATORIUS, KUR LA
BAI DAUG ŽINO APIE 

SOCIALIZMĄ

MOLINE, lik, gruodžio 10.— 
Atsilankęs čia Minnesotos guber 
natorius Jacob Preus laikė Mo
linės “After Dinner Club’ui“ 
kalbą, kurioj jis neaplenkė ne- 
kliudęs ir socializmja. Apie so
cializmą jis, matyt, labai daug 
nuvokia, nes pasakė: socializ
mui, girdi, nėra vietos krašte, 
kurio gyventojai brangina vedy
bų įstatymus, bažnyčias ir pri
vatinį turtą.

BRITAI PRIEŠINGI JUNGT. 
VALSTIJŲ REIKALAVIMAlils

- ■■ C i Af*-____ „ „J- " • ■.

WASJIINGTONAS, gruodžio 
10. Valstybės' Departamentas 
gavo iš Didžiosios Britanijos 
notą, kurioj ji protestuoja prieš 
Jungtinių Valstijų teise ko- 
Ickluoti karo nuostolius iš re
paracijų mokesnių, kuriuos 
Vokietija sumoka aliantams 
einant l)a\ves’o planu.

ŽENEVA, Šveicarija, gruod. 
10.— Švedija įregistravo šian
die Paulų Sąjungoj savo pada
rytąją su Jungtinėmis Valsti
jomis sutarti dėl svaiginamųjų, 
gėrimų.

' Įnešti iki 1922 m. spalių 
men. I d. j Lietuvos Iždą de
pozitai markėmis ar auksinais 
apmokami litais, skaitant vie
ną litą lygų 175 markėmis ar 
auksinams, o įnešti nuo 1922 
•wv. Apatių* 1
litelis įnešimo į iždą dienos kur
su. • ;

Lietuvos piliečių skolos, ku
rios, einant Lietuvos ir Rusi
jos taikos sutarties VIII straip
sniu tenka Lietuvos iždui, ap
mokamos po 5 litus už kiek
vieną rusų rublį.

Skolų, atlyginimų rusų rub
liais, auksinais ar vokiečių 
markėmis ligi 1923 m. sausio 
1 d., šis įstatymo projektas ne
liečia, išskyrus tas, kurios ten
ka Lietuvos iždui einant Lietu
vos ir Rusijos taikos sutarties 
Vili straipsniu.

Trockį siunčia į Kaukazu 
“gydytis”

Tasai pats Dziennik Związ- 
kowy paduoda kitą žinią iš 
Varšuvos, datuotą gruodžio 9, 
kurioj sakoma:

“Gauta iš Vilniaus telegra
ma praneša, kad Lietuve* val
džia, norėdama susilpninti 
lenkų gaivalą, tiršta mase 
venantį Lenkijos-Lietuvos 
skny, ruošiasi dalinti ten 
mes Lietuvos kareiviams, 
rie pasižymėjo kovoje su 
kais. Tuo budu Lietuvos 
džia trokšta sutrupinti pasie- jis būtinai turįs urnai apleisti 
nio lenkų gvventojų atsparu-.Maskvą ir važiuoti gyvent žil
inų.” Įtesniame Kaukazo klimate.

MASKVA, gruodžio 10. —
Kirvis, matyt, krito ant karo ko- 

gy-1 misaro Trockio galvos. Ketturi 
pa-’^ydetojai: sveikatos komisaras 
že- Semaško, daktarai Geti, Alek- 
ku-'sandrov ir Pevšnek, formaliame 
len- pareiškim/e saki kad Trockio 
vai- sveikata esanti taip pairus, jogei • ii- • ,

WASHINGTONAS, gruodžio 
10. Lenkų 'legacijos prane
šimu, Lenkijos ministerių ka
binetas patvirtino Lenkijos 
skolos Jungtinėms Valstijoms 
fundavimo planą.

13 KRAUTUVIŲ SUDEGĖ

BAD AXE, Mich-, gruodžio 
10.-— šiandie čia gaisras su
naikino 
’šdegė 
blokas, 
•tolius 
200,000
priežastis nežinoma.

trylika krautuvių •— 
beveik visas miestelio 
Ugnies padarytus nuo- 
įvertina daugiau nei 
dolerių. Gaisro kilimo

Chicago ir apielinkė. — šian
die apsiniaukę; galima laukti 
tiek sniego; nedidelė temperatū
ros atmaina; stiprokas pietvaka
ris vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 25 °F. j

šiandie saulė teka 7:07, leid
žiasi 4:19 valanda, v

PINIGŲ KURSAS
Vakar, gruodžio 10 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do- 
eritj bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, t ,sv. sterlingų ....... $4.71
Belgijos, 100 frankų .............. $4.95
Danijos, 100 kronų ............... $17.77
Franci jos, 100 frankų ............ $5.40
Italijos, 100 lirų ................. $4.33
Lenkijos, 100 zlotų .......... 
Norvegijos, 100 kronų ....
Olandijos, 100 markių ... 
Suomijos, 100 markių - . 
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų ...

RUTHENBERGO PASMERKI
MAS PATVIRTINTAS

LANSING, Mich., gruodžio 10. 
— Valstijos Aukščiausias teis
mas šiandie patvirtiho pasmer
kimą komunistų vado Charleso 
E.1 Ruthenbergo, kurs buvo kal
tinamas ir pasmerktas dėl per
žengimo Michigano valstijos į- 
statymo prieš sindikalizmą.

Ruthenbergas buvo suimtas 
laike slaptos Amerikos komunis
tų partijos konvencijos Berrien 
kauntės miškuose, rugpiuty 1922 
metų.

9 ŽMONĖS ŽUVO JŪRĖSE/
. LAIVUI SUDEGUS

BA.LTIMORE, Md., gr. 10. — 
Chesapeako įlankoj, apie pen-

$19.25 ikias nlylias nuo Betertono, va- 
$40 43'^ar nedidelis motorinis
$2’52(laivas Woodall, priklausąs Mari-

$26.95 - J ’ . . .
$17.89

Lietuvos Pinigu Kursas
..................

Siunčiant pinigus ' Lietuvon ♦ per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litų .. 
100 
200 
800 
400 
500 
600 
700 
800 
900

1000 litų.....................
Prie šitos sumos

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$£.50 
10.5d 
20.75 
31.00
41.25
51.511
61.75 
72.00 
82.25 
02.50

102.75
Sti 25

ne Transport korporacijai ir 
plaukęs Iš Baltimorės j Philadel- 
phią.

Laivo įgula susidėjo iš devy
nių žmonių, ir jie visi, tur būt, 
yra žuvę arba vandeny, arba lai
vo liepsnose. Laivas gabeno al
koholį.

KRESNO, Cal., gruodžio 10. 
— Freda Tulsen’ienė, 42 me
tų ūkininkė, pasmaugus savo 
penkių metų dukterį, pati nu
sižudė, paleisdama sau į gal
vą revolverio šovinį. Priežas
tis, dėl ko ji taip padarė, neži
noma.

Pinigai Pasiųsti iki 20-tos 
Bus Išmokėti Prieš Kalėdas

Siųskit Kalėdines dovanas savo gimi- > 
nėms Lietuvon telegrafu per Naujienas ir 
pradžiuginkit juos geriausiu patarnavimu, 
stebėtinu greitumu ir pinigais nusiųstais 
dėl švenčių, 
ja tiktai

Naujienų telegramos kainuo-

50 CENTV
pasiųsti iki 20-tos šio mėnesio 

bus išmokėti prieš Kalėdas. Bet geriaus 
nelaukit paskutinės dienos, o siųskite tuo- 
jaus.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

Pinigai

NAUJIENO
1739 So. Halsted St, Chicago, III



Padaryk MOTINAI Linksmumą

. ' NAUJIENOS, Chicago, m. ’ 
—
M....................  ......... .. .......................- nitu.............  ..m. .................... -"-D

[KORESPONDENCIJOS
Pittsburgh, Pa.

Tai bus dovana
EAS Y ”

Kalėdose'
su

Visokios žinios iš Pittsburgho 
x Padangės.

čižausko koncertas. — Lapk
ričio 27 d. šv. Kazimiero Pa
rapijos Choras buvo surengęs 
bažnytinėje salėje čižauskam 
koncertu, dalyvaujant chorui

kuria ji megs 
labiausiai

Uuk

TODĖL, kad “E AŠY“ \Vasher suteiks jai didžiausį links
mumą DABAR ir ant visados. Jis daleis jai apsaugoti 
savo sveikatą ir stiprumą, suteiks jai liuosybę dėl dau
gelio dalyku padarymui, bet ji vis neturi laiko ir labiau
siai pagelbės jai apsaugoti baltinius ir sutauptyti pinigą*

$2;50 DABAR
ir $2.50 į menes} iki Kalėdų

— galbūt dar pigiau negu jus esate atidėję dėl motinos 
dovanų, bet šis nedidelis dalykas suteiks jums progą 
įsigyti specialiai lengvais Kalėdiniais išmokėjimais ir 
gauti motinai dovaną kurių ji labai brangins. \ .*

p1 Atsilankykit asmeniškai arba pašaukit^ telefonu bile yie- *** 
ną musų krautuvę, jie maloniai paaiškins apie lengvą 
Kalėdinį išmokėjimą. - '

E ** •> * «■•''. TT

s The Sundberg Stores:

lioniutei, tūlai amerikonei Mrs. 
Fr. McMillen, V. Medonui, Miss 
H. O’Brien; pianu palydėjo vi
siems p-nia M. Puida Kohoul.

Programas buvo gana tur
tingas ir didžiausią jo dalį iš
pildė čižauskai. Jų dainos pub
likai labai paliko, tik gaila, kad 
žmonių buvo ne-daug. Nors 
kunigas buvo iŠ sakyklos užsa
kęs ir iš visų Pittsburgho apie- 
linkių buvo suvažiavę, bet su
lyginus čažaus'kų koncertą su 
Butėno koncertu, tai Butėno 
koncertas kur kas sektningęsr- 
nis buvo. < / .. '

Padėka- tlien korespondencijas į savo
27 d “Laisvę”, tik visas.,vargas, kad 

surengus balių; * L. i _ _ _ _

* IA M. 1). Balius.
vonės* dienoje. lapkr.
HMD. turėjo :
savo nariams ir jų šeimynoms 
be jok i oš įžangos! ir davė už-; 
kandžių visiems savo nariams. 
Svečių buvo prisirinkus pilnutė 
svetainė ir visi gražiai links
minosi iki vėlyvai nakčiai prie 
gražios/ muzikos.

' Operatvd by C. E. Sundberg Co.
THE BEST 1N ELECTR1CAL WA3HERS—1RONERS—CLEANERS

7738 S. Hals'ed St. 
Vincenua* 5200
2952 E. 92d St. 
So. Chicago 6LHI8

..... H*
3936 W. Madison St. 

Kadžio 0742

444 444Al4414t

11321 Michigan Avė.
Putlmau 0450

SOI t S. Ashland Avė.
Boulevard 0817

2604 MUvraukae Avė. 
, Albsnv 0688

Nupiginta iki _m — Nupiginta iki 
$38.00 Olį||||| $38.00

(Modelis II) (Modelis II)
Ta kaina bus tiktai 30 dienu

Labai daug žmonai bčjo» pirkti RADIO, nes jie mano, tad RADIO 
yra perdaug komplikuotas dalykas vartojimui. Ta baimė jau praeju. 
Musų Inžinierių Departmentas, po ilgo patyrimo, išdirbo labai gerą 
stiprų LONG DISTANCE tube setą (Model It), kuris yra labai 
PAPRASTAS sudėjime, kad ir KŪDIKIS gali jj sudėti. Šis PRAK
TIŠKAS setas suteikia aiškų btdsij iš tolimų stočių, 1000 iki 1500 my
lių tolumo, šis 
kuliuos

1.

Lietuvių Neprigulmingos šv. 
Jurgio Parapijos choro vaka
rėlis. — Lapkričio 23 d. cho
ras buvo surengęs bažnytinėj 
svetainėj vakarėlį. Buvo suloš
ta “Kuprotas Oželis“ ir šiaip 
huvo visokių paimarginimų, 
kaip tai: kvartetų, solo ir due
tų ir choras dainų. Lošimas 
nieko sau, neblogai išėjo, bet 
dainos, tai visai prastai išėjo, 
o nž vis prasčiausia buvo tai 
tas neva kvartetas; netik kp 
mažai nusimano ’ apie dainas, 
bet ir balsus prastus turi ir 
ųčra vilties, kad iš jų kada 
nors gailėtų būt geri daininin-

Modelis II RADIO taip yra geras ar dar geresnis už 
ima didesnes*kainas. Musu RADIO yra pigus todėl: 
Jis yra PAVIZDINIS.
Mes parduodame jų LABAI DAUG.
Jus gausite tiesiai iš DIRBTUVĖS.
I>e krautuvės išlaidų ir pelno.
Mes parduodame juos už CASII. kad išvengus knygvedystOs 
išlaidas.

RADIO suteikia jums daug smagumo. Palinksmins jumis ar jus 
gyvenate mieste arba ant kaimo. Jis pagelbės išmokti gerai anglų 
kalbą. Jis pagelbės pamokinti jūsų kūdikius. Jis yra geriausia 
DOVANA. Jis yra ekonomiškas; pirmus išlaidos yra ir paskutines 
išlaidos. Turi parduodama vertę.

Su kiekvienu RADIO mes siunčiame pilną nurodymą, kaip susta
tyti ir kaip operuoti.

Kaina šio gero Modelio H RADIO tiktai $38.00. Jis tuvi viską, 
nieko' nereikia dapirkti.

Butų gerai, kad to choro ve- 3 
dejai pasistengtų he1 tik savo į 
dainininkus geriau pralavinti, g 
bet kad ir pat\^ daugiau pasi- 3 
ntokintų, tai (būt kur kas ge- S 
riau. Žmonių buvo pi 1 rintė g 
svelainykė. 0

Vartokit šj kuponu kuomet pirksite
STANDARD RADIO CO.. . (Naujienus)
504 CitizeiiH Bldg., 
Canton, Ohio.........

Gerbiamieji: — čia rasite Money Urderj už $3<S.OO (Trisdešim
tis aštuonis dolerius), malonėkite prisiųsti vieną Modelį II RADIO 
setą , įskaitant viską — gatavą vartojimui ir nurodymus. 

Su pagarba,
Manu Vardas .................... ................ .................... .................... .
Adresas .........  ........ ......... .......... ...................................

lytam fr pajligą «uveclame S «en«« 1« a*nju» namui, dtrh» 
tavas. Chudl arba ant tfmokftjlmo.

Pirmatlnl Lietuvių Elektroe Kerporadj* AmerlMf
THE BRIDGEPOKT ELECTRIC CO, lae.

A. BAKTKB8. Prm.
1C1» W. 47th SL, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago,'

Rengiamos K. Požėlai risty- 
nės Pittsbutghe. — Teko su
žinoti, kad Požėla turės susi
kibti su lenku čempionu Pitts- 
bdrglie, South Sidej, Markei 
Hali, priei 12 gatvės, 22 d. gruo
džio. Tas lenkų čempionas esąs 
Bill Hanovicz, atvykęs iš De
troito ir yra laimėjęs lenkų 
čempionatų Kanadoje ir esąs 
siųarkiausias lenkų ristikas vi
dujinio Sunkumu. Pittsburgho 
lenkai, be abejonės, silkina už 
savo Billą; pasak jų, girdi, Po
žėlai busią riestai nuo jų Bil- 
lo. Puma lysinio kam bus ries
tai.

Kazimieras Aleliunas ii’gi 
gal kibtų į Požėlą, jei nebūtų 
pradėjęs lavintis kumščiavimo- 
ti, nes Al'elidnas irgi yra kio-

GALIMA GAUTI NAUJIENOSE
Albumu sekamų Lietuviškų šokių surinktų 

Vincento Niekaus.
Žirgelis,'šokis; V. K, Maršas; Lelija, valcas; Cebatė- 
lis; Aguonėlė, mazurka; Vazdelis; Pas. D. Espange; 
Klumpakojis; Noriu miego; Vengerka; Kokietka;, 
Vyčių maršas; Klumpakojis No. 2; Suktinis; Aguo
nėlė; Pakeltkojis; žilvitis; Rūtų darželis.

Kaina tik vienas doleris.

' Naujieny Knygy Krautuvo
1739 Su. Halsted St., ' * Chicago, III

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos. ’’ \

Musų dideli laivai milžinai, kaįp 
MAJESTIC, diclžiaurius pasauly, 
OLYMPIC, LĄPPLAND,MINNEKAH 
DA etc.* siūlo greitą, kelionę į ChefJ bdurg, South^mpton, Antwerp ai 
Hamburg. Daug laivų išplaukia Ims 
savaitę

Visi musą 3-Čios klesos keleiviai 
gauna atskilus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE 
AMERICAN LINE

127 So. State St., Chicago, UI.

3101 So.
Tel. Yarda 1119
Baigusi akušo

,, , v . 'Okį kolegiją
rojęs, niekados nėra pralaime- Ugai praktiko 
jęs. Pasak Aloliuno, /jei jis ne- 
butų užimtas su kumščiavimu- bučiuose.

*,tai' jis parodytų Požėlai, kad vfsokio 
ir Pittsburg’has ,z (gyvuoja; bet se liįose prie# 
dabar negalys? ba jau apie mė-' 
tai ' laiko kaip lavinasi kumš-

/čipvim.p&i ir , nesilaVina' risty- 
įhių-

Kiek teko patrrti, Ąleliunui 
ir kumščiuolis sekasi gana ge- 
M

Bolševikų “komisaras” yra 
atsiųstas į Pittsburghą.-*-Pitts- 
buhgho bolševikai matydami, 
,kgd jie eina prie išnykimo 
Pittsburghe, pašaukė pagelbos 
iš toliau, kad pribūtų sustip
rinti jų nupuolusią dvasių. To 
sustiprinimo jau susilaukė iš 
kažin .kur yra čionai atsibas
tęs tūlas Buknys, kaipo “komi
saras”. Tas Buknys ir dirba jų 
sustiprinimui dvasiąsi: sakoj 
prakalbas, tik vargas, kad to į 
“garsiojo” oratoriaus dažnai 
tik'sienos teklauso; rašo kas-

neperdaugiausia yra skai- 
itpfnna ,Pit LsJiurgl ie, Dažuaj tąs 
“korąįshit’aB” pasirašo visokiai^ 
slapu.Nurd^ais,' kad p&TOįdžiusį, 
jog pilnas Ditt&burghas “L.”’ 
korcspondenįiį ir kaU yra ‘‘di
delis” bolševikų . veikimas, tuo 
migasdinant viltis bolševikų 
priešus ir priverčiant -juos pa
siduot i. jbolševi'kišll<a)i diktatū
rai.

Bet aš turiu pasakyti, kad 
ne vii'iias bolševikiškas burbu
las jau yra trukęs, tad truks ir 
šilas ir gal ilgai nereikės' ne 
labkti.—Korespondentas.

Skausmas strėnose

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežašti Bet norint 
greito palengvinimo vartok

SEVERAS 
LEDSYL.

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkstų ligos.

Kaina 76c ir $1.25.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

W. F. SEVERĄ CO

Pirui negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie- 

'šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Įtam
pa, 
nas, 
nas,

Kitas vartotas Playei’ Pia- 
kaina $145.00, Upright Pia- 
geras kaip naujas $65.00.

3327 So. Halsted St., 
CHICAGO, ILL.

Naujas!
Puritan

Hop ■—
* Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Bohemini Hops 
Nereikia virinti

Didelis
3 Svarų 
Kianas

Prašykit jūsų groseminko

MICKRIE VICZ - VIUIK ILUI 
AKUŠERKA

>. Ibitated St.. UampaM 31 ca>

rusi Pennsyl
vanijos Ugon

Sąži 
patar

gimdymą, laike 
gimdymo ir p, 
gimdymo.

Už dyką pate 
rimas, da ir ki 
tokiuos reik® 
luošo moterim 
ir rK*ergihom» 
KreipkiUa o ra 
rite pagelbų.

Valandos nu 
H ryto Iki 1 p< 
pietų, nuo 6 iki 
J vai, vakare.

UR. SERNER, 0. 0.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti gu’vos skaudėjimą 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
išaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

✓--------------------r, —............................
Phone Boulevard 7589

Dr. Williani Blanchard. 
i Pirnriau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berliao 
Universiteto)

SPECIALISTAS I
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, reumatizmo, nervų mote
riškų, vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų,'
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Dr. J. M. Chrzan x 
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas. 

1046 Milwaukeė Avė., ^amp. Noble St. 
Valandos nito 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Arinitage 
8995. Res. Keystone 4130.

Phone Lafayctte 3868
Dr. P. L. Chadovich v 

Dentistas
Gydau dantis modernišku budu 

1 nebrangiai. Darbas garantuotas.
4204 Archer Avė.Ik...... a.^.7 „J

Phone Pullman 0676
DR. S. SMOLLAR

DENTISTAS
Valandos: nuo 9* ryto iki 9 vak. 

Nedėlioj pagal sutartį 
10748 So. Michigan Avė., 

CHICAGO, ILL.
V- J

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai či» 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
' 9 iki 12, 1 iki 3 delną 

ir 6:80 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

netoli 40th .St. Chicago, III.
- - T--------------------------- 1--------rr—i--------- 1------------------------

A. L. D AVIDONIS, M. 0
4613 So. Midiigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ...

Oi. a. j. karalius
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Or. A. L Rutkauskas, I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Weklero Aro 
Tri . Lafayette 4144

fllaL Bivd. «1»
M. WoititewV

Į BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyri*)* 
[l'uRelnningai pi 
‘arnauju mot* 
ims prie gimch 
no kiekvienan 

atsitikime. Te 
kia ypatišką pri 
žiūrėjimą. Duod» 
nutarimus mot* 
nms ir merg* 
omą dykai.

3118 Sbvtb 
Halated Sf

merą*

MR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 16 

netų kaipo patyręs gydytojas, cm 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgu* 
vyrų, pioterų ir vaikų pagal nau 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu.' 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 U 
<8th St.. netoli Morgan St.

VALANDOS: xNuo 10—12 plete 
•r nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

1 Dienomis: Ganai 
J 3110. Naktį
"j Drexel 0950
( Boulevard 4186

So. Halsted St.
A M ir po 8 vai. vak

Telefoną ii

1410 
Vai., 9—10 
Special: Nedalioms ofisas uždary 
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų, 
Saukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 motai 

Ofisas
4729 8o. Ashland Are^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas d^idvog

Mntpriikų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS i
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ik 
4 vai. po niet ir nuo 7 iki 8:30 tai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 vata?

4o8 ryte iki 12 vai. po piot 
Telefonas Midvay 2889

t

reiephone Y arda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So, Ashland Avė.

Oriau Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliotais nuo 1C

. iki 12 dienų.

DR. M. J. SHERMAN
' Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Biut 
Isląnd. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tėl. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
•ki 8 vai. vak. Nedėtomis nuo 

iki 2 vai. po pietų

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Reridencijoa tel. Drevei 9191

Dr. A. A. Roti
Bfcsas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistu Moteriškų Vyrišką
Vaikų ir visų chronišką ligų 

Irisas: 3103 So. Hahted St., Cucas 
arti Sint Street

Valandų? 1—3 l*o piet, 7—8 vak. N» 
diliomis iš šventadieniais 10—12 diei

Dr. Benedict Anui
Ofisus 3801 S. Kedzie Avė. ..Phonė 
Liifayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 SL Phone 
l’iospect p6W? Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Valandos; nuo 9 Iki 11 vai. ryto 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare

akimis, pasiterank BLUMENTHAL
Optometrist

'Ęel. Boulevard 6487
4l>|9 S. Ashland Avė.
Katnpne 47-Ujb tini

lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas krauju .odus, chroniš

ką ir slaptų ligų
Gydo su pugelba naujausiu metodo 

X-Ray Spinduliui

Ofisas 1800 So, Ashland Avė. ant 
virkaus Ashkinri State Banko 

Telefonus Canal 0464

Valandos 2:06 ijri 4:30 Ir 8 iki 10.
Nedalioj truo 2:30 aki 4:80 po piet:

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lat’ayette 8878-7716

Dr. .L W. BeovdeUe

KeEvirEaSieniSj Cr. 11, 1924

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPK1TES ' 
PAS MUS. TAS JUMS BUSs 

ANT NAUDOS. 1

L L FABIONAS CO.

809 W. 351h St., Chicago
Tel. B< levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS, 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
» Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room U11-12 

Tel. Central 4411 Vii. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8328 So. Hafated SL 
Tel. Boulevard '816

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Ides- 
rieną vakarą, išskyrus ketverge 

Nediliomis nuo 9 Iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
. ADVOKATAS

127 N. Dearborn SL, Room 1117 
Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
8335 So. Halsted St. 

Tdef. YardR 0141 ir Yarda 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield A ve.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Injęaliojimai — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

J. P. WAITGHES
Advokatas

,/ i .» ‘
‘ ' MIESTO OFISAI:

127 N. Dearborn Street, 
Kambariai 514 ir 516 

Telefonai Randolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, Išski

riant Subat&s ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELANDK) OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Pullman 6877. ✓
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

'd 9; Subatomis visą dieną; ftven- 
mis iki pietų.
SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių Veda visokius sudus

ADVOKATAS
11 8. La Salia St„ Room 2001

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0
< Vakarais
<301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v.

JOHN KUCH1NSKAS *
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St. 
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
Kerkant arba parduodant Lotus, 
lamus, Faunas įr Biznius. Skoli

na/ Pinigus ant pirmo morgičiaut 
lengvomis išlygomis

John Bagdziunas Borden
Lietuvis Advokatas

Veda bylas visuose teismuose. Egzami
nuoja abstraktus. Padaro pirkimo ir par
davimo dokumentus ir Įgaliojimus.
7 S. Dearborn 8L, Tel. Randolph 826)

Vakarais: 2151 VV. 22 St. nuo 7 iki » 
Telefonas Roosevelt 9900

' Namu telefonas Canal 1667
... .................. ■____ _____ L

V. W. RUTKAUSKAS ) 
Advokatas

29 So. La Šalie SL, Room 530 I
T«l. Central 6390

V«Il 1223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yorda 4681

Tel. Dearboyn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Oriias vidunniertyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Wa*hinrton St.

Cor Wat>hinKton & Clark

Namų Tek: Hyde Park «896

i A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS ‘ I

i 77 W. VZushiRuLon St. Romu 911 į 
I £ ; , Tel. Central 6200 ž
I Cicero Utaminko vakare ?
S 1314 S. Chejo Av. T.Cicero 5036 j 
.3 Ant Bridge,mito Sf.^doj nuo I 
lJ 6-8 v. v Subatoj nuo 1-7 v, v. 1 
3 32M H. Muku-,.’ B ui <,7;C- 3 H P*
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Ketvirtadienis, Gr. 11, 1924
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> ‘ W fk T W tvankos, žmones tuH bfcgti gal-
I I I fl 1 susispaudę..Į Ja Į 1 1 V J Ir dar komunistai sako, kad

m darbininkai turi dėtis prie jų
partijos. Dėtis prie banditų? 
Pi’ie didžiausių žmogžudę ? Kas 

J gali dėtis?
Kas garbina Rusijos komunis* 

tus, tas yra pats lygus jiems. 
Jis yra toks pat tironas ir užta
rėjas Gruzijos liaudies skerdy
nių.

Socializmo tvarka, jei kokioje 
šalyje įvyks, tai ten bus tikras 
žmoniškumas. O Rusijoj jau ko
munistinė tvarka viešpatauja 
septyni metai, o Žmoniškumo vi
sai nėra. Liaudis kenčia bai
siausią priespaudą ir nori kuo- 
greičiausiai atsikratyti tos bai
sios tiranijos.

Kuomet įvyksta kokioje nors 
šalyje socialistinė tvarka, tai tos

V. Mišeika, F. Tverijonas. šalies žmonėms yra tikra palai- 
J------- L.------------- -

jų iki galvos ir paleistų j pašau-' Tuo budu Socialistinė tvarka 
Ii revoliucijos kelti. nuo komunistinės tvarkos skiria-

Kaip Rusijos komunistai pa- si taip, kaip ugnis nuo vandens.
sielgė su Gruzija, tai jie niekas Nuo komunistinės tvarkos 
danginu nėra, kaip paprasti ban- žmonės turi saugotis, kaip nuo( 
ditai.

Rusijos komunistų garbinto-1 
jai irgi tokie pat yra, Nuo jų laukia kaip tikro 
susipratę darbininkai turi sau- tikros liuosybės. 
gotis, nes jie nesilaiko jokio žo- j 
džio. Jie daro taip, kaip mato 
jiems yra iŠ to nauda.

—Azy.

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

T-------- ------------ ---------L____ ■___—.....................
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Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S* Sekretoriui 
A. Žymantas, 1739 So. Halsted St, Chicago, III.

L .S. S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1789 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 Ed- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. P. Miller. 8210 So. Hal

sted St., Chicago, 111.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, III.
NARIAI: j

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Deputis, 1521 N. Irvinu Avė.
J. Vilta, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — F. Skamarakas, 6829 
Calumet Avė., Chicago, III. • »

Sekretorius — A. Vilifl, 2241 North
Wėsteun Avė., Chicago, III.

Kaperius — A. Kemėža, 25 E.
St., Chicago, III.

Finansų Sekr. — O. Banienė, 
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Viiis, 1511 N.
St., Chicago, Iii.
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23rd

1789
Wood

MacDonaldas ir komu 
nistai

Kuomet Anglijoje MacDonal
das buvo Premieru, tai komunis
tai visokiais budais J| niekino ir 
dabar dar nepaliauja niekinę;

Kodėl komunistai taip daro?
Svarbiausia todėl,.kad MacDo

naldas yra priešingas' Rusijos 
režimui ir nesutinka su komuni
stų “proletariato diktatūra.”

Jis būdamas Anglijos Premie
ru, pripažino Rusiją. Už pripa-; 
žiniiną Rusijos, komunistai tu-' 
rėtų būti jam dėkingi. Bet kad 
komunistai nebeturi /žmonišku
mo nei už grašį, tai jie tokius 
žmones, kurie nesutinka su jų 
taktika ir pažiūromis, pagatavi 
yra pastatyti prie sienos ir at
sisveikinti.

Tuo tarpu MacDonaldas yra 
labai geras žmogus. Jis būda
mas Premieru, net nenubaudė 
komunistų redaktoriaus, kuris 
norėjo sukelti maištą anglų ka
riuomenėj.

Dabartinė Anglijos valdžia 
lordų ir markizų, jau atmetė 
sutartis su Rusija. Koipunistni 
nieko jiems už tai negali pasaky
ti ir jie nieko nesako. Lordai ir 
markizai yra taip pat diktato
riai, taip kaip Rusijos komunis
tai. Ir vieni ir kiti yra laisvės 
mindžiotojai ir didžiausi progre
so trukdytojai. t

baisiausio pavojaus.
O Socialstinės tvarkos žmonės 

gerbūvio ir

—Azy.

Viešos diskusijos
Socialisty tvarka

Komunistai bando sau įkalbė
ti, kad Socialistų Tvarka yra ne
gera; kad ^socialistai, jei pakliū
na kur į valdžią yra negeri ir 
nenori tuojau nuversti buržuazi
jos.

Ką, gird*, padarė

Kas 
darbininkais iš ka- 
vergijos: bdlŠeviz- 
socialdemokratija?” 

vedimo pirmininku 
Diskusijų

didžiuma žmonių* turi teist Aa 
lies įstatymus. O didžiumą Vi* 
šose šalyse sudaro 
čiai, profesionalai, 
tai, amatftinkai ir prasto darbo, 
darbininkai. Jų gyvenimas

Ii LSS. Veikimo
mužatur- 
inteligen*

• Berlyne Socialdemokratų 
Reichstagą išrinkta 130, Nacio
nalistų 104, Centristų ( kleri
kalų) 6Š, Vokietijos žmonių 
partijos 50, Komunistų 45, Ba
varijos žmonių partijos 18, Vo- 

I kiečių demokratų partijos 32,

tSŠ. 4 kp. nariu domei

LlSŠ. 4 kp. susirinOdmas į-
. ’ r’ .x i« x feVV'ks 16 d. grudd. š. m., Ray-

prikllauso nuo ponų-kapitahstų. mond Institutė> 8:00 v. v, . _ . ..
šis susirinkimas yra prieš- Kraštutinių nacionalistų 4 ir 

metinis susirinkimas — kuria- ekonominės partijos 10.
revoliuciją visose šalyse. Dar me jU]s. renjtama kuopos vai-* Socialdemokratai iš anksto 
Kemežis įrodė, kad Andriulte^5 rn Todėl kiekvieno tikėjosi, kad šiuose rinkimuose 
heteising&i įrodinėja, kad Vo-1 batio-rfe yra. užduotis atsilan* jiems pasiseks laimėti. Taip ir

Todėl didžiumą darbo žmonių 
ir turės padaryti perversmą,* |

kietrjoj socialistai išnyko. O 
štai laikraštis rašo, kad Vokje* 
tijos Socialdemokratų Partija 
išleidžia 160 savo laikraščių, 
0 kadangi Vokietijos Sodaldo* 
mokia tų Partija leidžia tokį 
didelį skaičių savo laikraščių 
palyginus su Rusijos ‘darbinin
kiškų laikraščių leidimu, tai 
Vokietijos socialistai darbinin
kai yra geriausi apsišvietę ir 
klasiniai susipratę. Po Kemč- 
žio disknsavo Švitra. Jis įro
dė, kad ką komunistai keli me
tai skelbė, tai dabar ant viso 
to nuspiovė. Ką socialistai dar
bininkiško visuomeniško tve
ria, tai komunistai bjauriau
siai niekina. Pavyzdžiui: An
glijos Socialistų MacDonaldo 
valdžia

įvyko, Vokietija dabar lošiakyt susirinkiman, idant išsi- 1
rinktis kuopai tinkamą valdy- svarbią rolę Vakarinė;
>4: kaip žinęma, nuo jos pri- Europoj. dem<*.
kiaušo ir kuopos 
tvanka.

Thipgi
nešt duokles, idant ;
moka už Šiuos metus — kurie l& eiti tau ktir noris su savo 
esate skolingi kuopai.

LSS. 4 kp. Fin. Sekretorius

augimas ir krati-įos Vokietijoje, sustiprins
• | demokratijos šalininkus ir ki-

nepanurškite. atsi- t0Se šalyse. Nacionalistai, ko- 
pabaigus mtinistai ir kiti diktatoriai ga-

Umatiilu, Oregom Iš ten at
eina labai gedoš žinios. Socia
listai ir darbinihk,ai, laike pas
tarų jų rinkimų susijungė į 
daiktą ir susirišo tvirtais) ry
šiais. Dabar- čia varoma dide
lė agitacija už prirašymą prie 
.Socialistų Partijos naujų na
rių. Drg. McFarland rašo, 
kad dabar surinko 200 parašų 
ir tikisi, kad tie visi prisidės 
prie Socialistų Partijos.

—...... - -

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
■ gyvenimo

REMIA LIETUVOS SOČI AL- 
; . DEMOKRATUS

■.________________ #

Chicago. — LSS 81 kuopa 
savo priešmetiniame susirinki
me, laikytame gruodžio 7 die- 
ną, nutarė paaukoti Lietuvos 
socialdemokratams 20 dolerių. 
Auka siunčiama tiesiog Lietu-

stojo už Rusijos su von j; Bielinio vardu. Be au- 
Aiiglįja susidraugavimu ir už kos k(loptt uutBr0 pn<n(]jnti
pirklybinę su Rusija sutartį, 
tai lietuvių komunistų laikraš
tis “Laisvė” tą Anglijos Socia
listų valdžią bjauriausiai šmei
žė, niekino, o “Naujienų” re- 
daklariusi Anglijos valdžią gy
rė.—Reporteris.

mokestį Į Socialdemokratų Rė
mimo Fondą 5 doleriais'. Se
niau kuopa mokėjo 5 doL me
tines inokesties į Sqcialdemok- 
ralų Rėmimo Fondą; dabar 
mokės 10 dolerių.

—Reporteris.

Pakvitavimas Tarptautinis Frontas

diktatūra. Vokietijoj jiems 
dirvos daugiau nebus.

Vokietijos Socialdemokratus I
vien tik reikia pasveikinti ji 
dideliame laimėjfįme rinkimi 
kampanijoj. .

Socialisty Partijoj
-1 . -■

NAUJOJI ANGILJA
Sociailistų partijos Sekreto- 

riiis-Organiza tori us Nauj ojoj 
Anglijoj dabar yra d. W. E. 
Fitzgerald. Jis pradėjo eiti sar 
vo pareigas nuo gruodžio 1 
dienos. Naujosios Anglijos 
draugai džiaugiasi, kati jie ga
vo tokį darbštų ir gabų orga
nizatorių. *

Šančiai, š. m. spalių 19 die
ną įvyko LSDP. Šančių orga- 
nizacijos susirinkimas. Susirin
kime dalyvavo 50 organizaci
jos narių ir keletą prijaučian
čių draugų.

Kauno miesto tarybos s.-d. 
.frakcijos draugai išaiškino pra
gaištingą buržuazinės daugu
mos tarybolje darbuotę, kuri 
vienu rankos mostu paskiria 
po 500(r litų pragerti, švenčiant 
kanalus ir griovius, o badau
jančių bedarbių šelpimo klau
simą, net svarstyti neprilei- 
Ižia. Labai darbininkai pasi
piktinę lenkų darbininkų frak- 
‘cja “Vienybe”, kurie praėję 
tarybon darbininkų balsais, su
sivieniję su buržuazijos agen
tais, eina prieš darbininkų rei
kalus net 
klausime, 
mas.

tokiame svarbiame 
kaip bedarbių šelpi-

pa- 
pa-

RUSIJA
X. Triofnpv, žymus ekono-! 

mistaš rašo straipsnį rusų 1— 
rašty “Viestnik Promyšlennos1-. 
ti, Torgovli i Transportą”. I 

1921 metais, kada bolševikai, 
gavo, daugiau galimybės užsi-

Draugai! ’’•<

Jusų laišką, Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros, išaugi jos 
Moksileivio Fondo narių ir ja
me įdėtą pinigų sumą, buterit 
225 iii., gavome — už ką Jums 
(Vunčiame ilraiugišką į padėką. 
Pirmiausia Išaugų amerikiečių 
turime atiprašyti, kad taip 
ilgai jokio atsakymo nedavėm: 
viena, /laiškas Jūsų, kažin dėl 
kokių priežasčių ilgai kelyje 
buvo - ilgai buvo nepriduota; 
antra, pati Soc. Stud. Draugiją 
piadžioj mokslo metų gerai vis 
no’usitvarkė.

.Jūsų piniginę t.uką pasky- 
lęm polit. kaliniams šelpti, ne
žiūrėdami į tai, kad pastaruo
ju laiku ypv daug tokių Soc. 
8tu<lentų{, kurie išbadėję—ne
gaudami niekur jųkio darbo,

siuvėjų unijos svetainėj.* 1564 
N. Robey St. buvo surengta 
viešos diskusijos temoje: 
pa Ii uos uos 
pitalistines 
mas ar 
Diskusijų
buvo J; Bu ragas1.

socialistai |^angaį pa<laryti ir ginti bol- 
budami Anglijos valdžioje? Su-t ševjkus buvo pakviestas And

riulis. žinoma, Andriulis savo 
įžanginėje kalboje turėjo iš
rėdyti istorinę pusę. Iš kur ir 
kaip atsirado socialistai.

i Kaip žinoma, šįmet socialis- 
' tai apvaikščiojo 60 metų jubi- 
lėjų nuo įsisteigimo Pirmojo 
Inlernac.ionalo. Taigi Andriulis 
turėjo bent dailinai paaiškinti, 
ką gero ar blogo davė socialis
tų mokslas visų šalių darbi
ninkams per šešiasdešimts me
lų. Andriulis turėjo. paaiškinti 
skirtumą tarpe Ijolšeyikų ir 
socialdemokratų. Bet partijų 
programų Andriulis nepalietė. 
Tik pasiakė, kad socialistų jau 
“nėra” ne vienoj šaly. Toliau# 
Andriulis sako, kad ir Amori- neva lanko universitetą, 
kos Socialistų Partijos nėra. o| 
Woikers komunistų parti- vojam. 
ja visoj 
“auga”.

Po Andriulio kalbos kalbėjo 
pramoniėtis Brijunas. Jis pa
sakė: Aš nesu socialistas, bet 
aš sakau. kad ką socialistai 
škelb£ per daug metų, tą jie nėmis organizacijomis ryšius, 
skelbia ir dabar. Socialistai kurių kuopose sioc. studentai 
skelbė parlamentarinę tvarky- ves organizacinį ir kultūrinį 
mos formą; darbininkų bu- darbą; tikimasi išleisti žurna-

prantama, komunistai nieko ne
nori pripažinti, ką gero socialis
tai yra padarę. Mes jau esamo 
minėję apie socialistų nuveiktus 
darbus kuomet jie buvo Anglijos 
valdžioje. I

čia dar norime pažymėti, kad 
Anglijoje socialistai buvo mažu
moje ir savo sumanymų negalė
jo pravesti į šalies įstatymus. 
Vadinasi, Aiiglijos socialistų val
džioje buvo surištos rankos. A- 
pie įvedimą socialistinės tvar
kos, Anglijos socialistai nei sva-

‘ . .Jie veikė kiek
I

galėjo. Ir už tą jų veikimą, 
Anglijos liaudis jiems visuomet 
bus dėkinga. Turėtų būti ir ko
munistai jiems dėkingi, nes An-1 
glijos socialistai buvo pripažinę

Komunistai niekina MacDb- j°ti negalėjo, 
naldą dar ir dėlto, kad jis yra 
socialistas. O kaip žinia, socia
listai yra miltini priešai komu
nistų. Nei vienas geras socia
listas nesutinka su Rusijos re
žimu ir nei vienas nepritaria to
kiems darbams, kurie atliekami 
Rusijos komunistų. Socialistai 
juos smerkia ir turi tiesą. Ki
taip socialistai ir negali daryti.

Socialistų pareiga yra nuro
dyti pragaištingą darbą komu
nistų. Netik privalo nurodyti, 
bet privalo su ta komunistine li
ga kovoti.

O komunistai, turėdami dabar 
galią Rusijoj, socialistus naikina, 
kaip tik Įmanydami. Rusijoj so
cialistai yra persekiojama labiau
siai. Ten socialistams gręsia pa
vojus kiekvieną minutę. Bet 
nežiūrint ir to didelio pavojaus, 
socialistai Rusijoj veikia.

Rusijoj socialistai legaliai ne
dali veikti, tai jie veikia slaptai. 
Suprantama, darbas yra begalo 
sunkus ir pavojingas. Bet, so
cialistai, visuomet būdami žmo
nių draugai, turi kovoti prieš tą 
baisiausią tiran’ją komunistinėj 
Rusijoj.

Komunistai pasakodavo savo 
spaudoje, kad MacDonaldas da
rė sutartis su Rusija, todėl, kad 
Anglijos darbininkų masės to 
reikalavo. 0 dabar, kuomet lor
dai ir markizai atmetė sutartį, 
tai tos pačios darbininkų masės 
nieko nesako. I

Mac Donaldas buvo pripažinęs triuškino Gruzijos Socialistinę 
Rusiją, kad jis buvo geras žmo- respubliką ir įvedė savo kruviną 
gus ir manė, kad ir komunistai diktatūrą.
gal pasidarys žmoniški. Bet jie Dabar, kuomet Gruzijos liau
to □epadaiė. Rusijos komunis- dis, nebegalėdama kęsti tos bai
tai ir kitų šalių komunistai ir sios ir kruvinos Rusijos komu- 
toliau pasilieku sužvėrėję gaiva- nistų diktatūros, sukilo, tai Ru- 
lai, kuriems žmoniškumas jau sijos komunistų diktatoriai, de- 
senai yra išgaravęs iš pakaušio, simtimis tūkstančių išskerdė 
Jie tik svajoja apie kruviną re- Gruzijos gyventojų, 
voliuciją visame pasaulyje. Jei 
komunistai galėtų, tai jie savo kad Rusijos tvarka kokioj nors cialistai neišnyko ir neišnyks, 
pasekėjus apginkluotų nuo ko-%šaly galėtų įvykti. Nuo tokios (Socialdemokratai sako, kad

Bet nuo komunistų socialistai 
nenori dėkingumo. Socialistai 
žino, kad komunistai yra nenuo
širdus. .Jie yra dideli veidmai
niai.

čia norime priminti komunis
tams, kad Anglijoje negalima 
buvo įvykdinti ^socialistų tvar-

• kos, tai ne socialistų kaltė; grei-' 
čiau komunistų kaltė.

Socialistų tvarka buvo Gruzi
joj. ‘ 
matę, kad Gruzijoj socialistų tai * u 
tvarka yra didelis pavojus Ru- ^a^ar 
sijos 1 
savo raudonąją armiją ir tą so-....................... ,
cialistinę respubliką sutriuškino. l,stai pripažįsta ir organizaci-

I Apie savo veikimą daug gal- 
Stengiafnes įtempti 

Amerikoj 'gyvuoja, ysas'jėgas - - šelpti, politinius 
| kalinius, nes jų toks sunkus 
gyvenimas. Manom paremti 
ir dvasiniu atžvilgiu padary
ta knygų rinkliavą. Draugija 
užmezga su visomis socialisti-

darbą; tikimasi išleisti žurna-

• NEW YORK
Lapkričjb 16 Ncąv Yorke 

simire d. L. Simom Reikia 
žymėti, kad d. L. Simon pri
gulėjo prie Socialistų Partijos 

laik- per 40 metų be pertraukos. To
kių draugų labai mažai yra. 
.Jis visą laiką dirbo su pilnu į- 

Jsitikinimu, kad Nauja Gadynė 
turės ateiti ir, kad Socializmo

gavo uuukhu u^- .
imti ūkio reikalais, jiems pa- * Į
sidarė aišku, kad toliau eiti 
tuo keliu, kuriuo jie ėjo beveik 
keturis metuf, nesiima, nes 
visas/ Rusijos ūkis turės galu- Hampdene turėjo savo susirin- 
tinai žlugti, o su juo sykiu tu- kimą. Tarno susirinkime nutar- 

*‘i agitaciją 
naujų Socialistų 

Partijai narių. Tam organi
zavimo darbui paskyrė 9 na
rius į komitetą.. Draugai tikisi, 
kad greitoj ateity 
daug naujų narių 
Partijai.

Kuopa išrinko 
Socialistų Partijos Konvenciją

CONNECTICUT
Socialistų Partijos skyrius

rčs žlugti ir komunistą viešpa- ’ ta. pradėti smarkią 
lavimas. Jų vado Lenino bu-1 už gavimą 
vo aiškiai tada pasisakyta, kad 
iš kapitalizmo į komunizmą iš
syk peršokti pasirodė negali
ma; reikia pergyventi tam tik
rus pereinamus etapus; Visiš
kai nuo kapitalizmo atsisaky
ti negalima, reikia jį dalinai 
(teleisti ir komunistų šalyje.
Svarbesnėse ekonominio* g.^e- sausio mėnesy šiuos draugus: 
nimo 'srityse buvo įvesta taip J. McLevy, M., F. Plunkett, K. 
vadĮinamas va-Myllįlnis, Ikapita- C. Jursek ir M. Rice.
lizmaš, o antraeilėse srytise— Drg. M. Millguitas iš Ne*w
grąžintos teises privačiam ka- Yorko, laike prakalbą nędėlioj, 

gruodžio 7, New Haven, Conn.
Taipgi d. N, Thomdš kalbė

jo tą pačią dieną New Londo- 
n’e. Ir kitų masinių mitingų 
yra rengiama šioje valstijoje.

Hz m a s, o antraeilėse srytise—

pitalui. žemės ūkio srityse 
naujoji ekonominė politika pa
sireiškė atsisakyme »nuo ūki
ninko gamybos pertekliaus rek
vizicijų, vieton jų įvesta, kad 
ūkininkai privalo mokėti iš 
savo ūkių i|-anksto valdžios 
nustatomus mokesnius javais

Bet Rusijos komunistai pa-1 vi.° P»gerinimus. Jie socialia- ląir tuomi visu kovoti prieš ar jiai produktais. Atsakomy-
- - ~ ■ ■ - - tai; tai jie daro ir dabar. Jie ir dabartinę valdžios reakciją it

pripažįsta visų šalįęs pi- 
tvarkai, tai jie nusiuntė ly^ję, laisvę ir baisa/- dentijos klerikališkomis orga-

1 vimų sistemą. Taip pat sočia- nizacijomis.
_____ ______ __ _______  ________ _ __ _ ‘ \ “2 Daug ko mes manome, pet 
Tai buvb ketveri metai tam at- darbininkų unijos. Bet ko nesusirišus su užsienio drau
gai. Komunistai apie tai neno- uumistai pirmiau niekino pat- 
ri nei prisiminti. Jiems faktai 
nemalonus. Jie tik nori burbu
lą pusti, pagal įsakymą iŠ Mask
vos.

Kuomet Gruzijoj buvo įvesta 
socialistinė tvarka, tai dideli 
Socialistų teoretikai: Kautskis 
ir kiti, važiavo į Gruziją pasižiū
rėti tos Socialistinės tvarkos. Ir 
parvažiavę pareiškė, kad jie ne
sitikėjo, jogei praktikoj Sočia- kasias darbininkų inasęs. O 
listų tvarka butų taip graži. Jie dabar lenda į pašelpines darbi- 
džiaugėsi iš Gruzijos draugų pa- “■“1" J' 
stangų.

Bet Rusijos komunistai sm

su visomis jaunuomenės ir stu-

gaiš - mes maža ką tegalėsi
me įvykdyti,; o susirišt mums 
reikalinga ypatingai su Jumis. 
Tad mes kviečiame ' “Lieti 
Darb. Lit. Draugijos” Draugus 
į bendrą darbą. Tik bendrai 
dirbdami, gausime paremti sa
vo brolius kovotojus, sėdinčius 
Lietuvos kalėjimuose ir pasek- 

daiktu nelėgaiį darbininkų veį- mingiati kovoti • prieš visokią 
k imą šioje šalyj ir niekino pil- klerikalų reakci ją.

lamentų rinkimus, o dabar patys 
dalyvauja šalies rinkimuose. 
Pirma * komunistai niekino vi
sas darbininkų unijąs, o dabar 
į jas lenda, kad pagauta mases 
ir iš jų gauti ■savo propagan
dos varymui pinigų. Kadaise 
komunistai , skelbė geriausių

ninkų draugijas, kad sugriebus 
pinigų. Ir nepritaria tokiai 
komunistų šalies tvarkai, kaip 
Rusijoj, kur darbininkai netu
ri žodžio laisvės nė laisvų su
sirinkimų. Pilni katėjimai po
litinių kalinių ir kalėjimuose 
aršiaus kalinius kankina, negu 
caro laikais (.Komunistai, tai 
darbininkų vienybės ardytojai. 
Brijunui užbaigus kalbėti, dLs- 
kusavo Kemežis. Jis gynė So- 

| cialdemokratirs ir kritikavo An- 
Argi kas gali dabar norėti, driulio kalbą. Nurodė, kad so-

Draugiškai,
Sejkr. V. Laurinaitis

[Antspaudą]

bę už nemokėjimą atsako kiek
vienas mokėtojas individua
liai”. |

Rusijoj valstiečiai jau pradė
jo kelti mpištus dėl atėmimo į 
nuo jų visų javų.* Ir jie kitais 
metais pasirengę, sėti tiktai pu
sę to, kiek sėjo šįmet. Bolše- 
vikai taip nušpicavo Rusiją, 
kad jiems patiems tųpjau te
nai pasidarys karšta. Juo grei
čiau ,Rusijoj bolševizmas griū
tų, tuo lengviau pasidarytų 
Rusijos , , liaudžiai. Bolševikai 
Rusijoj 'per septynis metus tik 
buvo Rusijos Ityronai. Ir dau
giau nieko nedavė Rusijos liau
džiai, kaip tik priespaudą ir 
didžiausj vargą.

liaudžiai. Bolševikai

VOKIETIJA

Gruodžio. 7 dieną, Vokietijoj 
buvo rinkimai. Nacionalistai 
norėjo atgal pasodinti kaizerį 
ant sosto ir varė smarkią agi- 

dalyvavo Seimo narys drg. Jer. Į tadiją. Riespubllikoa saugotojai 
Plečkaitis. Buvo pranešimai ---- 1 —>—•
apie brangenybę ir pasitarimas 
kas dėl rajono Komiteto suda
rymo. Tuo tarpu išrinktas lai
kinas Komitetas. Įsirašė šeši 
nauji kandidatai. Nutarta su-

Kybartai (Vilkaviškio aps.). 
š. m. spalių mėn. 26 d. įvyko 
Kybartų miesto L.S.-DP org. 
narių ir prijaučiančių visuoti
nis susirinkimas. Susirinkime

yra Socialdemokratai ir jie 
dėjo visas pastangas, kad Res
publika — da demokratija, ku
ri dabar yra Vokietijoj, kad 
nepakliūtų į kaizerio

jie gaus 
Socialistų

delegatais į

MARYLAND

Baitimorėj, Socialistų Parti
jos kuopos susirinkime d. Nei- 
stand raportavo, kad čia galu

tinai yra nutarta suorganizuo
ti Progresyvę Partiją. Į tą nau
ją partiją rengiami įstoti ir'ge>- 
ležinkeiiečiai. Jis taipgi primi-* 
iiė, kad Jaunių Sdcialistų Lyga 
smarkiai veikia.

PENNSYLVANIA
Pfriladielphijoj Jš<x^alistų 

Partijos .kuopa buvo surengu
si lekciją. Prelegentu buvo 
Dr. H. Fineman iš Temple Uni
versiteto, lekcijos tema: “Kla
sių Psiychologija Ir Literatū
ra’”. Lekcija įvyko lapkričio 
23 dieną ir turėjo didelio pasi
sekimo.

su paskirtų jiems dirb- 
dairbininkais užmezga 

ir padeda jiems organi- 
bei susiprasti.

Be to, nutarta kuopos na
riams . pasiskirstyti būreliais, 
kurie 
tuvių 
ryšius 
žuolis

Priimti 8 kandidatai, kurių 
tarpe 2 moterys.

Pažimėtina, kad Šančių or
ganizacija įgauna internaciona
linį pobūdį, į organizaciją įei
na įvairių tautų draugai ir su
sirinkimuose kalbama lietu
vių, rusų ir lenkų kalbomis, 
kas pilnai atitinka įvairių tbu- 
tų darbininkų apgyventiems 
Šančiams. Tas įrodo, kad dar
bininkai meta tautinį fanatiz
mą ir pradeda sutartinai ieš
koti teisingesnio, visiems ly
gaus gyvenimo sutvarkymo so- 
cialdemokratinėsię organizacijo
je.—Buvęs,

Krakiai , (Kėdainių aps.). S. 
m. spalių 12/1. LSDP. Krakių 
organizacijos įvyko visuotinis 
narių susirinkimas. Susirinki
mas buvo labai gyvas. Svars
tyta įvairus klausimai, būtent: 
organizavimosi reikalas, per
rinktas organizacijos komite
tas (į kurį įeina draugai K. 
Liutkus, P. Turkus ir V. Gilis), 
nutarta steigt knygyną ir pla
tinti savo laikraščius, įsigyti 
savo raudoną vėliavą ir 1.1.

Organizacijos narys dr. A. 
Trumpickis skaitė paskaitą 
temoje “Socializmo istorija.

—želmuo.

Veiveriai (Mariampolės ap.). 
Vietine S.-df kuopa norėdama 
surengti viešą paskaitą, kurią 
prižadėjo laikyti prof. Jonas 
šliupas, tema “Valstybe ir 
bažnyčia”, kreipėsi į mokyk
las direktorių Januškevičių, 
prašydama paskaitai mokyklos 
salės, bet direktorius, kaipo 
geras katalikas, salės nedavė. 
Tuo tarpu toj salėj leidžia da
ryti susirinkimus visokioms 
buržuazidėms-klcrikabnėms or
ganizacijoms.

Salė gauta kitur ir tuoj išli
pyta'skelbimai. ^Direktorius 
taip išsigando tų skelbimų, kad 
tuoj, net be pedagogų tarybos 
nutarimo, saviškai uždraudė vi
siems mokiniams ir mokytojų 
kursams paskaitoj dalyvauti, 
žmonėms, kurie už metų eis 
mokytojąuti—šviesti liaudį už-

NEW YORK

New Yorke Socialistų Parti
jos kuopa turėjo labai žingei- 
dų susirinkimą Debs’o Audi
torijoj. Kuopos < organizato
rius pranešė, kad kuopa lupk- ginta klausyti, kas dedas pasau- 
ričio mėnesy pardavė savo na- ty- Tačiaus paskaita spalių 19 

" \ štampų, d. įvyko, žmonių buvo pilna 
salė. Paskaita sutikta dižiau- 

kampanijoje siu delnų plojimu. Keli federa-

riams tris .syk tiek 
kaip pirmiau būdavo parduota.
Prezidentinėje

_ I_____ c _________ globą J draugai labai energingai dar- cijos bernai mėgino skandalyt, 
Rinkimų daviniai Berlyne ro bavori. Dabar jie čionai galvo- bet nepavyko.

šaukti susirinkimą kitą mėne-ido, kad demokratijos šalinin- ja, kad būtinai sudarius Pro- giau tokių paskaitų.
sį. —Komitetn.s. kai laimėjo. gresyvę Darbininkų Partiją. |1^kai laimėjo.

Lauksim dali

—Veiverietis.
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________  k.';. c,ri],;;n„ zarha v;q0£, visi ženklai rodo, kad Vokietijai girsdavo. Per Bugį mes visi, 
. . P. v 'J _ ' daugiaus nebegrasina katastro- tuo laiku studentavusieji Petrą-

Kuomet, aciu komunistų Rusijos) žmonės, tai Estoni- f0s pavojus> tai tom dviem par- pilio augštesniosiose mokyklose, 
pastangoms, atžagareiviai jos valdžia butų diktatoriš- tijom ateities nebėra. Jiedvi jau buvome pasidarę ypatingos Jau- 
paima viršų ir toje' šalyje ka, ir tiems, kurie kovoja smunka žemyn. niaus radybos šalininkai ir gana

17X9 South HaliUd Stmt 
Chicago, Iii. 

Telephona Koosevelt 8500

Subscnption Ratoi 
pei yeai ld Canada. 
pei yeai uultuue <>f Chicago. 
pe> yeai to Chicagu.

prasideda reakcija, tai ko- prieš ją kad ir SU ginklu vienok ir iŠ tų penkių stam- skeptiškai žiūrėdavome j Rygiš-
munistai šaukia: “Na, ar'rankose, visi simpatizuotų. biWPartii;i Vokietijai ateityje kių Jo^-Kriaušaltj (JabtoBskj),

i - i j j v’ x- 1A , . r, , j . reikalingos bus ne visos. Mes kaipo liėtuvių filologą. Vėliaus,mos nesakomo, kad dabai ti- Dabar gi Estonijoje dar taip matome, kad Anglijoje yra tik-

Fi.UV
$6.1)0

8c pex copy.

Entered ae Second Claas Alatter 
HaicL i7th, tyli, ai che Pust Oluca 
d Ciucago, Ui., andai che act oi 
darch Znd, 1879.

nėje kapitalizmo tvarkoje blogai nėra. 1 f..........................................

tėra galima tiktai viena iš Prieš Estonijos valdžią jos, iš kurių viena (liberalų par- 
dviejų — arba buržuazine galima kovoti įstatyminė- skaidosi ir silpnėja,
priespauda, arba komunisti- mis priemonėmis — <------ J
nė 'proletariato diktatūra’!” zuojant darbininkus, kriti- ’

Bet iš tiesų, tai buržuazi- kuojant ’ valdžią spaudoje, kapitalistų partija.
. . u. . ... ,i .

tai trys didelės politinės parti-
• "VI • •*• • • I «

beje, Kazys Būga nuo Jauniaus 
teorijų įtakos pasiliuosavo.

Kitu kuo, išskiriant kalbų mo
kslą, Kazys Būga beveik nesiin- 
teresavo. Petrapilyje jisai gy
veno labai skurdžiai. Maitinosi
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Nuo to laiko, kai Anglijo
je laimėjo rinkamus konser-t 
vatonai, tai amenkos spau
doje nuolatos pranašauja* 
ma greitas Herriot’o kabi
neto puolimas Francijoje. 
Amerikos laikraščių kores
pondentai po vieną kartą ar
ba daugiaus kiekvieną sa
vaitę praneša, kad Franci
joje ateinąs valdžios “kri- 
zis”. > •

i Paskutinis tų “krizių’’ bu
vo pranašaujamas dvejetas 
dienų atgal, kai Francijos 
premjeras paskelbė atvirą 
kovą komunistams ir kleri
kalams. Na, o kas pasiro
dė? Užvakar, balsuojant at
stovų bute rezoliuciją, iš
reiškiančią valdžiai pasiti
kėjimą, 319 atstovų balsavo 
už ją ir 29 prieš. Tie 29 bal-

organi- nenžd§'i° tenai gal pa-
, siliks viso tiktai dvi stambios

partijos: darbininkų partija ir prastai. Rašančiam šiuos žod- 
. Austrija gi žius yra žinoma, kad Būga tais 

nes priespaudos šiandie pa? dalyvaujant rinkimuose ir jau yrą to pasiekusi, prie ko ei- laikais dažnai per Ištisas savai- 
saulyje butų dešims kartų parlamente ir t. t. Kas šitų Anglija. Austrijoje šiandie tęs neturėdavo^ 
mažiaus,
nebūtų daugelyje šalių įkėlę ba nesugeba) vartoti ir grie- 
į balną reakciją.

?yt nieko 
arbatą su 

tijos: “krikščioniškųjų socialų” duona: arba “pusryčiams,” arba 
ir arbata “vakarie- 

Mums rodosi, kad tai ir 
. Buvo

jeigu komunistai kovos priemonių nenori (ar- faktin«į dvi.p"; dai,giau’ ,kaiE tf
* ° r ' į-iina* “IriMlrSZintUSlriiTii rtnnnn • orha “.mis

- . 1 ir partija, apie kurią yra susispie- “pietumis” i
i biasi revolverio ir bombos, tusios visos kapitalistinės ir bur- nei.” Mums roaosi, Ka
! tas pats nepripažįsta laisvės žuazinės grupes, ir socialdemo- sunaikino jo sveikatą.

Estonijos valdžia labai kitiems žmonėms. 4 kratų partija, reprezentuojanti girdėt, kad neužilgio po to, kai
darbininkus.

1 Kol1 .Vokietija panieks pana
šaus

žiauriai apsiėjo su komuni
stais, kurie mėgino gruodžio 
1 dieną padaryti ginkluotą 
sukilimą. Viso tų sukilėlių 
buvo tiktai apie dvejetas 
šimtų, taigi nuversti val
džią jie negalėjo. Vienok 
valdžia keletą dešimčių jų 
sušaudė.

Toks žiaurus/ sukilimo 
malšinimas rodo, kad vai-■ me7yXZk ikr^tatar. Ji ne tik-1 ■

MIRS PROF. KAZYS BŪGA.
■ • 1 I _ A \ ’ !

. i - . -I n;- .

“Vienybė” praneša gavusi iš

Apžvalga
51 PARTIJA!

Vokietija yra viena tų šalių, 
kurios daugiausia nukentėjo dėl 
karo ir pokarinės politikos, vieš
patavusios Europoje nuo 1918

.jisai pabaigė mokslą universite
te, jisai jau ėrųė dažnai sirgti.

” i visuomenės pasidalinimo Dabar jam galėjo būt apie 45 
nuo 51 partijos prisieis prie dvie- metai amžiaus.
jų milžiniškų politinių susigru- 
pavimų, turės, žinoma, prabėgti 
geroka eilė metų. .Bet tuomet 
tenai eis kova jau nebe už res
publikos išlaikymą arba repara
cijų naštos paskirstymų arba ki
tą kurį laikiną reikalą, bet —

džia buyo persigandusi. Te- tai buvo sumušta ir turėjo nusi- 
roras yra bailių priemonė, žeminti pergalėjusioms vaistyk 

bėms, bet pergalėtojai stačiai
roras yra bailių priemonė.

Estonijoš sukilimas pri-
mena nesenai numalšintąjį mėgino SU!U-dyti ir sudraskyti 
Gruzijos. sukilimą. Gruzi
joje valdžia pasielgė dar net

Nuo tų baisių smūgių Vokieti
ja dabar jau pradeda atsigauti, 

žiauriaus, negu Estonijoje1, ką parodė paskutinių, įvykusių 
nes tenai ji šaudė net ir to- joje, rinkimų rezultatai. Ele- 
kius žmones, kurie sukilime 
nedalyvavo ir negalėjo daly
vauti, kadangi jie senai bu
vo suimti ir sėdėjo kalėjime.

Logiškai galvojant, reikia 
pripažinti, kad bdŠevikų 
valdžią sukilimas Gruzijoje 
buvo dar labinus nugąsdi
nęs, negu Estonijos buržua
zinę valdžią komunistų “pu
čas”.

Tarp tų dviejų sukilimų 
tečiaus yra ir principialis 
skirtumas. x

Gruzijos sukilėlių negali 
smerkti joks padorus žmo
gus. Nes Gruzijoje bolševi- 

..... , • , i kai yra panaikinę žmoniųsai tai visa komunistų fra*.- . . J , V.v .i laisvę ir įvedę žiauriausią 
despotizmą. Kaip tenai 
žmonės gali apginti savo 
teisies, jeiįęu jiems neleidžia
ma ne organizuotis, nė susi
rinkimus daryti, nė spaudoje 
savo nuomones išreikšti, nė priešingų religinių • grupių (te 
išsirinkti tokią valdžią, ko- nai, kur eina aštri

cija Franci jos parlamente. 
Iš “krizio” išėjo tuščias bur
bulas.

at-

at-

persitikrinti, kad Lietuva pajė* 
gia valdyti Klaipėdą ir jog gy
ventojai patenkinti savo likimu. 
Bet gyventojai bus patenkinti 
tik tuomet, kai susilauks demo- 
kratingos tvarkos, kai turės lai
svę. Tuom tarpu musų valdžia 
klaipėdiečiams to neduoda.

| Paimkim dabar prancūzus. 
Pasiduodami lenkų įtakai, jie ir
gi gali užtęsti keliems metams 
ratifikavimą, kad sukėlus dides
nių vaidų tarp klaipėdiečių ir 
Lietuvos. Jeigu j valdžią įeitų 
Poincarė, tai pati sutartis grei
čiausia butų nepatvirtinta ir lie
tuviams vėl reikėtų išnaujo pra
dėt derybas daug nepatogesnėse 
sąlygose. Prieš mus stotų ir 
Klaipėdos gyventojai, kuriems 
sauvalingas gubernatoriaus ir jo 
patarėjų šeimininkavimas bus 
nusibodęs iki kaulų. Varšuvai 
rasis puiki proga patenkinti sa
vo apetitus.

Tas viskas gali, žinoma, ir ne
įvykti, bet su tomus galimybė
mis reikia skaityties. Kas su
geba permatyti, tas ir išlošia.

Pradžioj šio straipsnio Lietu
vos politiką link Klaipėdos mes 
pavadinom bailia. Jei krikščio- 
nys-demokratai elgtųsi taip, tu
rėdami omeny, valstijos gerovę 
butų dar pusė bėdos. Bet jie ne 
krašto ateisim vadovaudamiesi 
atima klaipėdiečiam papraščiau- 
sias demokratines teises, o savo 
partijos. Naujai išrinktieji Lie
tuvos seimo atstovai nepritartų 
nesąmoningiems krikščionių-de
mokratų žygiams ir štai kodėl 
jų neįsileidžiama. Ir dėl savo 
partijos išrokavimų, o ne dėl 
kitko Lietuvos valdžia tebelaiko 
priespaudoj tą kulturing^ kraš
tą, kurs, patsai pasiliuosavęs 
nuo svetimų, ištiesė mums ranką 
bendrai ateiči&i ir likimui.

—M. V.

Tam pačiam lietuvių inteli
gentų būrelyje, kuris draugau
davo Petrapilyje su nabašninku' 
Kaziu, buvo Augustinas Volde
maras (tuomet dar tiktai gim
nazistas, dabar profesorius), 
Kleofas Jurgelionis ir mokyto- 

už socializmo tvarkos įvykinimą. jas Dubinskas. Su kitais lietu
vių inteligentais Būga dažnai su
sitikdavo pas privat-docentą 
Eduardą Volterį, kurič namuosia 
beveik kas savaitė susirinkdavo' nių žemės, o 1920-21 g. m. tik

Sovietų Rusijos Pramonė
------------ - . n-

1913-14 g. metais Rusijoj dir
bo 293 fabrikos, iš to skaičiaus 
47 fabrikos dabartinės Lenkijos 
ribose. Viso šiais • 1923-24 g. m. 
dirba 112 fabrikų, iš kurių 110 
įeina į cukraus trestų. 1914-15 g. 
m. cukriniais runkeliais Rusijo
je buvo užsėta 697,370 dešimti-

ratelių skaič. tukst. 248,6 
stovų skaič. tukst. 8,25 

išdirbta audeklo (tukst. 
L pudii) .............. 1787,3
• Aukščiau patiekti skaitmens 
(dėl visų išnagrinėtų pramonės 
šakų) savo daugumoj yra imti iš 
šių leidinių: “Viestnik torgovli, 

neveik Kas savaite susinnKaąvo' mų 4en*cs, o lazu-zi g. m. uk promišlennosti i transportą”, 
keletas studentų pašisvečiuot ir 180,320 dešimtinių. Cukrus Ru- 

p. Račkausko (iš Londono) kab* pasikalbėt. ■ ’ -
legramą, kad:

Jei Kaziui Būgai nebūtų tekę 
“Gruodžio 2 dieną pasimirė badaut, einant mokslą, tai dar il- 

kalbininkas profesorius Kazys gaj ji«ai dabar butų galėjęs dar- 
Buga.”
K. Būgos mirtis tai labai skau

dus nuostolis Lietuvai. Jisai,

|buotis visuomenės labui, kaipo 
didžiausias Lietuvos filologas. |

Socialističeskoje choziaistvo”, 
sijoj yrą pabrangęs dvigubai, “Ekonomičeskają žizn”, “Trudy 
dėl tos priežasties dabartinė ga-Į sekei j i. promišlennosti- i1 tbvaro- 
myba pilnai .patenkina vidaus obmienna”, Borisov “Ekonomi- 
rinką. Prieš karą Rusija buvo ęeskaja geografija Rossii novą- 
cūkraus eksporto šalis, t. p. Ijuvo go vremeni’, Levi “Osnovy ekoj 
išvežta į užsienį: inomiČeskago moguščestva Soed.

1910-11 g. m. — 19,952 tukst. štatov Ameriki.’\. 
pūdų.

i 1911-12 g. m. — 31,653 tukst. lengviau lyginami. Vengiau imti 
pūdų. į darbininkų, įmonių,

1912-13 g. m.
pūdų.

'Tekstilinė pramonė.
Tos pramonės aš paliesiu 

medvilnės ir linų apdirbimo 
kas.

1914 m. medvilnės gamyboje 
buvo:

Anglija — 55,971 tukst. rate
lių ir 805 tukst. stovų.

Amer. Jungt. Valst. — 31,- 
520 tukst. ratelių ir 698 tukst. 
stovų.

Vokietija — 11,405 tukst. ra- nių brangumą, šių metų V. 27 
telių ir 230 tukst. stovų.

Rusija (Lenkijai ir Pabaltos 
valstybėms tenka apie 22 nuoš.) 
9,225 tukst. ratelių ir 249 tukst. 
stovų. ''

Viso 1913-14 metais buvo ap- ji to straipsnio 
dirbta Rusijoj 
mil. pūdų, iš kurio skaičiaus 13 
milij. pūdų atgabenta iš užsie
nio. Po karo Sov. Rusijos med- 
vilntSts ptvi'iiTonŽs šiaip atrodo: 

(Sulig Soc. Choziaistvo
1923 m. 9—ĮO N r. 311 psl.)

if w/- **

Skaitmenis. ėmiau tuos, kurieir pilietinį karą, tuose rinkimuo
se prakišo, o tos jėgos, kurios po profeąoriaus Jablonskio, yra 
kovoja už respublikos palaikymą daugiausia padaręs lietuvių kai- 
ir už ekonominę krašto rekon- bos tyrinėjimui ir “valymui.” 
st rūkei ją, žemiai sustiprėjo. Kaip tik dabar jisai rengė dide- 

Bet Vokietija dar tiktai sveik- lį lietuvių kalbos žodyną, bet 
sta. Iki visiško blogųjų karo mirtis nedavė/jam to svarbaus 
pasekmių likvidavimo jai dar to- darbo pabaigti.
Ii. \ i Rašančiam šiuos žodžius teko vos valdžia bando teisintis ir

Telegrafuos praneša, kad pas- gerai pažinti nabaŠn nką Kazį'ir kaipo į priežastį nurodo Klaipė- 
kutiniūose Vokietijos rinkimuo- nėr dveieta metu draugauti su dos sutarties neratifikavimų. 

Tai buvo Petrapilyje, 1003 Kol tas neįvyks, paskelbimas 
ir 1904.-5 metais Būga tuo. lai- rinkimų įžeisiąk Santarvę.

Tokio musų valdžios “manda
gumo” ir .sykiu bailumo, neleng
va kitur rasti. Ji bijosi užrūs
tinti Anglus, Prancūzus, Japo
nus ir kitus. Bet iš kur Lietu
va žino, kad leidimas klaipėdie
čiams balsuoti sukeltų prieš mus 

Priešingai, gal 
jbs apsidžiaugtų ir pagreitintų 
ratifikavimą. Jei mes butum 
taip bijoję Santarvės pykčio, 
tai nebūtumėm nei kojos įkėlę 
Klaipėdoj!. Arba, jei Šantaiiįė 
butų taip pikta, tai, neužilgo po 
Rl.iijjedieiSiŲ suRilirrvo prieš pran- 
euzų garnizoną, ji galėjo atvežti 
kariuomenės, laivų ir užimti vėl 
kraštą. Bet tas nebuvo pada
ryta, nes visi žinojo, kad Klai
pėda yra Lietuvos, o ne kieno rat. skaič. (tukst.) — 
kito. . ’ stovų skaič. (tukst.) —

Tik krikščionys-demokiatai iš-1 išdirbta audinių (tukst 
kėlė ̂ liaują teoriją, kad Klai- t
pėda dar nėra musų ir jos gy
ventojai negali skaitytis pilnais ratelių skaič. (tukst.) 
piliečiais iki nebus pasirašytas, stovų skaič. (tukst.) —

kutiniUose Vokietijos rinkimuo- per dvejetą metų draugauti su 
se dalyvavo ne mažiaus ir ne'juo. ' 
daugiaus, kaip 51 partija! i_____ _______

Tai parodo, kiek dar tebėra-ku dar neouvo žinomas, išski- 
suiręs politinis Vokietijos orga- riant mažą būreli artimų jo pa
mainas.

Normalėje padėtyje visuomenė 
turi daug maž tiek partijų, kiek 
ii turi ekonominių klasių (gru
pių su skirtingais reikalais). 
Vieną partiją sudaro žemvald
žiai, antrą — stainbiojo kapitalo 
savininkai, trečią -r- j 
savininkai, ketvirtą — beturčiai. 
Kai kada organizuojasi j atskirą 
partiją ūkininkai. Kai kada, be 
to, finansinis ir pramoninis ka
pitalas sįcyla j dvi piieSiujgas 
partijas. Pagultos, kartais susi
daro at/skiros partijos da ir iš

Klaipėda dar ne Lietuvos
Atsakydama į skaitlingus 

protestus delei • /nepaskelbimo 
rinkimų Klaipėdos krašte, Lietu-

žį-stįimų. Jisai tuomet priva
čiai rengėsi prie kvotimų iš 8 
klasių gimnazi,o.\kurso, kad pa
skui galėjus įstoti į universite
tą studijų  J J kalbas v

Jau ir “švedas” būdamas te-, tas valstybes, 
čiaus, Kazys Būga parodė nepa- 

smulkieji prastai didelį'susidomėjimą kal- 
bų mokslu ir nepaprastą gabu
mą šitoje srityje. Jo įkvėpėjas 
ii’ mokytojas buvo katalikų dva- 
«ines akaderhi.io« profesorius, 
garsus kalPininkas, kini. 
mus. Pas ji Buga^praleisdavo 
kasdien po keletą valandų, klau- 
sydan^s jo be galo įdomių iš
vadžiojimų apie lietuvių kalbą ir 
jos palyginimus su kitomis kal
bomis. ;

gamybos 
- 10,278 tukst. Ivertės ir t. p. skaičių, nes juos 

sunkiau butų buvę lyginti dėl 
kainų kilimo, darbo produktin- 
gumo sumažėjimo, pramonės 
koncentravimo tendencijos ir t. 
P.

Patiekęs keletą statistinių da
vinių apie dabartinės Sovietų 
Rusijos svarbesniųjų pramonės 
šakų padėti, aš dar paduosiu ke
letas skaitmenų apie darbininkų 
padėtį, jų darbo produktingumą 
ir komunistinės pramonės gami-

tik 
ša-

“Ekonomičeskaja žizn” įžengia
majame straipsny rašo, kad 
prieškarinių gamybos normų į- 
dealą laikas mesti į šalį ir rei
kia jau siekti toliau. Svarbesnie- 

argumentai —
medvilnės 27,8 krašto elektrofikacijos daviniai.

Paliekant ramybėje komunistų 
svajotojų elektrofikaciją, reikia 
manyti, kati tas viskas kalbamu 
žmonių, ų .ironizuoti,
neg kaip gi galima ^rimtai kalbč- 

.... aP*e paarsimą prieškarinių
1921-22 *£ 8amybos normų, kada jos toli

2 609 &ra3u dar nepasiektos ir dar ne- 
63 3 8re^t bus pasiektos. Pramonės 

(Vystymosi tempas krinta, gami- 
inių realizavime jaučiamas nuo
latinis krizis, šalis gyvena bado 

► patiektieji 
ankščiau daviniai yrar savo dau
gumoje imti iš komunistų pus- 
oficialių bei oficialių leidinių, nė 
kiek neperdėti, o jie rodo visai 
ką kitą. Imant bendrai visą pra
monę, jos gamyba šiais metais 
siekia kiekybės atžvilgiu geriau- 

apdįrbo atveJu 30 —35% prieškari
nių normų, šiek tiek šaltesnio 
kraujo, matomai, yra Gromanas 

i (jų vienas žymiausių ekonomis
tų veikėjų). Jis savo knygutėje 
(Choziaistvenoje položenie S. S 
S. R.) sako, kad, kainoms paki
lus, 1923 m. pramonės gamyba 
sudarė 45% prieškarinės (ver
tės atžvilgiu); pramonės vysty
muisi jis pranašauja tempo puo
limą, ką patvirtino jau šių me
tų gamyba, kada kai kuriose sri
tyse organizuotai, plano nusta
tymo keliu, įvyko gamybos su
mažinimas.
' ' (Bus dau vau)

______ , —- ■■ kova tarpe 
kios jie nori? Sukilimas ivairi'-’ religinių-jasekejų).

Taigi, prie normalės padėties 
Vokietija neprivalėtų turėti dau- Kai kada ištisomis dienoms 
giaus, kaip kokias šešias ar sep- prof. Jaunius nieko neįsileisdavo 
tymas ar astuonias partijas. O į saVo kambarius Jisai buvo li- 

yra privisę guistas žmogus ir, reikia pasa
kyt, nelabai mėgo tvarką arba 
punktualumą. Dažnai jisai per 
visą dieną išsėdėdavo savo kam
bariuose, neįsileisdamas npt tar
no iššluoti juos arba pakloti lo
vą. Paprastas dalykas su juo 
būdavo užmiršti atlaikyti mišias 
arba perskaityti lekciją studen
tams (dėl ko kun. Bučys ir kiti 
akademijos profesoriai stverda
vosi už galvos iš desperacijos). 
Bet savo myliniam mokiniui, 
Kaziui Būgai, jisai visuomet a- 

ufciuink&ii tidarydavo ąuris (išgirdęs jį bel- 
kuri gina džianris tam tikru, iŠ anksto su

tartu būdų) ir praleisdavo ilgas 
valandas su juo besikalbėdamas.

Prof? Jaunius neturėjo kant
rybės sistemačiai išdėstyti ant 
pępieros savo galvojimų ir tyri
nėjimų rezultatus. Daugiausia 
jisai tenkindavosi tuo, kad da
rydavo atskiras pastąbas ant į- 
vairių sklypelių popieros. Tik- 

apie valdžios tai ąciu tam, kad Kazys Būga

prieš despotizmą yra beveik 
vienintelis apsigynimo bū
das pavergtiems žmonėms.

Kas kita Estonijoje. Tei- tuo jarpu jų tenai 
nai žmonės turi pilietines neJr^L/_. 
teises ir laisves. Jie renka 
valdžią, jie gali kritikuoti 
j$, jie gali organizuotis po
litikos ir kitokiais tikslais. 
Estonijos įstatymai drau
džia tiktai smurto ir gink
luotos kovos keliu eiti prieš 
nustatytąją krašto tyarką 
arba prieš atskirus asmenis, 

j Jeigu Estonijos komunis-

stovų skaič. (tukst.) —

Herriot’o kabinetas ne- 
puls tol, kol jj rems sociali- 
štai. O Franci jos socialistai 
kolkas neketina atimti savo 
paramą valdžiai, nes jie ži
no, kad, jeigu dabartinė val
džia griūtų, tai jos vietą už
imtų atžagareiviai.

Socialistai netiki j obalsį 
“Juo blogiau, juo geriau”. 
Tenai, kur dar nėra galimy
bės įsteigti grynai socialisti
nę Saldžią, socialistai remia 
pažangias partijas prieš 
žagareiviškas.

Komunfetai gi elgiasi 
bulai. Jeigu jie negali
imti valdžią į savo raukai 
tai jie stengiasi kaip įiuany-Į 
darni kenkti socialistinis u 'tai stvėrėsi ginklo valdžios 
pažangiomsioms partijoms, Į nuvertimui, tai jie tuo pačiu 
Anglijoje jie kovojo prieš darė ataką prieš žmones. 
Darbo Partijos valdžią Vo* Nes juk žmonės tą valdžią 
kietijoje kuone visos jų ata- buvo išrinkę, 
kos yra atkreiptos prieš so
cialdemokratus. Francijo- 
je jie kovoja prieš socialis-'tų “pučo” Estonijoje lietu- 
tuk ir prieš radikalą Her- viškųjų Maskvos, dąvsitkų 
riot’ą. Lietuvoje komunistai spauda ėmė ’ šaukti: “Ar 
pikčiaus, negu ką kitą, ata- matote, ką daro ‘kapitalistų 
kuoja socialdemokratus, o diktatūra* Estonijoje?!” 
liaudininkus pikčiaus, negu Bet tai yra bliofas. Žiauru- 
klerikalus. Amerikoje Fos- mas yra blogas daiktas, bet 
terio “partija” aršiaus, ne* tai dar nėra diktatūra,

Po numalšinimo komunis-

Nėra abejonės, kad, laikui bė
gant. milžiniška dauguma tų 
partijų turės išnykti. Jau ir da
bar matomu, kad iš* begalinio 
Vokietijos partijų skaičiaus tik
tai kokios penkios tikrai 'kovoj a 
tarp savęs dėl valdžios: social
demokratai, paskui kuriuos eina

1 didelė dauguma organizuotųjų 
Vokietijos darbininkų; naciona
listai (buvusieji koiiservato 
riaj), kuriuos remia dyarininkaj 
ir atžagareiviški 
glaudies partija0, 
stambiojo kapitalo reikalus; ka
talikų Centras, apie kurį spiečia
si katalikai iš įvairių visupme- 

.nč$ sluogsnių (pradedant juoke- 
| riais-dvarinjnkais ir baigiant ne*- 
susipratusiais darbininkais); ir 
demokratai, suvienijusieji dalį 
smulkiosios radikalines buržua 
zijos ir inteligentijos. /

Iš kitų partijų 
paėmimą j savo rankas svajoja vedė užrašus savo pasikalbėjimų 
gal būt tiktai komunistai ir ui- su Jaunium, tai šio minties dar- 
tra-naejojialistaj (fašistai). Bet bas neišnyko be pėdsako, 
jiedvi deda savo viltis ne tam, 
kad jom kada nors pasiseks pa- tingas Jauniaus sekėjas ir 
traukti savo pusėn daugumą pi- latos papasakodavo savo

Ęuga ilgą laiką buvo entuzias- 
nuo- 
arti-

pūdų)...................... 3,065
1922-23 g. m._ g aplinkybėse. Mano 

97,7 ■’ 
išdirbta audinių (tukst.
pūdų)

Linų apdirbimo srityje prieš 
kąrą Rusija turėjo trečią vietą:

Anglija 1911 m. apdirbo 9,9 
mil. pūdų linų.

Prancūzija 1911 m.
5 milij. pūdų linų. 

Rusija 1911 m. apdirbo 5 mil.

teisingiau pasakius patvirtintas, 
popieros gabalas. Dar pusė bė
dos jei patvirtinimas įvyks grei
tu laiku. Bet kas bus jei, kaip 
daugelį karių atsitiko, prancū
zų, japonų ir kiti parlamentai 
ratifikavimą užtęs ilgesniam lai
kui? Ar klaipėdiečiai dėl to tu
rės kentėti priespaudą, vietoj 
laisvo demokratinio gyvenimo, pūdų linų. 
Nereikia užmiršt, kad tas kraš
tas atimtas iš svetimų ip Ubai 
jautrus. Ir šidlava juk keltų 
baisų trukšmą jei popas Tumė
nas išraštų kokį nors parągrąfu- 
ką, atimantį jai teisę rinkti sa
vivaldybes, seimą ir įsakantį 
gyventi po gubernatoriaus ka» 
manda. O panašus dalykas desnė dalis pasiliko 
kaip tik ir taikinamas Klaipėdai, rankose namų pramonės reika
lai musų senai prabočių žemai, lams, nes tekstilinės pramonės

Priimant Lietuvos valdžios išdirbiniai labai brangus, 
dabartinį nusistatymą dėl Klai- Pastaraisiais metais Sov. Ru- 
pėdos, tektų neišvengiamai su- sijos linų prainone šiaip dirba: 
tįktt kad tojo kraite Jildmias i 
dar neišspręstas. pirmiausia 
konvencijos ratifikavimas gali 
užsitęsti labai ilgai, 
anglų parlamentas, kurs į viską j 
stengiasi žiūrėti rimtai, panorės

4,537

Rusijoj prieš karą užaugdavo 
iki 80 milijonų pūdų linų, dides
nė dalis buvo eksportuojama už
sienin, žypii dalj^ apdirbama na
mų pramonėje (1912 metais 
apie 10 milij. pūdų). Praeitais 
metais Sov. Rusijoj buvo surink
ta iki 10 mil. pūdų linų, bet di- 

Ūkininkų

192V22 g. m- 
ratelių skaič, tukst. 179,4 
stovų skaič. tukst. 4,73 

Sakysim įdirbta audeklo (tukst.
pūdų) 964,2 

1922-23 g. ni.

’i'el. Lafarette <*223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarn«”ju kuogerituaiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St, Chicago, III.

P c
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CHIGitSOS Dailės Institute ♦

Prie Dailės Instituto atidai’oma 
dramos mokykla. Buda veja
mas ir teatras.
Vis dar tebesitęsia didžioji 

Amerikos piešinių ir skulptu-j 
' ros paroda, Bet ji jau greit 
užsibaigs -gruodžio 
Paskui eis pavienių 

Raustis, pavalgęs pietus, sūdri- kurinių parodos.
bo ir numirė. Dailės Institute dabar eina

-----------  ir keletas kitų parodų: žaislų.
Vakar Sega! kriaučių dirbtu- kaurų, molio darbų ir t. t. 

vėj, prie Mihvaukce ir Girard, Pabaigoj sausio prasidės 
staigia mirtimi numirė Ignas C.hicagos- ir apielinkės artistų 
Ranstis. Pavalgęs pietus, jis kurinių paroda.
sudribo ir už kelių 
buvo nebegyvas.

Ignas Ranstis buvo 48 me- žiemų, iki birželio, 
tų amžiaus, vedęs, 
4350 S. California Avė.

Mirė dirbtuvėj lietuvis

ui inučių
Dailės Institutas

gyveno niais bus uždaromas
vieton 9 vai.

Nušovė karčiamoje
So

UNIVERSAL ATLETIKOS t 
KLIUDĄS ATSIDARYS 

GRUODŽIO 13 D.

Ateinantį šeštadienį, gruo- 
'džio 13 d., 8 vai. vak., atsida- 
i rys Universal Atletikos Kliu- 

bus

per visų 
sekmadie- 
8 v. vak.,

Nuo sausio 5 d. prie Dailėls 
Instituto atsidarys dramos me
no skyrius. Bus mokinama vi-j 

i sų dalykų, kųPie yra surišti su 
i teatru: vaidinimo, dramatinių 
i veikalų rašinio, scenėrijų ir 
kostiumų gaminimo. ’h

Jau baigiamas būdavot i gre
ta Instituto gražus teatras, ku
riame ga'les tilpti 700 žmonių. 
Ten bus ir mokykla, bet bus 
statomi ir nauji veikalai. Te- 

Į atras bus gražiai įrengtas su 
i geriausiomis scenerijomis ir 
■ kasmet manoma pastatyti daug 
naujų veikalų.

Tas teatras ir mokykla yra 
įHistitutui nuo

William O\ven Goodman,

d’ bas, kur instruktorium 
Karoli. Požėla. • ! "I / ' 1»

Atidarymas bus šaunus: iri 
niruosis rislikai, kilnos 
kiųsias vogas atletai, o susirin
kusieji irgi galės savo spėkas 
išbandyti.

Į kliubo atidarymų yra kvie>- 
čiami visi sporto mėgėjai. Ten 
kiekivenas turės progos pama
tyti ir įsitikinti, jog pratini
mas (mankštinimos) yra rei
kalingas geros sveikatos pa
laikymui.

Universal Atletikos Kniubas 
randasi Universal State banko 
name. —Rep.

sūn

POŽĖLOS RISTYNĖSE daly
vaus SHERRY

Gruodžio 19 d. Karolis Po
žėla risis Roselande, Strumilo 
svetainėje, sų tvirtu priešu Al. 
MacMarsh. Tose pat ristynėse 
dalyvaus ir paskilbįs New Ydr- 

, ko ristikas Jack Sherry. Sher- 
: ry yra skaitomas vienas ge
riausių ristlkų Amerikoj.

—Rep.

Tad reikia tikėtis, kad Čhi- rašytas, bet tikrenybė. Svar- mylėtojai
cagos publika skaitlingai su§į- bitumą; kad Chičagos lietuviai lai. Zigmas 

ghįl nefiiivo matę tokio aiškaus, | risi yra visiem žinomas vaidini
muose, buvo naturalis. Mile, 
jo žmona — Petronėlė Miller. 
Ji kaip tik ir tinka tokioms ro
lėms. Uošvė — Ona Milerienė,

rinks į American Bohemian 4 
svetainę, kad fpadrųsinus mu- interesingo '.ti pamokinančio 
sų jaunų dainininkų ir toliau veikalo, kaip Šis. Aktoriai ba
su tokiu jau pasiryžimu dirbti V(^ taip parinkti, kad užteko 
meno Srity •Rep.

y- ..--------- .------- , ■ .

Puikus Dramatiško Rate
lio vakaras .

’’ o tikri profesiona-
- J. Sankunas, ku

DR. VA1TUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

PaleuMviun aidu Įtempimų, Kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka laimingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali • 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir aukščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St, 
Phone Boulevard 7589

Bruno Wlsniewski, 4910 
\V00d St., liko nušautas karčia
moje prie 4958 So/Wood St. 
Stanley Yrecka, 4621 So. Wood 
St., gi tapo pašautas ir sunktai 
sužeistas. šovikas buvo John 
Kaczmar, 4954 So.. W°°d St., 
liko gi ttek skaudžiai sumuštas, 
kad yra arti ntirtięs. Sumušė gi 
jį tūlas John Kruczka jau po to 
kaip Kaczmar savo baisųjį darbų 
buvo atlikęs, i Visi jie, taipjau ir 
Steganais buvo budynėse M,1*8- 
Mary Dusak, 4940 So. Wood St.,
kur jie visi gerai 1.prisitraukė dovana Dailės 
munšaino. Eįdhtni iš budynių p.p.
visi užėjo į kąrčiamų dar dau- kaipo almintis jų sunaus Ren
giau išsigerti. Begeriant turbut neth Saiwyer Goodman, dra- 
susipiko ir Kaczmar pradėjo maturgo, kuris žuvo kare. To 

.šaudyti. Kaip 4>raųįdėjp šaudi-; skyriaus vedėju tapo paskirtas 
mas, delko jis įvyko, nėra aišku, Thomas Wood Stevens, senas 
nes nė vienas negali tinkamai teatralas ir velionio bendradar- 
papasakoti kaip ten ištikrųjų bis ir jo veikalų statytojas.
buvo. Sužeistieji gal ų* pasveiks. ___________
Kaczmar tapo areštuotas ir kal
tinamas žmogžudystėje.

GOLFLNINKŲ BANKETAS

Persivertė “Radikalas” iš 
kaiės į dešinę

Verčia - poLcija daugiau
dirbti

Visi pakeistai turi dirbti 10 vai. 
ir atima jiefnis poilsio diena-

Policijos viršininkas Collins 
užvakar išleido naujų įsakymų 
policijai, kuriuo policistų darbo 
diena prailginama iki 10 valan
dų ir taipjau panaikinima vie
na diena j savaitę pailsiui. Tas 
Collins įsakymas paliečia netik 
paprastus policistus, bet ir vir
šininkus, išėmus tik tuos policis- i 
tus, kurie eina specialines parei
gas.

Collins išleisdamas šį įsakymų 
pareiškė, kad tai daroma todėl, i 
kad Chicagai trūksta policijos. 
Esu reikia mažiausia dar 700 
policistų (dabar Chicagoje yra 
4,600 policistų). žiemos laikui 
gi atėjus labai žymiai padidėjo 
piktadarybių skaičius. Duodant 
vienų dienų į savaitę pailsio, kas
dien nedirba Šasta dalis visų po
licistų. Naujuoju įsakymu vie
ni pradeda dirbti 5 v. po piet. ir 
dirba iki 8 vai. ryto, o kįfi pra
deda 10 vai. vak. ir dirba iki 8 
v. ryto, tokiu budu tarp 10 v. ir 
3 v. nakties, kada būna daugiau
sia piktadarybių gatvėse dirba 
dvigubas skaičius policijos. Die
niniai policistai dirba 12 vai. j 

' dieną, bet gauna 2 vai. pietums.
(Policistai yra labai nepaten

kinti savo viršininko įsakymu ir 
rengiasi -su juo griežtai kovoti. 
Taipjau veikiausia paduos savo 
protestų ir mayoyui. Kad ne
eikvojus laiko, Collins sustabdė 
net ir fizinį policistų lavinimąsi 
ir praktikavimų Šaudyti.

Prieš ketvertų metų policistai 
dirbdavo 9 vai. į dienų ir gauda
vo tik 2 dienas pailsio į mėnesį. 
Porų metų atgal miesto taryba 
sutrumpino darbo dienų iki 8 v. 
ir davė vieną dieną pailsio į sa
vaitę. Bet ji suteikė policijos 
;vii&inihkui teikę’ ^panaEkinti šį 
miesto tarybos patvarkimų, lęi- 
da tik bus svarbus reikalas. Col- į 
lins sako, kadytik tada policistai 
atgaus savo senąsias darbę sąly- i 
gas, kada arba bus padidintas 
policistų skaičius, arba sumažės 
skaičius piktadarybių.

Įžymus chicagietis ir senas 
anarchistų veikėjas, veikęs 
kartu su Emma Goldman, žy
das Neitizon, anarchista#-komu- 
nislas, visur agitavęs ir smar
kius spyrius sakęs keli metai 
algai už Rusijos bolševikų ko
munizmų, dabar virto sionistu 

žydų tautos liuosuotojas, ir 
darbuojasi, kad žydai išauklė
tų savo žemę Palestinoj.

—šapos Darbininkas.

APIE KALĖDŲ SIUNTINIUS

Gruodžio 16 d. Great Northern 
viešbuty j įvyks lietuvių gol- 
fininkų banketas.

Golfo sezono pabaigtuves lie
tuvių golfininkai paminės ban
ketu, kuris įvyks Great North- 

/ern viešbuty, didmiestyj/gruo
džio 16 d.

Į banketų yra kviečiami vi
si, kas interesuojasi golfu ii' 
1 i et u v i ų golf in inkų. veikimu. 
Tikietus bataketui galima gau
ti Golfo Kliube arba pas kliu- 
bo narius. I —-N.

Sekmadieny, gruodžio 7 d., 
Meldažio svet. įvyko - Drama
tiško Ratelio vakaras, šiąme 
vakare buvo vaidinta net du 
gana puikus veika lai-komedi- 
jos. O kadangi prie Dramatiš
ko Ratelio priklauso visi senie
ji vaidylos, tai jų vaidinimas 
buvo nepaprastai puikus.

“Ponas Dauganoris,” 4 veiks
mų puiki komedija. Jam vis 
norėjosi daugiau turto. Išvarė 
savo suuų, dukterį norėjo iš
leisti, kad tik atsikratyti, idant 
būti vienam ir apsivesti’ su 
turtinga moterim. Veikalas yra 
aiškiai parašytas, kad gali kiek
vienas suprasti ir juom pasi
džiaugti.

Ponų Dauganorį vaidino p. 
Jf Stasiūnas. Jis buvo tuo, ko 
ptitylikh troško. Tai buvo ori* 
giiialis šikštuolis, kuris net 
degtukų nekentė. Zigmas buvo 
p. S t. Dambrauskas. Jis yra 
vienintelis žmogus, kuris gafi 
'aunas roles vaidinti. Jo kalba 
aiški, garsi ir jausminga. Oną, 
jo seserį vaidino p-ia K. Rip- 
keviciene. Jai neręikėjo jokio 
grimo, kad padaryti broliui pa
našumų. Jos vaidinimas buvo 
pagirtinas in gražus. Rodosi, 
kad jie buvo tukrai brolis ir 
ir sesuo. Zofija Žemulytė, sen
merge — p-ia J. Zulbinienė. 
Jos vaidinimas liudijo, kad 
nieks šios rolės geriau nesu
vaidins. Teisutis

(Tasa ant 6-to pusi.)

Buvo vaidinama du veikalai ir 
suvaidinta juos nepaprastai 
gerai.

tik pasižiūrėti ir jau ima juo* 
kas. Rodėsi, kad vaidino ne

< f«

Select Gifts of Ouality

Kaip Gali SučMyti Pinigus-
• \ •' • f i '.-1 , į f

Musų Kalėdų Kliubtfs yf’a aprtibežiuotaįf tiktai dėl 125 ypa
tų. Yra paskirta 50 Pla^ų, 25 RaJiplof?,j 25 Phonografai, 25 
deimantai parduoti už žerųcsne, .kainų; • siicėdinant*; • įtuo $100 
iki $200. j , \ ;

Prie Pianų prisideda didelis rinkinys Rolių, šėpą, benčius 
ir apdangalas. .....

Seniaus pirkdavo kožnas dėl* savęs, *ne()uyo didelio sučėdi- 
jimo. ištirkite primiaus, negu ' pirkaite tų musu . $|l£jniėkų 
spėką pirkimo. 2 karlodjjiįt fienų ir dvk-te»!tWĄįŠ/ėjj, dalefdžia ' 
parduoti' nationliai pagarsintus irifitrumentus ūž kaina daug že
mesnę, negu kitur. , **

Mes tikime, kad tokio pasiulijinio abejonės, ne
galite niekur rasti Suvienytose VaistiįftsėA*'

' įstojant j kliubų reikia tiktaijmokėti $5 rankpinigių už 
daiktą; likusius ant lengvuJjįiiyok^imų.

JOS.' F. BUDRIK
KRAUTUV« LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ, PIANŲ, PHONO- 
GRAFŲ, KADIO APARATŲ, REKORDŲ, PIANŲ IR ROLIŲ. 
3343 So. Halsted St., 3327 So. Halsted St

CHICAGO.

V.•» Pač-

Lietuvių Rateliuose
Mokslu Draugu paskaita

kąs ir atsakančiai vaidino, žy
das — A. Jusas buvo gražus 
žydelis. Jis moka gražiai žy- 
džiuoti ir lošti. Kašte — p-ia 
P. Kemėžicne, (liuvo tikra tar
naitė. Marytė p-ia O. Damb-

Ateinantį
skaitys

sekmadienį paskaitą 
Dr. Al. Davidonis

Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 14 d., Mokslo Draugų pre
legentu bus Dr. Al. Davidonis. 
.Jo paskaitos tema — Parazi
tizmas.

Parazitais paprastai vadina-

prato savo rolę. Tai buvq sun
ki role, bet p-ia Dambrauskie
nė pagirtinai jų išpildė.

“Uošve į namus — tylos ne
bus“, vieno veiksmo komedija. 
Tai veikalas, kuris išrodo ne

Lietuviu Denįistas patar 
fiaii* gerino

rraukImaM -i dantų b* skausmą 
Rrldg* geriausio aukso 8o muša 
<eltom galtoaš valgyti kieMauaią tnal 
tą Garantuojame viaą gavo darbą, ii 

Mma» musų kaina* Sergėkite *av« 
dantis, kad nekenktą jusą sveikatai

1545 VVeaf 47tk nireet.
Natoli Aahjam* z»t

r

Dr.Chiropractor ir 
Akušerka 

ANIELe KAUSHILLAK 
Gydau be vaistų ir be operacijų 
visokias ligas vyrų, motorų ir vai 
ką Kurie sergate kreipkitės, • 
'’asite pagelbą Patarimas dovana1 
Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 3 iki 

8, ir nedėlioj nuo 9 iki 12.
Tel. Yards 4951 3252 S. Halsted St.

e t rrtirrrora tini

DYKAI! 26 šmotu setas 
Rogers su raidė
mis Silverware!

pašto 
ledas

ta iš svetinio darbo. Gamtoj 
tai gan paprastas dalykas. Dr. 
Davidonis išaiškins įvairias pa
razitizmo formas ir jo reikš
mę.

Tad* neužmirškite gruodžio 
11 d. atvykti į Raymond Gha-

Ką dainuos Butėnas?
Kaip, žinia, gruodžiu 17 d. 

American Bohemian svetainėj 
įvyks nesenai iš Italijos grįžu
sio dainininko Jono Butėno 
koncertas.

Žmonės dabar spėlioja, ką

Paštas, kuris dabar visoj 
šaly veda kampanijų už ank
styvų pirkimų ir ankstyvų, pa
siuntimų kalėdinių siuntinių, ma tokie gyvūnai, kurie min 
kad galėjus siuntinius prista- 

laikų ir kartu suteikti ir 
darbininkams progų Ka- 

švęsti, dabar ragina siun- 
savo siuntinius gerai su

valioti ir tinkamai užadresuo- 
ti. Viniojant Kalėdų siuntinius 
reikia gerai suvinioti, kad ga- pel (816 W. 31 St.)v Paskaita 
Įima butų siuntinius pristatys prasidės 1 vai. po pietų. —R. 
ti gerame stovyje; gerai gi už- 
adresuoti siuntiniai greitai par 
sieks adresantų; taipjau reikia 
pasidėti ir savo adresų, kad 
siuntinio dėl kokios nors prie
žasties negalint pristatyti, ga
lima juos butų greitai sugrų- 
žinli siuntėjui. x

Pernai ankstyvo siuntimo 
kampanija pilnai pavyko ir
šimtai tūkstančių pašto dar- jis dainuos savo koncerte, 
bininkų turėjo smagias Kalė
das, nes nebuvo tiek labai nu
sidirbę. Vėlai siunčiant pasida
ro didelis susigrūdimas, ir dar
bininkai tiek nusidirba, kad 
ir Kalėdos jiems nemielos. 
Abelnai pašto .•'darbininkai vi
suomet Kalėdų laukė su pasi
baisėjimu. šiemet pašto dar
bininkai irgi nori turėti links- 
niias ir ramias Kalėdas, greitai 
apsidirbę ir žinodami, kad vi
si siuntiniai tapo pristatyti į 
laikų — prieis Kalėdas. Bet tai 
galima bus padaryti tik tada, 
kada si turtėjai, 5 nelauks' pasku
tinės dienosi, bet- savo i siunti
nius išsiųs laiku. Taip darant jo balsu padarė Italija; o ku- 
visiems bus smagiau 
tiems siuntėjams nereikės be- įdomu išgirsti lietuvį daininin- 
g'ioti ii’ grūstis paskutinėj va- kų, Kūrį italai pakvietė į savo 
landoj, ir pašto darbininkams, opekų dainuoti.

Galima jau iš kalno pasaky
ti, kad koncerto programa bus 
nepaprastai įvairi. Žymių prog
ramos dalį užima arijos iš ge
riausių operų. Nemažai taip
gi bus ir lietuviškų dainų įvai
rių kompozitorių, kaip tai: 
Naujalio, Vanagaičio, Petraus
ko, Gruodžio, etc.

Tačiau smulkmeniška prog
rama bus paskelbta vėliau.

Butėnu koncertus cliicagie- 
ciams bus naujanybe. Tiesa, 
jis Čia ir pirma yra dainavęs, 
bet tai labai senai. Kurie -se, 
niaus ji girdėjo, —eis’jo pasi
klausyti, kad vpatirus, kų .su

ir pa- rie negirdėjo, tai tiems bus

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C„ D. O, N. T. : j 

Gydau jvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera 
cijų, naujausiais budais M

4204 Archer Avė., Chicago, l|l 
Brighton Purk, 2-rų lubų, Rurrias i 
Valandos nuo 9 ryto ikį (2 plotą 
Vakare nuo 6 iki 8 tdl. vakaro. 
Nedėldiefiiais nuo. 9 iki 12 piefą. i

Telcphone Lafayette 4543

Jos Skilvio JNeviri 
nimas Praėjo!

Nervai Stebėtinai pasitaisė.
Mrs. David Hackett iš Hagensburg, 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo 
vartoti Nuga-Tone, aš stebėtinai pa- 
sitaisiau^ Mano nervai, viduriai w 
kiti organai labai daug pagerėjo. Aš 
nebekenčiu nuo vidunų nemalimo, 
kaip tik pradėjau vaitoti įbluga-Tone. 
Tai yra ištiktųjų didelis dalykas jū
sų pasitaisymui.”

Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie, be abe
jo stebėsis, kaip sparčiai jisai veikia 
panašiuose atvejuose. Nuga-Tone pa
grąžina stiprumą ir pajiegą, greitai 
panaujina nervus, kraują ir kūną, su
teikia pailsinantį miegą, stimuliuoja 
kepenys ir reguliuoja apetitą ir vidu
rius. Išdirbėjai Nuga-Tone labai ge
rai žino ant kiek jis pagelbės jums, 
nes jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jj, arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei nebūtumėt pilnai užganėdinti. Re
komenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visas aptiekas, ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 S. Wabash 
Avė., Chicago, 111.

Prie Vollmer Groįjiklio Piano!

■a

VEIKITE DABAR!
Tai yra jūsų dideles dykai Kalėdinės dovanosi Gražus 26 šmotą 
dabrinis setas, jusą vardo raides ant kiekvieno daikto, viskas skrynu
tėj su kiekvienu

Vollmer Grojikllu Outflt’u ui $289

Bohemian' Blend

t

2027-29 SOUTH HALSTCD 5

Tokia vertė ku
rios negalima su
lyginti. Gerai Iš
rodantis ir atsa
kantis instrumen
tas, • kuris išrū
dys gerai jūsų 
namuose ir juo- 
mi džiaugsis Kie
kvienas Šeimynos 
narys.
Su Vollmer Gro- 
jikliu Pianu mes 
duosime j u m s 
DYKAI 20 mu- 
4kos: rolių, benu 
cių ir pieno už
dangalą.

^mnerstmp

WENNERSTENS 
x yra lengviau priren

gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamigsite jį!

Muing Weknersteh Inc. 
a96Q UW|JENC£ AVĖ., CHICAGO

$289
Lengvais išma- 
kfljhnais, be pe?*
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Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi 
w kasdien, dėl gydyme 
•tironiškų, nervų, kraujo 
nkstų, pūslės ir Šlapumo ll 
d*

•rivatiiką gydymai kambarių

Ola atiję gauna* 
mariausi Amariko

iiiRą b; ą cydy 
itM DidLia skai
čius žmoU'. 4<y- 
domų kasdien pei 
Dr Ross, sutei
kia progą duoti 
feriausj me< likai) 
patarnavimą lo
miausia kaina. To 
kj mokestį gali kiekvienai tAtesM 
mokėti, taip kad nei vienas neiaiks 
auja užmesti savo ligą

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą Visitka p* 

uaptis yra užtikrinta
Dr. B. M. Ros*,

45 So. Dearborn Street, 
kampas Dearborn ir Munroe St. 
Ciiliy Buiiding. bnkile alevatorią 

iki 5 augito.
rrisdeiiinl metą toje *ačicje rieto)* 
Priėmamo kambarys 506 dėl vyrą. 
Priėmimo kambarys 6D8 dėl motorą 
Valandca: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj aue 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, soredk.H b 
•ubatoje nuo 10 vai. ryti 
iki 8 vai. vakar*

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiek vienas be jokio nesma
gumo arba sugalšimo laiko.

Nes turime tnetodą kaip aukontroliiptil 
dŲBUJIs ir uk-s norima, kad Jų» pabandy-

» -T--- y--'“’—VU
mo ar jųe senai sergate ar dabar pradėjo
te alrgti, ar tii yra kaipo chroniška Aath- 
ma arba auglta temperatūra, jų» prlvu-■ 11. . 1 » X1 J - ^1 - * ! 1 If t __ 1’— t 
todo. __ _ ______  ,
Jus menate, jubij amiiua 
1 „ 

temperatūros, uiuaų 
Lča Junie greitai.

Mua upecialiui norime ______
kurie turi be vjllk« liga#, kur 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirenaiiuų, , "patentuotų durnų* 
nepagelNJo. Mes norime parodyti 
vienam milą v Jakaičiais, kad musų 
dus yra i>a*>l.lrtus prašalinti viau.-. mus kvijpa-, linus, visus tuos nemalonius pa. oxyzmu: .

Taa dykai vix»iu)yinas yra labai •vūrbu. 
! "'i m i-iab ii ; Iveiit vieną dieną. Račyki- 
to tuojau , ir pradūkite metodą tuoj m. Ne. 
ritėkite pinigų. Tik atsiųskite kutamij.. 
Darykite kii ciandieu juma nerei.. 
inokč-t.i. nei už pačto ; ■ nl l<d|.

<lųKUlia ir mc-s noriton, kad jų# pabandy- 
turnčt Ją musų klaidomis. Nedaro •kirto- 
te sirgti', 'ar tai yra 'kaipo' cbronilka**MŽ» 

arba auglta temperatūra, Jųa 
reikalauti dykai HbandyTūut tnu.u

Nedaro .skirtumo kokiame klin'.ab.
* - — arba utsic...

Jei jus tenčlauio nuo dusulio arba a ir 
metodas
pMciųati

p»gO-
tieijis 

viuoHca 
opiumo 
ir tt .

klok-
«neU-

Dykai bandymo kupoiiaa 
Trintie! Asthma CO., Rm. 6|2 Q 

Niiirark and Hudson St«., Bufrdo, Jk Y
Atsiųskit* dykui bxnoytnui jueų >e»* 

imlu p88;



*
Ketyirtad. Gruęd. 11. 1924

ftMMI

PRANEŠIMAILietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5*to ppsl.)

J. Grigaitis
Mr. MiUick,

Ropm 273 
4554 Broaęhvay,

ftiteto' narių susirinkimas ?vyks ket
virtadienyje, gruodžio H d., 1924 
Naujienų name, 1789 So. Halsted St 
Pradžia 8 vai. vakare.

PETRO GRIGULOS
11 lapkričio, 1924 metų sukak
tuvėms mirusio mano vyro Petro 
Grigulos. Pranešu visiems pa
žįstamiems ir giminėms, kad 
negalėdama užmiršti savo bran
gaus Petro meldžiu it jūsų 
šiandien pašvęsti Jo atminimui’ 

Nubudusi moteris

Barbora GriguRtmė.

tai jau nė su Žvake nerasi ge
resnės. Ji, tarsi tik ir sutverta, 
kad tokias roles vaidinti. Ji ir 
buvo garsiuoju “profesorium,” 
ką mokina moteris alpti, kada 
vyras neperka ‘gražios kepu-i 
raitės. Gražu buvo žiūrėti, kaip 
motina su dukteria artistiškai 
gyvęno rolėse. Jos buvo veda-

’ moji rolė ir ji suvaidino artis- 
; tiškai. Ši dierva davė publikai 
! pąžinti ir suprasti abiejų pdų 
I Mijerionių gabumu,si ir atsa
kantį prisirengimą. Dėdė Gri-

, galius, kuris puikiai ir gražiai 
i uošvę apgalėjo, buvo p. J. Pa- 
, barška. Tai buvo artistas, ku
ris gražia, malonia ir inteJi- 

J gentiška kalba publiką sužavė
jo. Tarnaitė — p-ia O. Oainb- 
rauskienė buvo originale ir 
gražiai vaidino. Sunki buvo 
jos rolė, liet ji gerai ją išpildė.

šis veikalas ir pagirtinai pui-
1 kus artistų vaidinimas pasoti- ir socialistų, ir nepartyvių, bet | 
i no publiką. Butų geras daik- visi jie yra rimti, taikus su 
tąs, kad vėl jį kada pakartoti

I su tais pačiais artistais. Kas 
I matė šį vaidinimą, tas vėl eis

o žiūrėti ir kitą kartą. P. Juš
kevičienė pateikė 
rienei, uošvei, už 
mą gražų Kukėtą.

.Buvo ir šokiai.
vėlumos^

paštininkas Kadsel, 
Iždininkas F. Lenkartas 
Maršalka X, Saikus.r

Pildomoji taryba; 
A. Čepaitis, 
M. Gint ar, 
A. Viltis, 
V. Pačkauskas, 
K. Vaisius, 
K Rugis, 
F. Prusis.

Joint Board:
J. Bočiunas,

. . . . . . . REIKIADAMINKĮI
LSS^Vlil Rajono Centrątinio Ko-Į . ) VYRŲ

REIKIA PIRMARANKIS duonkepis 
prie Juodos ir baltos duonos. Darbas 

Visi komiteto nariai dalyvaukite, ’’«»nokesnj pagal suta-
nes turim daug reikalij aptarti. irlm?; . ....

A. Vllls, I.SS. VIII Raj. Sekt. Kre,tt*; „
: 10754 Perry Avė.

Tel. Pullman 5824

NAMAI-ZEME
Savininkas turi parduoti

nebuvimo vietos kur laikai 
Atsišaukite

4649 Calumet Avo.
arti 47th St.

Tel. Kenwood 2699

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnatbvmų neuralgijos.
Skausmų ir dieglių reumatizmo.
Nesmagumų staigaus pergalimo.
Šokančių, traukančių, į padūkimą 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantį, diegia ausį ar skauda Kalvi], jei 
neparnisliui apie —

Ireg. S. V.Tnt. Odf*. 
tuojau* Ir ncgaiSInJa
nuta laiko jootni pad- 
naudoji. Jisai nuteikia 
malonų Ir greitą pa- 
lenrvinlm*.

Nei vūna at’argt 
SeiToyna Mgali bntl b-’ 
bonkos Mų gyduolių. 
N$rą tLkntsU, Jei netu 
rį INKARO vaiAbaieh- 
kilo.
F.AD RICHTER fcCO.
104.114 Jo. 4th Street

Brooklnu N. Y.

F. Prusis, 
V. Pačkauskas, 
A. Kadsel.

Biznio agentai:

li. Kairys, 
J. Bočiunas.

Roseland, III. — A. L. D. L. D. 72 
kuopa rengia diskusijas temoj: Ar 
darbininkai gali laimėti kovą be polir 
tihio veikimo? Įvyks pėthyčdoj 12 
d. gruodžio, 7 vai. vak. “Aušroje” 
10900 So. Michigan Avė. (2nd fl,), 
įžanga veltui, visu$ kvįečiamė atsi
lankyk. — Rengėjai.

‘ ’ ■ i
t, S. J. Lygos lavinimuos ąusirlnjd- 

mas įvyks penktadieny, gruodžio 12 
d„ 8 vai. vak. Raymond Chąpel svet, 
816 W. 31 St. Po lavinimo*; bus ka
vos /užkandžių ir įvairių žaismių. Vi
si lygiečiai ir pašaliniai yra kviečia
mi dalyvauti. Apšviet. Komitetas.

REIKIA vyrų virš 35 metų am
žiaus. Tai yra nepaprasta proga, 
kuris turėjo progos prižiūrėti kitus 
vyrus bile kur.

Atsišaukite asmeniškai arba rašy
kite:

TUOJAUS—
REIKIA vyni iš jautenos mėsos 

kaulų išėmėjų, darbas nua štukų.
Atsišaukite: '

Westem Packing And Provision Co.
3830 So. Morgan Str.

greitai

Uz $3500 nupirksiie
Nauja

KAS NORI įgyti gražią ir pelnin- n Ji:
gą barbemė yra geri 6 kambariai ir 3 “ 11311/ BlUlTnj Ramą
metų lysas. Esu priverstas, pigiai 6 ir 6 kambarių, garu šildomas, 
parduoti, ha turiu išsikalti j kitą da- įmūrytas apron plumbingas, sidabri- 
lį miesto. t’ ni?i elektrai fixtures, platus lotas,

Atsišaukite plieno konstrukcija, bufetai, įmūrytos
1807 W. Noith Avė. p/osinimui lentos, tikro beržo trimin-

, • įr Wood St. SaU lietaus maudynes, baltai eneme-
—___ . - - v __________  lioti pečiai ir Ice bakslai, netoli Gar*

bulvaro ir visi paraukiamai. Par- BRIGHTON PARKE Juosiu už ląbai pigią kainą, kitus pi- 
Parsidųoda Meat Market ir Ųtp- nigus kaip rendą. Įpląuku už šį nw- 

Perne su; namu ar be jo. Senas ir znetus $2(M0 Veikite ..
gerai išdirbtas biznis. Raidavimo į.aj neg jUg neturėsite kitos tokios
pnežast) patirsite ant vietos. - -

Telefonas Lafayette 2799 progos. Del tolimesnių informacijų 
apie Šį puikų namą atsišaukite asme
niškai arba rašykite.

Pietrzylek Bros., 
NAMŲ STATYTOJAI 

1647 W. 47 St.

ŽUVŲ bučeme ir delikatesen 
pardavimui. Lietuvių kolonijoj, 
biznis senai varomas.

41^7 Archer Avė.
netoli Francisco Avo.

Teatrališkas Kliubas Lietuva šau
kia priešmetinį susirinkimą, ketverge, 
gruodžio lt, 1924, Davi.s Sųuare Park 
svetainėj, 8 vai. vakare. Bus rinki
mas naujos valdybos.

— L. Paukšta, pirm.

REIKIA patyrusių shearmenų 
į geležies atkarpų jardų.

A. Levine & Co.
1475 So. State St.suminėtusKas pažįsta 

kandidatus asmeniškai, tas ži
no. joj? jŲ tarpe yra ir katali
ku, ir netikinčių, ir tautininkų,

v • eia PUIKUS PARGENAS
Puikioj vietoj 6 kambarių bungalov? 

jų karų garadžius netoli 66 gt.
Kitas Bargenas ant 67 Marųuotte 

Blvd. biznių lotai 50 pėdų kampas. 
Vienas tik tėra,

PUIKUS NAMAS
- Baigiamas statyti 67 Marąuette Bd. 

Califomia 3 flatų ir Storas iv trijų 
karų garažius. Vienas blokas prie 
biznio vietos, smarkiai augamoj lietu
vių kolonijoj, kas nupirks tas laimės 
dėl kainos matykit savininką E. Rūbas 
Tel. Republie 0^45 6550 So. Artesian 
Avė. Nuo 9 iki JO vai. ryto. Po pietų: 
nuo 4 iki 7 vakare. x

I J UIMVJ V1VVVJ V JI C4111MC4A 1 i jKįC* JV W

PARSIDUODA restoranas, ir 7 miegamas uždaryti porčiai, dvie- 
Parduosiu pigiai, nes sergu ir 
nebegaliu laikyti,

1332 So. Morgan St. -

Balto Dobilo Kliubo bus susirinki
mas 4558 So. Mąrshfield Avė. 12 d. 
December, petnyčioj, 8 vai. vakare.

— Administracija.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEAKAU Juozo Gendvylio kai

po seniausio Ir geriausio draugo, se
niau gyveno Ractne, Wis. vėliaus per
sikėlė j Chicago, Ui. Tur būt, ir dabar 
Chicagoj randasi. Turiu labai svarbų 
reikalą jam pranešti. Taipgi pajieš- 
kau Jono Kaštiųiaųsko.. Jis seniau gy-

iš savo pusės Icandida- i Draugai atsisdukite.
• . 1 Tūrių daug naujienų dėl jūsų pra

nešti. jei kas jaučią ar žino šias ypa
tus, malonėkite pranešti šiuo antrašu: 

A. Cypas, .
473 E. 118 Str. Cleveland, Ohio.

REIKIA vyrų pardavinėti da
lykus kuriuos galima parduoti j 
visais krautuves. Patyrimo ne
reikia, geras pelnas.

2442 Roosevelt Rd.

p-iai Mile
li tsižyme j i-

broliais darbininkais žmonas, 
kurie irgi pažįsta darbininkų 
klases reikalus ir brangina jos 
laimėjimus, kurie neskaldo, o 
vienija, nu kiršina, o derina 
darbininkus.

L.'!L.JJ1.1 J! ■ " J- J—!_LL 8 ‘J?

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI cigarų, kend- 

žiųt sodos ir Notion krautuvė, 5 
ruimįai gyvenimui. Renda 50 dol.

I 5618 So. Racihe Avė.

PARDAVIMUI Essex coach, sedan, 
Deluxe, 5 pasažierių, 2 menesiu senu

iki —-Rep.

Rubsiuvių tarpe
re- 
ki- 

Lokių pažvalgų kovoja ir pri-l 
valo kovoti išvien už> savo bū
vio pagerinimu. Asmeniniai 
skirtumai buvo ir bus, ir jie 

■’epagerina ir nepablogina dar- 
Dirbluvėj

Darbininkai be skirtumo

TERPETINAS PRAŠALI
NA LUMBAGO. ‘I

Terpetinas prašalina skausmą ■' 
GREITAI! Mokslas pasako, kaip jis! 
greitai nueina j skaudamą vietą. Ir j 
tuojau pradeda prašalinti skausmą.1 
Jūsų skausmas pranyks tuojau magi-Į 
šku budu.

Naujas išradimas, Turpo, turi sa-, 
viję vįsas misteriškas terpetino gy
dančias jėgas su kitomis geromis gy- i
duolėmis. Jis nenudegina, nepadarc I ’ūnjn tautybių, partiniu ir 
pūslių ir nenudažo. Jis neturi neba- 
lų ir neatsiduoda. Prašalina slogas, iš
gydo skaudamą gerklę, vvooping kosu
lį, tonsilitis, reumatiškus skausmus, 
lumbago, pleurisy, katarą ir neuralgi-1 
ją. laibai greitai veikia nuo galvot 
skaudėjimo, kojų nesmagumų, ntisišu- į 
tinimų, nusibrėžimų ir suskirdimų. i ” -

Turpo turi tokią stiprią gydančią gilink U pactčtics.
jere, jei ji vartosite iš viršaus, tai jis .y h jr kata]ikaį ir protesto- 
greitai įsigena i kūną. Tk biskj pa- . v 
trynus krutinę arba gerklę, jos veikia •''ai, ir žydai, ir net)kriiticji 
taip greitai ir tikrai) kad jus tuojau lietuviai, ir lenkai, ir italai 
pastebėsite terpetino garą ir kvėpavi-1 
tnas tuojau palengvės.

Turpo prašalina reumatiškus skau-1 
•■mus, lumbago, slogas, gydo skauda
ma gerklę, pleurisy, ‘ katarą ir neu 
ralgiią.

Ne’'Cntėkit. Prašalinkit skausmą 
GREITAI su Turpo — Tespentino ! 
Ointmentas, kuris turi savyje kitas 
geras gyduoles, Menthol iv Kamparą.' 
Nusinirkite Turpo šiandien nuo jūsų • 
aptiekoriaus, 3fc._ ir 70c. slovikalis. !

ir 
ir I

LPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais a 
•iniais ir gela- 
tina, l sčta> 
H.OO. 1 tuz. sė
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
ką ir nustingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groeer- 
’inko, kad gau-

tij jį dėl jūsų. 
Mes dastatome į visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 VV. 47 St.

Phone Lafayette 1104

FRANK P. 
WATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikomo geriausio iš- 
lirbimo laikrodžius, laikrodėthiš, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Roosevelt 1866
652 W. 18-th St., Chicago, I1L

IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII^
Phone Lafayette 6147

LIETUVIŠKA APTIEKI
Antanina Zimmennan,

Savininkė
4254 Archer Avė.
kampas Albany Avė.

Speciališkumas išpildyme recep 
tų. Žema kaina visokių lietuviškų 
gyduolių ir žolių. Visokį importuo 
ti toilet setai ir perfiumai iŠ Fran 
cijos ir kitų šalių.
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
DR. HUMPHREY5’

U

ocialistai, ir tautininkai, ir 
nepartyviai. Gali visi jie nesu
nkti ir ginčytis tikėjimo, par
ijų ir kitais klausimais, bet 

kada iškyla algos, darbo valan- 
lų, sanitarumo darbavietės ir 
kiti tikrai darbininkiški klan- 
•imai, visi jaučiasi broliais, vi- 
i stoja į kovų išvien. Reikalų 
i tokios brolybės ir vienybės 
Ts aiškiau mato darbo žmonės, 
ksnieniiiius skirtumus jie ati- 
leda į šalį ir vaduojasi bendru 
tarbininkų klasės gerovės 
•rincipu.

Gražu pavyzdį šitokio sutar- 
ino, rinito ir sveiko veikimo 
’uoda nominacijos į Chicagos 
dėtuvių lokalo Rubsiuvių uni- 
os viršininkus. Amalgamoitų 

Rubsiuvių unijos lietuviškasis 
"okolas per kelis pastaruosius 
netus buvo komunistiškų vir- 
dninkų naguose. Jie darbavos 
Maskvos labui išsijuosę, rūpi
nosi Rusijos našlaičių ir varg
ių šelpimu ir net komitetai 
am buvo renkami, o Lietuvos 
našlaičiams ir varguoliams- nė 
entu negelbėjo; nekomunistiš

kų pažvalgų nariai net balso 
tegalėdavo gauti susirinkimuo- 
e; pastarieji neretai virsdavo 

komunistiškos partijos mitin- 
•ais-. Skirtingų pažvalgų rub- 
.iuviams- komunistiški mekle- 
’iai įkirejo ir į mitingus veik 
liekas pradėjo neiti. Komunis- 
ams šito tik ir reikia, nes ka

da tik saviškiai susirenka., vis-

žinomu, komunistai irgi no- t"STnZ iii.'
minavo i“ 
tus, kuriuos jie bandys kaip 
nors prastumti. Todėl yra svar
bu, kad kiekvienas lietuvis 
rubsiuvis unijistas eitų penk
tadienį, gruodžio 12 d., j uni
jos susirinkimą ir pagelbėtų 
palaidoti bolšdvikų diktatūrą.

—Rubsiuvių Draugas.

GROSėRNE ir bučerne papsi
mo, gerame padėjime, $675 arba pa- duoda UŽ pigiausią kainų iki 15 

<1. kito mėnesio, kreipkitės ypa- 
tiškai:

5252 So. Artesian Avė. 
t

siūlymas. Išvažiuoju j Califoi-niją. 
Savininkas.

424 N. Parkside Avė.
Apt. 203,

Tel. Austin 2042
r—

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PRANEŠIM V TAISYKLES

Meldžiame visų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštipįnjĮU ir visų 
tų, kurio duodate Naujienoms pra
nešimus įsitėmyti šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai kapmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiant susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvąikščioji- 
tnus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra hizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu,

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų organizacijų, draugijų, 
kuopų, kliubų, chorų, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimiškų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 70 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių neaprubežiuojamas.

5. Apie kreditą reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
būt priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės dalininkų susirinkimas 
įvyks gruodžio 17 d., 1924, savoj sve
tainėj, esate kviečiami visi dalininkai 
atsilankykit kaip 7:30 vakare, nes bus 
rinkimas direktorių ant 1925 m. taip
gi jeigu kurie da norėtumėt nusipirk 
šėrų, tai prašomi pasiskubint, nes po 
Naujų Metų Šerai bus brangesni, vie
toj $25.00 bus $40.00, nes taip yra nu
tarta pereitam šerininkų pusmetinia
me susirinkime ir jeigu kurie da ne
sate atsiėmę Šerus tai prašomi atsi
imti atisnešdami rasytes. Kviečia,

— Direktorių Valdyba.

ką savaip galima pakreipti. Amerikos Lietuvių Teatro Kūrėjų 
Pas rubsilivius prasidėjo'Sąjungos valdybos posėdis įvyks gruo-

1 džio 11 df 8 vai. vak. Vaičkaus Dra
mos Studijos salėje, Mildos name, 
pirmam aukšte, (kur yra buvęs galiū
nas), 3142 So. Halsted St. Visi val
dybos nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turim svarbių reikalų aptartimui. 

-—Valdyba.

bruzdėjimas prieš komunistų 
likta t urą. Pernai mažai betru
ko, kad ji butų buvusi paku
lota. šįmet tas bruzdėjimas pa
sidarė da gyvesnis. Jo rezulta
te skaitome nominacijų rezul
tatus Į unijos viršininkus se-
kamiems metams:

Pirmininkas K. Kairys,

Uaunuolių Orkestro reikalu. Kurie 
paėmėt 6 gruodžio koncerto pardavi
nėti tikėtus, malonėkite sugrąžinti J. 
Grušui .arba tiems nuo kurių paėmėte, 
nes turim padaryti atskaitą.

Kon. rengimo Komitetas.

Greita pagelba nuo

IETUVON— 
užrašykite «avo ginti 
nžmu ir pažįstamiem* 
NAUJIENAS. — Lietu 

žmonėm Ameriko* 
Naujiena* labiausia 
mėgsta.

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

aprupnisi- 
laikraščiais.

JIEškAU Jono F. Linges. Pir
miau gyveno Chicagoj, 5101 So. Her- 
mitage Avė. Dabar nežinau kut 
randasi. Turiu svarbų reikalą su 
jumis pasikalbęti. meldžiu atsišaukti.

, ANTANAS TRIJONIS, 
1 lubos

3527 So. Union Avė., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYST®

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Ghicdgoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stoftų dengimo 
įstaiga Chicagoj. <■ Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi J. J. Dunne 
Roofing Co.. ,3411-13 Ogden Avė.. 
Phone Lavmdale 1)114.
JI,., JI.HI...,,.. Lj L. 'JĮ-'.1!!"--------- '■

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
I ,,. .
šildomas $50. Gražioj apielinkėj. 

6580 So. Robey St.
, Tel. Prospect 3926

RENIDON moderniški 5-kių 
kambarių flatai, pečiumi šildo
mi, $40 į mėnesį.

R. C. RUSSELL & CO. 
1346 E. 63 St.,

Telephone Ilyde^ark 2976

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI ruimas dėl vaikinų 

$7.00 į mėnesi, galima ir virtu
vė vartoti. Vieta gera gyveni
mui. Kreipkitės:

819 West 34 PI.
2 lubos užpakaly.

RAKANDAI NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI rakandai 5 kamba

rių, visus arba dalimis, šeimyna va
žiuoja į Californią.

Kreipkitės:
Mrs. Weisberg, 2-nd Fiat 

3737 Douclas Blvd.

12 Flatų Mūrinis

63 ST. NETOLI WESTERN AVĖ.
YRA DVI KRAUTUVĖS, SU GY- 

venimui kambariais užpakaly, G kam
barių flatas ant viršaus, steam heat, 
namas beveik naujas, galima perdir
bti i vieną krautuvę jei reikia. Gera 
vieta dėl bile kokio biznio. ’Cash rei
kia $15,000. Del smulkesnių žinių at- 
sišuukitc* <
2514 W. 63-rd St. Tel. Prospect 5591

ruimo ra-
; ir 6

PARDAVIMUI dainingo ruii... 
kandai ir gasinis pečius. Stalas 
krėslai. Visi daiktai geri.

Gausite bargeną
Kreipkitės 

3022 Upion Avenue 
1 lubos

“ PARDAVIMUI
PADAVIMUI groįjlįlis pjnna 

50 rolių, $125. THlpgi 3 paprasti
PARDAVIMUI groįjJįlis pjanas su 

50 rolių, $125. THlpgi 3 paprasti 
pianai nuo $50 iki $125. 2 grojik- 
iiai planai labai pigiai. Atdara ne
dalioj
Rapp’s Piano Moving & Stornge CO 

5130 S. Ashland A ve.

6—5 ir 6—4 kambarių, viskas 
moderniška, ugnavietė, bufetai, 
ąžuolo triiningai ir grindys, pane- 
led valgomasis kambarys, ice bak
siu, gasinis pečius, aprbn sinka, di
delis kampinis lotas, 1 blokas nuo 
Hamilton Parko, netoli geležinke
lio, elevatorių ir gatvekarių, ren
da $8580 . į metus, kaina *50,000 
greitam pardavimui, cash $12,000 
i'ai yra tikras barmenas ir verta 
pamatyti. Veikite greitai.

A. N. Masulis & Co.
6641 S. WESTERN AV£.

Tel, Republie 5550 
Atdaras nedalioj ir vakarais

TURIU greitai parduoti arba iš
mainyti 4 pagyvenimų murinj namą, 
gražioj vietoj, kaina $7000, cas’i 
$1000, mainysiu ant bučernės, gro- 
sernės ar kitokio biznio.

Kreipkitės pas
.1. BALCHUNAS, 
3200 Lowe Avė., 

Tel. Boulevard 9265

MORTGECI Al -PASKOLOS
ANTRI MARGIČIAI

Ant įrengtų praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
i 11 So. La Salk St.

kambarių flatas, karštuvandeniu davimui arba mainysiu 
'' į automobilių ar lotą arba par

duosiu už pusę kainos.
' 2602 W. 23 Str.
Tel. Lafayette 6271

DIDELIS mūrinis, 2 flatų nama> 
prie Marquettė Bulvaro ir Maple 
woo Avė., garu šildomas, tile va 

-'nos, beržiniai triiningai. Atsi.šau
BUCEHNĖ, GROCERNft par-' *364'2W " ’

PARDAVIMUI lotai, už $200 nu- 
pirksite mano biznio lotus, geroje vie
toje prie 63 St. Paimsiu po $20 j 
mėnesį. Title garantuotas per Chica
go Title and Trust Co.

Naujienos, 1739 So. Halsted Str.
Box- 428

................ ....
MES " padarome ir perkame ant

rus morgiČius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOUIS STERN & CO., 
Saite 1029 — Bumham BIdg. 

160 N. La Šalie St.
a. ■.'.■■"SS.-JĮ* . 1 -J___ as.1.. ..Yg.'-Tgsasgs

MOKYKLOS

REIKIADARBININKy
MOTERŲ

MUMS REIKIA MOTERŲ dėl pri
žiūrėjimo kitii moterų, turi būt virš 
35 metų amžiaus, 
kia.

Patyrimo nerei-
Darbas dalį ar visą laiką. j

Mrs. Dyzig *
Room 273 

1554 Broadway

REIKIA MERgInų IR
JAUNŲ MOTERŲ

PARDAVIMUI
GROSERNfc IR 

BUČERNe
3600 So. Union Avenue 

Tel. Yards 0297

t.

Aš TURIU labai geroje vietoje že
mes nuo 1—Y2 akro iki 5 akrų, South- 
west Side. Aš priimsiu {mokėjimu se
kamus dalykus kuriuos aš galiu leng
vai suvartoti, mažą farmą bilc kur 
Jungtinėse Valstijose, gerą vartotą au.

PARDAVIMUI bučemė ir grosemė. tomobilių, staką,. bonus arba bile ko- 
Geroj vietoj; biznis geras -L cash. kią apsaugą. Title proDertes yra ga- 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prieža
stį patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
2136 So. Halsted Str.

rantuota per Chicago Title and Trust 
Co.

Naujienos,

1739 So. Halsted St., Box 422

GROSERNE —
PARDAVIMUI.

Geroje vietoje. Parduosiu už pasiuly 
mą, nes būtinai turiu parduoti.

Atsišaukite:
5756 So. Robey Str.

PARDAVIMUI bučeme ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas. Rėnda $45,00 į 
mėnesi su gyvenimo ruimais. 'Puri 
būti parduota greitai.

Kreipkitės tuo jaus.
1906 West 63-rd Street

PARDAVIMUI narnas tarighton 
Parko apielinkėje, geriausioj lietu- 

. vių kolonijoj. Namas 5 metų senumo, 
bizniavus, riupirksite pigiai arba mui- 
nysiu ant farmos geros. Farma turi 
būti netoliau kaip 100 mylių nuo 
Chicagos. Farmeriai meldžiu atsišau
kti laišku į Naujienų skyrių
11210 So. Halsted St. Chicago, III.

Rox 184

į Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, Do- 
signing, Tailoring fr Dreasmak- 
ing. lengvais išmokėjimaia. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, UI.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Managsr
. ........... ....... >’

PARSIDUODA 
Kotelis, su namu 
Kampinis namas,

prie abetno ir lengvo dirbtuves $200,00 į mėnesį.
darbo. Nuolat darbas.

Atsišaukite
Okon Rug Co.

1512 W. Monroe S t.

Restoranas ir 
ir be namo, 

rendos peša 
Kaina tik

. $14,000.00.
2462 Blue Isiand Avė.

PARDAVIMUI 100 akrų farma, 50 
mylių į vakarus nuo Chicagos, tiktai 
2 mylios nuo miestelio, žeme gera ir 
visa vlirbama ir geri budinkal, netoli 
katalikų bažnyčios ir mokyklos, par
duosiu po $160 už akrą. Galite gy
venti bilc kada. Del smulkmenų atsi
šaukite, George J. Bėrkes, C/o Carl- 
eon and Benson. Phoąe 500, Dėkai b, 
III. Arba pas J. Beritės, Maple Park, 
III. i

500 BEAUTY ŪPERA- 
TOllKy REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcei- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutartį.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887

moteryREIKIA) patyrusių 
prie skirstymo popierių atkarpų 
Atsišaukite:

PARDAVIMUI GROSERNĖ
i ir delikatesen, yra cash regipte- 
j ris, vogos, 4 show keisiai, ice baksis, 
su visu staku už $600. Didelis barge- 
nas.

Kreipkitės:
908 W. 35-th Place

- - |-■t«■lll^r-1—m—mr-rn—ir~i  —1—1——r-i 1-^——■■

BIZNIO PRAPERTĖ Southwęst, 
krautuve ir namas, įėjimas iš vidu
rio, presinių plytų frontas, 45 minu
tės važiavimo į vidurmiestį. Atiduo
siu už mažai pinigų. Brokerių nerei
kia. Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
Box 425 .

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTfeS

Viena geriausiai apmokamų- profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBĖK COLLEGE 
105 So. VVells St.

612 West Taylor St.
Tel. Monroe 3994

REIKIA merginų lengvam dar-

TURIU parduoti savo gražų, $275 
vertės Console Victrolą, su radio ann, 
vartota tik 8 mėnesius, yra daug re
kordų, deimantinė adata, $65.

2502 W. Devision St- 
2nd fl.

Tel. Armitage 1981

PARDAVIMUI

PAMOKOS
Piliety stes 
DailraŠystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
I.ogikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos

LOTAS MAINYMUI ANT Auto- 
mobiliaus, lotas randasi Summit, IH. 
geroj vietoj. Turinti mašiną mal 
rysiu.

Šatilcifp*
Tel. Edgewater 4853
Klauskite Mr. Adam

■■ ■■■■ ...................... ..... 1 ..................-.....................

PARDAVIMUI maža vištų farma, 
$400 įmokėti, nėra budinkų, 2 akrai 
žemės. Turi būti parduota tuojau. 
Rašykit savininkui.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Bo.\- 426.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knyvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 

nuo 7 iki 9'30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykaJ.

restaurantas
■Am laikui

Ir 
laikui, ge

ras transferinis kampas, nėra kom- 
l peticijos, geras pasiūlymas bus priim- 
itas. Bargenas greitam pirkėjui.

JOE CIGANEK
1 6853 So. State St.

bui pakavimui pop komų, '28 ™
centai į valandų.

2750 Wv 85 St.


