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Valstiečių sukili-
meti Rusijoj
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Reikalauja įleisti imigran
tus turinčius pasus

Kirilas su Nikalojum pa 
* šas dali Rusu sosto

Alianty finansų konferen
cija prasidėjo

rezoliuciją paliuosuoti tokius 
imigrantus nuo kvotos..

Estų socialdemokratai 
kaltina Maskvą

Reikalauja leisti Amerikon imi 
grantus turinčius pasus

Nauji valstiečių neramu 
mai Sovietų Rusijoj

Estijos socialdemokratu 
partija kaltina Maskvą

Degina valdžios įstaigas ir novi
ja bolševikų valdininkus; 300 

-^valstiečių suimta

Pasiuntė Antrajam Internacio
nalui oficialį pranešimą dėl 
komunistu sukilimo Taline

RYGA, Latvija, sausio 7. - 
Pasak Maskvos laikraščių, Kije
vo ir Charkovo gubernijose įvy
kę kaimiečių sukilimai. Įvairio
se vietose valstiečiai sudeginę 
valdžios triobesius ir nužudę vie
tos komunistų valdininkus.

Maskvos Izvestijos praneša, 
kad Kijevo ir Charkovo miestų 
garnizonai numalšinę sukilimus 
ir karinė vyriausybė suėmus 
daugiau ne tris šimtus valstie
čių, kaltinamų dėl konspiravimo 
prieš sovietų valdžią.

Pacak Išvesti jų koresponden
to, •aištas įvykęs tuoj po to. 
kai “Čeką” areštavus Kijeve apie 
trisdešimt Pečerškos lavros 
(vienulyno) vienuolių, kurie vie
nuolyno bokšte buvę paslėpę di
delių turtų, vertės apie 800 tūks
tančių aukso rublių (apie 400,- 
000 dolerių), kuris turtas betgi 
buvęs valdžios šnipų susektas. 
Čia buvę .360 didelių deimantų, 
daug- aukso kielikų, brangiais 
akmenimis sodintų šventųjų pa
veikslų, taipjau didelis rinkinys 
įvairios rųšies aukso ir sidabro 
indų, “čeką” visą tą turtą kon
fiskavus.

Del bandymo apsilenkti su so
vietų valdžios išleistu 1921 me
tais įstaytmu apie konfiskavimą 
bažnyčios turtų, Pečersko vie
nuolyno vienuoliai buvę pa
smerkti ilgiems metams sunkių
jų darbų kalėjimo. Kai kurie 
tų pasmerktųjų vienuolių, stip
rus vyrai, buvę pasiųsti, kartu 
su partija kitų katorgininkų, tai
syti kelių Kijevo apaygardoj. 
Kai kaimiečiai, važiuodami mu
gė n pamatę, kad sutonuoti vie
nuoliai dirbą sunkiuosius kelių 
taisymo darbus
“čekistų” priežiūra, 
įtūžę ant valdžios, 
mo jie nugalabiję 
nistų valdininkus 
Valdžios įstaigas.

po ginkluotų 
jie baisiai 

Sugrįžę na- 
vietos komu- 
ir sudeginę

RYGA, sausio 7. — Estų soci
aldemokratų partija pasiuntė 
Antrajam (socialistų) Internaci
onalui oficialį pareiškimą dėl į- 
vykusio Estuose komunistų su
kilimo pradžioj gruodžio mėne
sio.

Savo pranešime Estų socialde
mokratai sako, kad praeitais me
tais jie visą laiką gynę komunis
tus ir kovoję su valdžia dėl to, 
kad ji nuolatos bandžius pavar
toti aštrių priemonių prieš ko
munistus, kuriuos ji kaltinus, 
kad jie planuoją, pagalba sker
dynių, padaryti Estuose pervar
tą. Socialdemokratų partija vi
sados gynus juos, nežiūrint to, 
kad komunistai naudojos kiek
viena proga smeigti socialdemo
kratams peiliu į nugarą.

“Dabar pasirodo, — sakoma o- 
ficialiame Estų socialdemokratų 
pranešime, - kad valdžia turė
jo tiesos, ir jeigu ne tos priemo
nės, kurių valdžia pavartojo, tai 
gruodžio sukilimas butų turėjęs 
gana rūsčių pasekmių, kadan
gi, kaip dabar pasirodo, komu
nistai norėjo pasigauti į savo 
rankas valdžią ir tuojaus ant ry
tojaus šauktis Maskvos pagal
bas. Sovietų Baltijos laivynas 
stovėjo pilnai prisiruošęs, ir so
vietų kariuomenė tik laukė pro
gos pereiti Estijos sieną ir iš 
laisvos ir nepriklausomos Estų 
respublikos padaryti tą patį, ką 
ji padarė su nepriklausomąja 
Gruzija.”

Komunistai turėję sutaisę są
rašą asmenų, kurie turėję būt 
nužudyti. Tame mirties sąrašę 
buvę pažymėti 800 žmonių var
dai.

Praeitą savaitę Estuose areš
tuota dar keletas ko-munistų

S 1'2A U Y uC 1 sausio /.   I 1 K
; rusų bolševikfci remia didįjį ku

nigaikštį Kiri ą, 
pasiskelbė Ru rijos caru.
tokį “erazy” ^reiškimą .padarė 
generolas Pol

; Rusijos karinj ikų ir kareivių su- 
! sivienijimo” y

Generolas Rolovcev’as sako, 
kad sovietų valdžia remianti Ki
rilo kandidatūrą carų sostan tuo 
tikslu, idant (edavus šansų did. 
kunigaikščiui Nikalojui, kurs tu
rįs pirmenybė i užimti carų sos
tą. Patsai ji onerolas stojas už 
Nikalojų.

Generolas I
atakuoja Kirti > pačią, kuri nese
nai lankėsi Atierikoj, figūruoda
ma kaipo “caijenė.” Jis sako, 
kad Kirilienė buvus nuvykus A- 
merikon pasimplguoti iš turtin
gų amerikiečių, bet daug ji ten 
nepešus. O senosios Rusijos pi
nigai, kurie gandas Amerikoj, i • 1 1 1 • 11 • • 1 V V • • V • 1

kuris nesenai
— ši-

■arstys; Vokietijos sumokamų 
aliantams reparacijų paskirs
tymą.

Reichstago pirmininkas 
socialdemokratas

Vokiečių protestas dėl 
Kelno okupacijos

PARYŽIUS, sausio 7. — Sian- 
die Paryžiuje gauta Vokietijos 
nota — atsakymas į aliantų 
oficialį pranešimą, kad Kelno 
kraštas nebus evakuotas sausio 
10 dieną, kaip tatai numatyta 
Versalės taikos sutarty.

Savo notoj Vokietija pareiš
kia, kad toksai aliantų žingsnis 
esąs Versalės sutarties sąlygų 
laužymas, ir ji žiūrinti į tai kai
po aliantų keršto žygį.

BERLINAS, Vokietija, sausio 
7. — Naujojo Vokietijos reich
stago (parlamento) prezidentu 
šiandie tapo išrinktas vėl social
demokratas, Dr. Paul Loebe. Jis 
gavo 231 balsą prieš 182 balsu 
paduotu už jo oponentą.

Dr. Loebe ir pirmiau 
‘•eichstago pirmininkas.

buvo

RADO TRIS VALKUS TRAU
KINIO SUVAŽINĖTUS

WASHINGTONAS, sausio 7.
Prezidento Coolidge’o pasiū

lymą dėl Jungtinių Valstijų pri
sidėjimo prie tarptautinio taikos 
tribunolo senato užsienio reikalų 
komisija svarstys ateinantį tre
čiadienį.

AS'HVJiLLE, N. C., sausio 7.
Netoli Skylando, šalia 

Southern geležinkelio bėgių 
šiandie rado sumankytus tris 
jaunų berniukų kunus, su nu
kirsi om galvom. Visi jie buvo 
apie 18 metų , amžiaus. Prie jų 
nerasta jokių žymių, iš ko bu
tų galima sužinoti, kas jie* yrą, 
tik vieno jų kepurė turi vie
nos Chicagos firmos ženklą.

WASHINGTONAS, sausio 7. 
— Atstovų buto komisija imi
gracijos reikalams vakar klausė 
argumentų grupės žmonių, tarp 
ių rabino Dr. Wise ir advokato 
Louis Marshall (abudu iš New 
Yorko). Jie reikalavo, kad tuo
jau butų pravestas tam tikras 
Įstatymas, kuriuo butų leista 
atvažiuoti į Jungtines Valstijas 
visiems tiems imigrantams, ku
rio gavo pasportų vizas Ameri
kon atvažiuoti dar prieš praeitų 
metų liepos 1 dieną, tai yra prieš 
naujojo imigracijos įstatymo 
įėjimą galion.

Jie įrodinėjo, kad tokiems 
imigrantams jokiu, budu negali 
būt taikoma naujojo įstatymo 
kvota, o todėl negalima jiems 
uždaryti durių į Ameriką vaduo-1 priklausą didkunigaikščiui Nika- 
janties kvotos reikalavimais. ‘

Kongresmanas Perlman (rėp. 
N. Y.) įnešė rezoliuciją, reika- 
aujančią, kad tiems imigran
tams, kurie turi pasportų vizas, 
duotas jiems prieš 1924 metų 
iepos 1 dieną, butų tuojau be jo
du trukdymų leista atvažiuoti į 
Jungtines Valstijos. Kongres- 
mano Perlmano žiniomis, tokių 
imigrantų, tapusių naujojo imi-( 
gracijos įstatymo aukomis, esą!Taip vykina diktatorius Mussoli- 
apie dešimt tūkstančių. Visi jie 
iki šiol tebevargsta uostuose, 
arba grįžo namo su didžiausiu 
apsivylimų, prisikentėję ir prisi- 

i nuo-darę sau didelių materialių 
stolių.

$763,000,000 pašto ir iž
do departamentams

WASIIINGTON, sausio 7.
Senatas šiandie / priėmė $763,- 
000,000 apropriacijos bilių pašto 
ir iždo departamentams. Tai 
negirdėta dar suma pinigų dvie
jų departamentų išlaidoms, — 
12 milijonų daugiau nei 
skirta šiems metams.

buvo

BANDITIZMAS MEKSIKOJ

Išsprogdino traukinį, užmušda 
m i šešis sargybos kareivius

jvcev’as, “buvusių

adas Paryžiuj, 
rolovcev’as

olovccv’as aštriai

lojui, ir jis juos gausiąs.

Suėmimai ir konfiskavi 
• mai Italijoj nesiliauja

ROMA, Italija, sausio 7. — 
Kratos, areštai ir opozicijos laik
raščių konfiskavimai Italijoj ne
siliauja ir nė kiek nemažėja.

ni savo politiką, paskelbtą pra
eitą šeštadienį fašistų parlamen
te, kur jis pašakė, kad jis turįs 
pakankamai jėgos “išlaikyti 
krašte tvarką ir sutriuškinti 
maištingus elementus.” z

Milane policija įsiveržus į 
anarchistų įstaigą, žinoma Ba- 
kunino kliubo vardu, suėmė de
šimt asmenų ir konfiskavo visą 
rastų ten literatūrą. Milano 
prefektas mobilizavo fašistų mi
licijos skyrių padėti policijai ir 
karabinieriams tvarkos daboti.

Iš Venecijos pranešama, kad 
policija buvus priversta pavar
toti durtuvus sulaikyti fašistų 
puolimui opozicijos organizacijų 
įstaigų.

■Šiau

ORAS..
• Chicago ir apielinkė 

die aplamai gražu; truputį šal
čiau; vidutinis, didžiumoj šiaur
vakaris vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 35°F.

šiandie saulė teka 7:18, leid
žiasi 4:35 valandą. k i

PINIGŲ KURSAS

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 7. — Apie trisdešimt ban
ditų dinamitu išsprogdino pa-, 
sažierinį traukinį, ėjusį iš1 Du- 
rango į Salto, nužudė šešis 
traukinį lydėjusius sargybos 
kareivius ir apiplėšė pasažie- 
rius ir bagažo vagonus, šiaip 
pasažieriai nenukentėjo, nes 
traukinys nebuvo sudraskytas, 
tik iš bėgių išmestas. i

, ... Ulltų ne IUU4UIUO RUIU U4 q>4.u,vwBanditams vadovavęs paskil- įerjq bankų buvo skaitoma Amerikos < —. V • ■ 1 • •• • • • W » 1 •
.. $4.75 
.. $54)1 

$17.68 
.. $5.39 
. $4.22 
$19.25 
$15.12 
$40.53 

.. $2.52 
$26.95 
$19.48

Vakar, sausio 7 d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do

bęs plėšikas Juan Galindo. Plė- pinigais šitaip: 
šikams gaudyti pasiųsta ka
riuomenės būrys.

TRAUKINYS SUSIKŪLĖ;
3 PASAŽIERIAI SUNKIAI 

SUŽEISTI.

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos 100 frankų ...... 
Danijos, 100 kronų .......
Francijos, 100 frankų ... 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų .......
Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 markių . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankųESCANABA, Mich., sausio 7.

— Penkios mylios nuo čia iš bė
gių ištruko ir griovin nusirito 
pasažierinis Soo linijos trauki- 
nys, ėjęs is Minneaophę į Sault taijt Amerikos doleriais yra skaito- 
Ste. Marie. Trys pasažieriai mas 
sunkiai ir apie trisdešimt leng
viau sužeisti.

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lifetuvos litų kursas skai*

50 
100 
200 
800 
400

PARYŽIUS, sausio 7. — Šian
die čia prasidėjo aliantų taip va
dinama finansų konferencija. 
Pirmas posėdis tęsės tik ketu
riasdešimt minučių.

Oficialiai paskelbta, kad kon
ferencija svarstysianti tik Vo- 
Kietijos sumokamų kas metais 
reparacijų ir Ruhro okupacijos 

o taipjau 
dalyvavimą

vaisių paskirstymą, 
Jungtinių Valstijų 
reparacijose.

Nors s va rs tom ų j ų klausim ų 
programe oficialiai nepaminėta 
aliantų karo skolų klausimas, 
nėra tečiau abejonės, kad tai 
bus vienas svarbiausiųjų konfe
rencijos svarstomų dalykų.

Vėl vienas streikuojąs an 
gliakasys nušauta

SCRANTON, Pa., sausio 7. — 
Kasyklų miestely Old Forge, ne
toli Scrantono, šį rytą buvo nu
šautas kasyklų darbininkas Ste- 
ve Frely, kurs tuo laiku kuopelėj 
kitų darbininkų stovėjo ties vie- 

Ina sankrovėle.
Policija suėmė tūlą Michael 

Zoną, kurį keletas liudininkų 
pripažino, kad tai tas pats as
muo, kurs nušovė Frely. Vė
liau jis ir pats policijai prisipa
žino tatai padaręs.

Old Forge kasyklose dirba 
daugiau ne tūkstantis darbinin
kų, bet šiuo tarų jie streikuoja 
kartu su kitais 11,000 Pennsyl- 
vania Coal kompanijos angliaka
siais. Fr(;’y buvo vienas strei
kininkų. Jis yra antra streiko 
ąuka. Vakar Pittstone buvo nu
šautas angliakasių unijos vice
pirmininkas ir vienas streiko va
dų, Samuel Spachia.

Kaip “Kultūros” Bendro
vė darbuojas Lietuvoj

----  “Kulturos” ben
drovė organizuoja savo bure- 
liius, kurių tiksl’as yra šviestis 
ir šviesti ir dirbti kult liros 
darbą. Tokių būrelių yra įvai- 
riausriiose kampuose susiorga
nizavę, ypač jie tinka kaimo 
aplinkybėms. Į būrelius susi
rinkę žmones skaito ir aiški
nasi įvairius klausimus, iškel
tus “Kuliuros” žurnale. Kili 
mokė 4 muzikos, kiti vaidina, 
kiti sportu užsiima.

“Kuiliuos” bendrovė kiek
vienam būrelio dalyviui siun
tinėja savo žurnalą, atiduoda 
knygas 30% pigiau. Didesniems 
būreliams duoda knygynėlį. 
Dabar įtaisė keliaujamas bib
liotekas, kurios eis iš vieno 
būrelio Į kitą. Siuntinėja ma
žą kine>. aparatą. Veda prie to, 
kad kiekvienas būrelis įsitaisy
tų kino aparatu*, o bendrovė 
reguliariai aprūpins juos nau
jomis filmomis. Yra numatyta, 
kad visai mažomis išlaidomis 
ir tolimiausio j i kampeliai, at
skiri kaimai turės savo nami
niu^ kino, knygynėlius, skai
tyklas, taip pat netrukus ir 
radio telefono klausomuosius 
apaialus, km- bus traukiama 
visą apylinkė linksmai ir ma 
loniai praleisti ilgus rudens ir 
žiemius Vakarus. Yra “Kultū
ros” bendrovės išleistos nau
jos instrukcijos, kaip būrelius 
organizuoti, lodei suinteresuo
ti gali kreiptis tiesiog į “Kul
tūros” bendrovę, Šiauliai, Dva
ro g. X.3, o

Lenkijos monarchistu de
monstracija

VARA.LTVA, griKNlžio 12 [R] 
— Varšuvoj, nežiūrint polici- 

jos uždraudimo daryli, demon- 
stračij'as, monarchistu grupe 
susirifiko prie Poniatovskio 
paminklo, lies kuriuo yra ir 
“nežinomojo kareivio” karstas. 
Demonstrantams vadovavo in
žinierius Bielickis. Jis pasakė 
karštą kalbą, smerkdamas tuos, 
kurie* niekina atmintį kareivių, 
žuvusių kovojant dėl Lenkijos 
nepriklausomybės. Savo kalbą 
į iš baigė žodžiais:

“Ar verta buvo žūti karei
viams, jeigu tokie, kaip Voi- 
ciechovskis, valdo kraštą...”

Tuo tarpu pro šalį pravažia
vo automobiliu prezidentas, 
ruomcl Bielickis garsiai sušu
ko:

“Ar verta buvo žūti karei
viams, jeigu krašto priešaky 
stovi tokie, kaip šis, kurs čia 
važiuoja automobiliu!”

Po tų žodžių jis liko areštuo
tas ii* po skubaus tardymo per
duotas policijai. Pardv-mo me
tu kaltinamasis kartojo, kad 
jo žodžiai išėję iš pilnos skaus
mo sielos dėl to, kas dabar 
vykstą Lenkijoj.

I  ____ V

FRANCIJOS AMBASADORIUS 
SOVIETŲ RUSIJAI IŠ

VYKO MASKVON.

DIKTATŪRA LENKIJOJ

VARŠUVA, gruod. 12 [E].— 
Gruodžio 7 ir 8 Varšuvoj įvy
ko pias.tininkų partijos suva
žiavimas. Vitos savo kalboj nu
rodė, kad lenkų seimas netu
rįs aiškios lenkų daugumos, 
nes į jį įeina 80 mažumų atsto
vų.

Toliau, 
bar tinęs 
ir žymės
Suvažiavimas 
normalius santyk ius tarp į vy
riausybės ir siemo. Vyriausy
be beveik visiškai nutraukusi 

ir nebojanti jo posė
džių. Iš to kyla nesantaika tarp 
aukščiausios įstatymų leidžia
mosios įstaigos ir vykdomosios 
valdžios.

Vitos kritikavo da- 
vyriausybės veikimą 
reformos vilkinimą, 

konstatavo ne-

rys i us

ŽEMES DREBĖJIMAS MASSA- 
CHUSETS VALSTIJOJ'

BOSTON, Mass., sausio 7. — 
šį rytą apie 8 valandą visoj ryti
nėj Massachusets valstijos daly 
buvo jaučiamas stiprus žemės 
drebėjimas. Marbleheade,' ka
me drebėjimas buvo smarkiau
sias, žmonės išsigandę bėgo i na
mų rūsius gelbėtis.

žemės drebėjimas buvo Har
vardo seismografo įregistruotas.

KOMUNISTŲ VADAS RU* 
THENBERGAS IŠGABEN

TAS KALĖJIMAN.

S'f'. JOSEPH, Mich., sausio 7. 
— Komunistų vadas Charles E. 
Ruthenberg’as, kurs praeitą pir
madienį buvo teismo pasmerktas 
nuo trijų iki dešimt metų su n-r 
kiųjų darbų kalėjimo ir pasimo- 
kėti 5,000 dolerių pabaudos pi
nigais, šį rytą tapo išgabentas į 
Jacksono katorgos kalėjimą.

PARYŽIUS, sausio 7. — Jean 
Herbette, pirmas Frąncijos am
basadorius sovietų Rusijai, va
kar vakare išvyko Maskvon sa
vo pareigų eiti. Sovietų amba
sadorius Paryžiuj, Krasinas, su
ruošė jam išleistuvių bankietą 
ir palydėjo stoti n.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ PEN
KIS MOKYKLOS VAIKUS

BETHLEHEM, Pa., sausio 
7. Lehigh Valley geležinke
lio traukinys šiandie sudaužė 
vežimą, kuriuo penki farmerio 
Belgra«ho vaikai, nuo 10 iki 
16 metų, važiavo mokyklon. 
Trys jų buvo ant vietos užmuš
ti, o kilu du mirtinai sužeisti.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yra geriau siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penkis kartus greičiau už paprastą 
paštą

Naujienų telegramos išsiųstos iš Chica
gos prieš šeštą valandą vakarop riueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams j visas Lietuvos dalis ir taipgi- 
pakvietimus atsiimti pinigus iš artimiausių 
vietų. Naujienų telegramos yra greičiau
sias, tobuliausias, pigiausias ir saugiausias

* pinigų siuntimo būdas.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
"raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:

. . J *
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Ii taip: 
litų .. 
litų ... 
litų .. 
litų ... 
litų ... 
litų .. 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ... 
litų ....

LONDONAS, sausio?. Dar- 500 
bo ministerijoj paskelbimu, 600 
per praeitų Kalėdų savaitę skai- 800 
čius bedarbių Anglijoje padidė- W 
jo 10 nuošimčių. Gruodžio 29 1 

dieną Anglijoj buvo viso 1,272,- centai pašto išalidų 
600 bedarbių. Ipa*i'lsti

bo ministerijoj

$5.50
10.50
20.75
81.00

. 41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

STORTINGO KALBOS SKLEI
DŽIAMOS RADIO.

, Prie šitos sumos reikia priristi 25 
centai pašto išalidų už kožną siuntinį.

i Norint pasiųsti telegramų —* dar 50
* centų daugiau. *

OSLO, Norvegija, sausio 7. 
v- Visi Norvegijos stortingo 
(parlamento) debatai skleidžia- 
pii pasauliui pagalba radio. Tuo 
budu Norvegijos žmonės, turį 
namie radio, visados g'ali žinoti, 
kas jų parlamente dedas.
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Skaitytojų Balsai
{Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

KATEI
Atydžiai perskaičiau Nau

jienose (gruod. 26 d., 1924), 
“Kalės” straipsnelį: “Atydai 
lietuvių bečlerių’\ skirtą apgy
nimui lietuvaičių, draugai! jan-

ateivių. Europoj© būdamas ge
rai žinojau airiiį žindamąjį ta
baką: čionai jokiu budu nega
limą sutikti, kad airio ar kito 
“čiutabakio” burna švaresnė 
už lietuvio, nes “čiuta'bakių” 
dantys nuo narkotikų išgedę, 
arba visai išbirę. Tikrai teisin
gai “Katė” sako, kad lietuviui 
reikia šepetuko dantims valyti, 
o aš sakau, kad či u tabakini 
visai dąntims * šepetukas nerei
kalingas, nes jis; neturi ką su 
juo valyti. Kad lietuviai mėgs-

čių su kitataučiais.
Ir tiesa, sulig “Katės” įsivai

zdavimo, lietuvių baisiai tingi
nių ir apsileidusių besama. Įsi
vaizduokime “Katės” kompli
mentus: “Bečlcris” apsileidė
lis.. Jo panagės ir odos raukš
lės prisirinkusios purvų, kad 
net žolės galėtų augti (o gal 
ir auga?) Eina sau žmogus,> o 
vėjas ant jo apžėlusias smil
gas ir žolę kuduliuoja. Ištiesti 
manai, kad kupstas stebuklin
gas kojas įgavo.

Kad pradeda gi valgyti (pa
stebėta kopūstai), lai kelioliką 
dubenių išsrebia, o jei pasitai
ko su lietuvaite įeiti į pirmos 
klasės valgyklą, tai nemokėda
mi vartoti valgymui teikiamus 
įrankius, gali susižeisti, o ge- 
riaus sako, praryti peilį, todėl 
bijo vartoti šakutę ir peilį, tai 
tiesiog griebia ir kemša su sa
vo. žole iš po panagių apžėlu
siais, pirštais. Burna ir dan
tys dvokia. nuodingesni už 
nuodingas gyvates, nes gyvatė 
jei įgelia dUnlimis, tai užnuo
dija žmogaus kraują, o lietu
vis vaikinas, sako' Katė, tik 
mėgino bučiuoti jos draugę, ir 
ta užsinuodijo ir mirė...

Na tik, na tik liaukis niekus 
rašiiisį “Katelei“. .Jei laip aiš- 
kintUHk‘i ’lvokiamc^ “stebukla
darių” laikraštyje, tai gal ir 
|tikintumei dievobaimingus 
žmones, kad tokie stebuklingai 
apsileidę lietuviai vaikinai, 
kad lodei negali susituokti lie
tuvaites su jais ir turi flirtuoti, 
su kitataučiais, arba kitaip at
sidurti į seserynūs, kur juodi 
“Katinai” broliai jas globoja, j

Na. kas link lietuvių tegul 
jau peiki, tai peiki, ką padary
si, gali dalis ir tiesos būti, bei 
labai įdomu butų išgirsti iš 
“Katės”, kaip ji kitataučius 
pagirių, ką ji tokia malonaus 
smagumo gauna su kitatau
čiais beviešėdama?

'Tegul airiai čionai skaitomi 
kaip ir aukščiausiai tarp kilų

ta valgyti kopusius, tai neste
bėtina, nes kopūstai visose kul 
turingose šalyse priimta valgy
ti, kaip ir kitas daržoves, o 
“Katei’’ tai kiekvienas žino, 
kad mėgiamiausia žiurkienė, 
kurią patiekia Azijos chinai, 
kabaretuose ir “pirmos klasės 
yeslauranuose”.
j Daleiskime, kad lietuviai at
silikę kultūriniai nuo niekurių 
kitataučių, 1x4 Katė, jei rašo 
lietuviškai, lai irgi turi būti 
lietuvė. Tų pačių Lietuvos tau
tiečių tėvų išauklėta, kaip ir 
jos broliai lietuviai, o čia vėl 
lyg stebuklingai, gimusi visai 
kiloki. <Kad lietuvis vaikinas, 
augęs lietuvių' šeimynoje, tai 
visai mulkis,' apsileidėliu, , 
nys ir tl., o lirluvailė. mergina, 

tai stebėtinai gabi, visai 
skirtinga, v^ką suprantanti, 
nusimananti dailėje (muziko
je) ir liek nužengusi pirmyn,

kad tik su kitataučiais jai kal
bėti ir draugauti o su tais 
mulkiais lietuviais. Tikrai ste
bėtina, tose pačiose aplinky
bėse augę jis — mulkis, o ji 
— kokis tai genijus.

Niemanau, kad visos lietu
vaitės mato lietuvius tokiais 
apsileidėliais, kaip “Katė” api
budino. Gal mažai susirastų ir 
merginų, kurios “Katės” raši
nėlį pripažintų teisingu. Bet 
“Katė”, kad draugaująs! su 
Kitataučiais, tai visai galimas 
dalykas, tai ne dėl ličluvių 
lamsump, bet kąd lietuviai ajS 
šviestesnieji lietuviškai kalba, 
o tie,' kurie \ nenori lietuviškos 
kalbos, tai,, .tięsa, mulkiai; o

čia nuėjus į “pirmos klasės” 
valgyklą su lietuviu, dar gali 
lietuviškai pakalbinti, tai jau 
“•įkalei” iš tos sarmatos liiė žilį- 
rkięną nebūtų gardi. Netersihu 
lietuvius vaikinus ir nekaltinu 
lietuvaičių, kad jos nenori 
dranga utis su jais, nes kaip 
kas išmano, taip save gano.

—Margas Niekutis.

LABAI PAGELBĖJO.
D. K. Georgieff,’ Chilco, Idaho, ra

šo: “Malonėkite atsiųsti man tris
pakelius Hulganan IlerV Tea tuojau. 
Aš jas vartoju • jau nėkūrik ,klikas ir 
jos man labai pagelbėjo’’.

Jos greitai pagelbsti nuo skilvio li
gų kepenų ir inkstų nemalonumų. 
Bulgarian, Herb Teax yra parduodama 
pas aptiekorius, 35c. — 75c. —■ $1.25.

Atsargios Molinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingų Ligjj

Gera kūdikio sveikata dau- , 
giau priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo
"?■ valgio.
TAU NA motina privalo dabot, kuris 

maistas kūdikiui geriausia tiaktn 
ir kuris maistas ir jo kiekybė kūdikiui' 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite krilikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus liemens ėdimo. 
Jieškokit pagalbos greitai. .'Duokit, pusę, 
arbatinio šaukštuko Dr. Galdvvell’s Sy- 
rup Pepsin ir potam taišykit maistą.
Syrup Pepsin yra liuosuotojantis ir la-* - t.
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visiškai liuesas nuo 
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.

LIETUVON

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

Musų dideli laivai milžinai,' kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMl'K, LAPLAND. PITTS- 
RURGli siido greitų kelionę į C’her- 
boug, Southampton, Anlvverp. Daug
laivų išplaukia kas savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. \ Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vielinių agfin 
tų ulba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. SIMe SI.. Ckicago. UI.

■NlMMIlMIMIlMmiBIUMIMm

i UŽKIMIMAS i
S S
S X u Spaprastai paeina nuo peršali- g 4 mo. Bet kam reikia kentėti? | 
“ Dėl gerklės skausmas ir užki- |įI mimas vartok £

0 > I| Severą s i 
lAntisepsol . g 
B kaipo gargaliavimas. Tasai S
•< vaistas apmalšina gerklės iri- g
< tacijas, palengvina skrepliavi- S
j mą ir suteikia ligoniui pagei- g

B daujanSio palengvinimo. 9

Kainos 35c ir 5(J centai. 19 

I 1S Gaunamas pas jūsų aptiekorių. ■ 
3 3

W. F. SEVERĄ 
CĖDAR

$600.00

J į . t • • ■ ■ . . '

Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. ,tlėįgu jus atidė- 
liosit, justi kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kaS priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
lių,kaip tik Dr. Cakhvell’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei

I KUPONAS/VIĘNOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuo.se 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metąs. 
Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY
* Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Kai kurie faktai apie Ghi- 
, cagos vandens 1asta- 

tymo sistemos
Chieagos ’ vandens ‘.idąstaty- 

mo sistema yra savastimi ir 
operuojama palies Chieagos 
miesto, kaipo Chieagos pilietis 
ir taksų mokėtojas, jus esate 
dalinas savininkas vandens da- 
statymo sistemos.

Dabartinės išlaidos už Chi
eagos miesto vandenį yra $73,- 
921,324.00. Pumpavimo stotys, 
kurios turi apie 52 dideles 
pampos, ihžinai ir 40 boilerių, 
lyra operuojami nuolat, kad da^ 
įstačius Chieagos žmoįįūms van- 
idenį. ui
1

i šešias dešimtis penkios mylios yra 
Vandens tunelių, apačioje Michigano 
ežero, pe’r tuds tunelius atbėga van
duo j ptąrtpąčimo stotis. Iš stočių 
iyra pravesta 8,100 mylių vandens dū
dų kuriomis- vanduo atbėga j jūsų na- 
;mą. Viso vandens išpumpuojama į 
'ketvirtainį- mylios plotį ir ilgi, 294,- 
j77,81)0,000 galionų Vandens;, ;Pusč 
to - vandens yra bereikalingai išeikvo- 
jama. Reikia išvartoti 151 021 tonų 
anglių, kad galima butų gerti tyi’ą 
vandenį. >

‘ Vandens, departmentas turi sterili
zuoti vandenį su chloriną, nes- tiek 
daug negalima išfiltruoti. Chicago 
išeikvoja bereikalingai tiek daug van
dens,' kad, 52 .pumpęs visuomet pri
verstos, dirbti pilnu smarkumu nuo
lat: Vanduo yra . išvartojamas taip 
-greitai, kaip, tik jos spėja pripumpuo
ti, nėra laiko i nusistovėjimui ir fil 
travimui.

Inžinieriai, sveikatos žinovai ir 
vandenio darbų ekspertai, sutinka, 
kad filtravimas yra saugiausias dalyr 
kas ir labai pageidaujamas dalykas 
dcl išvalymo vandens, bet taipgi su
tinką, kad filtracija nėra galima de] 
Chieagos kol nebus sulaikytas berei
kalingas vartojimas vandens. Chica- 
ga gali filtruoti visą vandenį ir pi
liečiai to reikalauja, bet filtruoti ir 
tuos bilionus galionų vandens kurie 
yra bereikalingai išeikvojami, tiesiog 
nėra galima. v _j

Jei Chicago norės turėti gryną, iš
filtruotą vandeni ir užtektinai jo, turi 
Sustabdyti bereikalingą jo eikvojimą. 
Kiti miestai surado geriausį būdą to 
viso prašalinimui: įdėjo vandens my- 
terius.

Jie surado, kad įdėjimas vandens 
myterių dėl kiekvieno kostumerio, su
stabdė bereikalingą vandens eikvoji
mą, mokestis už vandenį pasidarė pi-

JOS. F. BUDRIK
33B7 Sb. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir Ram
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ....... $65.00

/ , T
Phonografas Console, gražus, su 
25 rekordais ........................ $63.00;
Elektrikinė liampa, vertes $25.00, 
už ....... .................................... $12.50

Nuvargę, Nervuoti Žmo 
nes Randa Naują Sma- 

; gumą Nuga-Tone 
i >

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 
Jį Greitai.

I Kraujas pfivalo turėti Geležies ir 
Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Geležį Kraujui ir Fosforą Nervams. 
Jis yra moksliškas Kraujy ir Nervų 

. Būdavotojas. Tai yra stebėtina, kaip 
greitai Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
jiegą ir energiją nupuolusiems ner
vams ir kūno audiniams. Taiso rau
donąjį kraują, ir duoda stebėtiną pa
tvarumą nervams. Suteikia gaivinan
tį miegą, gerą apetitą, tinkamą žleb- 
čiojinvą, reguliuoja vidurių veikmę, 
padidina entuziazmą ir ambiciją. Jei 
jus nesijaučiat kaip reikiant, tai pats 
dėl savo labo turit išbandyti jį. Jums 
nieko nekainuos, jei n'egabelbėtų. Jis 
yra malonus imti ir jus pradėsit jau
stis geriau tuojaus. Jei jūsų gydyto
jas dar nėra užrašęs jo dėl jūsų, tai 
pikit pas aptiekorių ir nuZipirkit bon- 
'kutę Nuga-Tone. Neimk įkaito. Imk 
jo per koletą dienų ir jeigu jus po 
to nesijausit geriau ir neatrodysit ge
riau, nunešk atlikusią dalį pakiuko 
pas aptiekorių ir jis atgrąžins jums 
jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Toae 
įsako visiems aptiekoriams garantuo
ti jį ir sugrąžinti jūsų pinigus, jei ne
užganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius.

Ketvirtadienis, Saus. 8, 1925

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS F 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. \

S. L. FABIONAS 00.

809 W. 35th St, Chicago į 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- f 
DAVIMO RAŠTUS. I 

Pasekmingai siunčiam pinigus irt 
> Parduodam Laivakortes. • 5

K. GUGIS
ADVOKATAS '
. Miesto ofisai

127 N. Doarborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

DOVANŲ $600,00
8as Didelis Maskaradų Balius

Rengia
LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPOS KLIUBAS

Subatoį, Sausio 10, 1925
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET.,

1 llh Str. ir 49th Ct., Cicero, III. <’’’
Pradžia 7:30 v. v. Tikieas 75c. su drabužių pajsidėjimu

Muzika J. POCIAUS. Kviečia visus KOMITETAS.

APYSAKOS
Visi norime gerų apysakų, kuriose at

vaizduojama musų gyvenimas, mes patys, 
mums nežinomų žmonių gyvenimas, —

Poilsis Sielai— 
Penas Protui—
Gyduolės Nervams Meilė, laimė, vargai, baimė ir viskas, kas

esti, ar gali būt ant^emės.

Malonu yra kiekvienam po-dienos sun
kių darbų, jjo susinervavimų musų gyveni
me, perskaityt lengvų apysakų, nusiramint 
ir pasilsėti, štai dabar greitu laiku tilps 
Naujienose.

gesnė, vandens spaudimas pasididino, 
pasidarė galimu vandenį filtruoti, pa
sitaisė žmonių sveikata ir kiekvienas 
gali vartoti daugiau vandens negu jis 
už jį moka, arba moka daugiau už 
vandenį negu jis jo išvartoja.

Universal myterių įdėjimas sutei
kė tą naudą davjgęly Ąniėrikos mies
tų. Jie suteiktų tą nauclą ir Chica- 
gai. (Apskelbimas) 4

Naujas!
Puritan

Hop — 
Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Kops 
Nereikia virinti

Didelis
3 Svarų 
Kianas

Prašykit jūsų groseminko

r—" *

ALPAMaltExiract
Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir mistingą I 
gėrimą. Prasy
kit jūsų groscr- 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų, 
visas pasaulio

dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St

Phone Lafayette 1104 
. J

65c
SUSTABDYKIT 

KRUPĄ 
Su Terpentinu

Kuomet ateina tas smaugiantis ko
sulys, nerizikuokite! Kūdikio sveika
ta gal būti pavojui) Terpentinas 
yra mokslines gyduoles nuo to pavo
jaus. Jų magišku ir gydanti jėga, 
dasiekia ik į pat ligos vietos ir tuo
jau prašalina pavojingą ligą — už
laiko kvėpavimo organus atdarus! 
Naujas išradimas, Turpo, turi savyje 
visas misteriškas terpentino gydau-

127 N. Dearborn St., Room 1211 
Telef. Deąrborn 1013

Vakarais ir įiedėlios rytą 1 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yarde 6894 
Panedėlio vakare:

4601 Spv Marshfield Are.
Bylos visupse / teismuose. — Ab
straktai. — Irigalipjimai. — Pai- 
kola pinigų 1 ir 2 tnorgičiamr.

. u11 ______  1 r

J. P. VVAITCHES
Advokatas

MIESTO* OFISAS;
127 N..,Dėarborn Street,

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 6584 ir 5685

* ^VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatus ir šventea, nuo 9 iki 
pietų. )

ROSĖLAND’O OFISAS t 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

’ki 9; Subatomia visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant ogzamina- 
■jimo apstraktų ir padarymo 

ontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

A. Olis į 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 2091
Tel. Randolph 1034 — Vai. ūbo 9-<S 

karais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Pancdelio ir 
Pituyčios.

. ... . „ ,4

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Narmis, Faunas ir Biznius. .Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

Ana tūle Francc’o apysakos. Nesenai 
miręs A. France buvo skaitomas vienas di
džiausių pasaulio rašytojų. Prieš kiek lai
ko jis laimėjo Nobelio dovanų už pasižymė
jimų iiterųturoj. Jo raštai yra nepapras
tai įdomus. , ; ‘

/ *

Skaitykit Naujienas nepraleisdami nei 
vieno numerio ir patarkit užsiprenume
ruoti kitiems.

M

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo šids dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja
mos reguliariai kasdien 
kiekvienam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street,

RepuĮ^lic 4876 i

Galima apsaugoti kūdikius i 
nuo ligų.

Sveikata kūdikių daugiausiai pri-. 
guli nuo motinos inteligentško maisto 
prižiuręjimo. Jaunos motinos turi 
prižįurėti kūdikių maistą labiausiai. 
Jei, nežiūrint didelių pastangų, kudi-, 
kis pradeda sirgti, tuomet veikite 
greitai. Duokite) tuojau Dr. Cald- 
welFs Syrup Pepsin. Ta\gyduolė;yrąj 
laxątive ir ji labai tinka dėl kūdikių.

.Daug moterų neduodą kūdikiams 
jokių kitų gyduolių, kaip Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin. Ir tekios šei
mynos pasekmingai išaugina labai di
deles šeimynas. (Apskelbimas). .

Garsinkitės Naujienose

čias jėgas sykiu su kitomis gerai gy
dančiomis dalimis. Su tokiu nepa
prastu greitumu ir tikrumu veikia 
Turpo, kuomet patiriate krutino arba 
gerklę, nusilpnėjimas tuojau prašali
namas ir kvėpavimas tuojau apsireiš
kia!

Turpo taipgi greitai prašalina slo
gas, skaudamą gerklę, bronchitis ir 
neuralgia. Labai greitai veikia nuo 
kojų ligų, nusideginimų, per.sibrėži- 
mų, reumatiškų .skausmų, pleurisy, 
lumbago ir suskirdimų. Jos nenude
gina, nepadaro pūslių, nenudažo — 
jos nėra , riebios ir nieku neatsiduoda.

Nežaiskite su krupu — VEIKITE! 
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų 
aptiekoriaus. Nebūkite be šio terpen
tino Ointmento. kuris turi savyje šios 
senus ir gerus Menthol ir Kumparą, 
Turpo — 35c. ir 70c slovikelis.

r " ........
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauuiai
M. Yuška,

3228 W. 38-tk SU UI. I
______ i

U " r **

FRANK P.
WATEKAITIS

Pirmos klasos laikrodžių, laikro
dėlių ir auksinių daiktų'taisytojas. 
Taipgi mes užlaikomo geriausio 16- 
dirbnno laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau- 

kainas.
Tel. Koosevelt 18G6

652 JV. 18-th SL, Chicago. III.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waskington 8t. 

Cor. WaslungtŲn & Clark e

Namų Tel.: Hyde Park 8396

V. W. RUTKAUSKAS ) 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 *
, Tel. Central 6390 į

Vak. >223 S. Halsted St., Ckicago 
Tel. Yords 4681

V------------—. ...... , ,, ,
■ II ■! !■ I ■—■■lis   III II B -- ,-i-nmi - MI- -  j.. ...

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W, Washinglon St., Ruoni 1310 
Telephuite Dearborn 8946

Vakarais: U151 West 22 Street 
Telephone Koosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

milionuo.se
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DIENA

Ryt ir Poryt-4

Pelnyčio] ir Sukatoj
SAUSIO (JANUARY) 9 ir 10, 1925 mėly

CENTU

VISOJE MUSU KRAUTUVĖJ

Šimtai Reikalingu Dalyky Yra Pasiūloma

ATEIKIT IR NAUDOKITĖS PROGA

Lietuvai pardavėjai patarnauja.

llllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll^
I DRAUGAI AMERIKIEČIAI!

Užsisakykite sau ir savo giminėms Lie
tuvoje vienintelį Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos laikraštį

“SOCIALDEMOKRATAS”
J j leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 

metu Lietuvoj gii.a priletani frontą.
“S( )CI A LI>E M O K R AT.A Š” išeina kas savaitė Kaune.
KAINA: Amerikoje metams $2.40, pusei metų $120. Lietuvoj 

— pei- pu.sę pigiau.
ADRESAS: “Socialdemokir.tas”, Kaunas, Keistučio g-vė 40, b. 

L, Lithuania.

JAUNIMĄ
Kviečiame užsisakyti sau ir savo giminėms Lietuvoj vieninte

lį darbininkų jaunimo Itfikra.štj.

“ŽIEŽIRBA”
Išeina Kauną kas mėnuo.
KAINA: Amerikoj metams 60 centų. Lietuvoj — per pusę pi

giau.
ADRESAS’: “žiežirba”. Kaunas, Keistučio g-vč, 40; b. 1. Lith- 

uanian.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ?

“Socialdemokrato” platintojams 1925 m. 
duosime sekančias dovanas:

Kas surinks 8 naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusme- 
neprenumeravusius “Socialdemokrato” ir prisius už juos pi
gaus knygą “Pasaulio istorija” (pirmąjį tomą), 400 pusi., su

tinių), 
nigus, 
paveikslais. v

II. Kas surinks 6 naujus metinius skaitytojus (arba 12 pusme
tinių), gaus (lovanai dvi puikias knygas: 1) “Iš tamsios praeities i 
šviesią ateitj” ir 2) “Stebuklai ir paslaptys”.

III. Kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus (virba 10 pusme
tinių), gaus dovanai vieną minėtųjų Rubakino knygų ir dar knygą 
‘‘Žemės Istorija” (Lunkevičiaus). Kaina perkant 2 litu, 80c.

IV. Kas surinks 3 naujus metinius skaitytojus (arba 6 pusme
tinius), gaus 2 knygas: 1) “Bolševizmas ar Socialdemokratija?” (O. 
Bauerio), kitina l lit., 50 et. ir 2) “Kraujo lašo kelionė” (kaina 2 Ii-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIN
— — .... ................... , '■ . .... II. I , ■ ■ ■ I I .......   ~

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
j (Shoping Bags) 
Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
<usidėjimui pirkinių: 
Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL

Latvija —
ATEIKIT 

iš 
AIAHRfiS

Savivaldybių rinkimai /Latvijos 
kaimuose

Latvijos valsčiaus savivaldy- 
si rinkiniai vyksta skirtingai 

nuo miestų. J 373 valsčiaus ta
ryba išrinkta 5750 asmenys, iš 
kurių 2819 senesnieji ūkinin
kai (apie 50%), 2037 nauja
kuriai, 97 nuomininkai, 20 pu
sininkai, 485 darbi n i nitai., 77 
pramoninkai, 29 pirkliai ir 90 
laisvos profesijos darbininkai. 
Sulig išsilavinimu 30 su nukiš
tuoju mokslu, 166 vidurinėms 
mokyklos, 575 amato mokyk-1 
los, 1935 pradinės mokyklos, 
112 naminio išsilavinimo ir 
tik 5 beraščiai. Politinių parti
jų įtaka sumažėjusi. Rinkimai 
įvykę sulig praktiškų darbų 
platforma ir sulig asmeniškais 
kandidatų įkainavimais.

Akcizo mokesčių pakėlimas 
Latvijoj

įvykusiame latvių finansų 
m-joj pasitarimo j>ri pažinta 
reikalingu pakelti spiritui kal

iną 10% už laipsnį, ir tabokos 
akcizo mokesnį — 20%, pripa
žinta’pakelti akcizą už mieles; 
degtukus, žibalą ir benziną. 
Akcizas už žibalą ir benziną 
biis pakeltas tik tuomet, jei 
unifikuojant Latvijos ir Esti- 

I jos muito tarifus šiems reik
menims bus nustatytas žemes
nis muitas. I

Toliau nu tarta pakietl t i paja
mas iš linų monopolio nuo 5 
iki 6 milionų latų, o taip pat 
geležinkelio tarifą keleiviams. 
Paprastas žyminis mokestis 
bus pakeltas 2—5 kartus.

Buvo pareikštas pageidavi
mas, kad tiesioginiai mokesčiai 
plauktų valstybes iždan taip 
pat žymesnėmis sumomiis (čia 
kalbama ypač apie mokesnį 
nuo nejudomojo turto į kurį 
p rutend uoj a savi valdybės)’.

Muito pajamos numatoma 
padidinti 8 mil. latų.

Visi šitie pakėlimai kartu 
duotų valstybei apie 20 mil. 
lutų naujų pajamų per metus, 
kurios sumos užtektų, kad su
balansuoti biudžetą. 1 I

Visi šitie pasiūlymai bus 
Įnešti į seimą. Tokiu bildu biu
džetas bus subalansuotas tik 
tuo atveju, jeigu įsejmas priims1 
šiuos visus finansų ministeri
jos pasiūlytus projektus.

Mis. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Ualgted Stn kampas 81 gat.

ATEIKIT 
IŠ 

VAKARŲ

ATEIKITPAS MUS
Jei jus norite pradėti taupymu 
sąskaitą arba dėl saugių invest- 
mentų savo taupymams.

Pasiskolinti pinigų pigiomis 
palūkanomis ant įrengtų pra- 
perčių. z .

Pasiuntimui pinigų į Europą.

Nusipirkti' laivakortę.

Arba dėl pasitarimo piniginiuo
se reikaluose — jūsų problema 
yra musų problema.

TODĖL ATEIKITE

Kaspar American 
State Bank

Saugus ir konservatyvia bankas

Į banku pripažintą visoje šalyje 
the

Saugus Bankas į 
kurį galit depozi- 
toti savo pinigus

1900 Blue Island Avė.
KAMPAS 19 ST. 

CHICAGO, ILLINOIS

ATEIKIT
T- PIETŲ

ATEIKIT 
lį 

RYTŲ

OUR O
Murinę Co., Dpc. H. S., 9 E, Ohio St., Chicago

švarios, šviesios, Svei
kos,- Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiusk ją mums su pinigais. 
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

■

Paštas Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas

Adresas

(jei nori

...........■..............       a....

* *

Pinig-us reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasteri aus čekiais.

REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”
Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

'I

, >

/ T
Paštu Telegramų Paštu Telegramų

50 litų ..... ............... $5.75 ...... ................ $6.25 600 litų .................. .... $62.00 ....... ............... $62.50
100 litu ....... ............... 10.75 ...... ................ 11.25 700 litų ................ ..... 72.25 .... ................. . 72.75
200 litų ....... ............... 21.00 .... ................ 21.50 800 litų ................ ..... 82.50 ..... . .............. 83.00
800 litų ___ ..............  31.25 ...... ................ 31.75 900 litu ................. ..... 92.75 ...................... . 93.25
400 litų ....... ............... 41.50 ...... ................ 42.00 10°0 litų .................. .... 103.00 ...................... 103.50
500

<______
litų ...... ..... :......... 51.75 ..... ................ 52.25 5000 litų ..................

—------ ------ --------------
.... 514.00 ...................... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Tel. Y arda 1119
Baigusi akute- 
rijou kolegiją) 
ilgai praktika
vusi Pdnnsyl- 
ranijos ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginome, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 
0 vai. vakare.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. |

3235 S. Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk Svarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So, Halsted St.

b.. ............... I ■■■■■.■ ■ —■■m. ...............

Dr. Benedict Aron

iTd. Blvd. 3138
M. Woitkewicz.

BANLS 
AKUŠERKA

Turiu patyrinlų. 
Pasekmingai pa
mainau ju mote
rims prie jinidy- 
no kiekviename 
atsitikime. Tei
kiu ypatišką pri
žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi 
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Ofisas 3801 S. Kedzie Ąve. ..Phone 
Lafayette 0075.,. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

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

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

Phone Boulevard 7589

Or. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
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 SL 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo' 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

«■11111 "■11 ■ ——————

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 ....
Valandoai nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakare 
U i ■■■■— . ............................— /

ūr. 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 

L L

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Weotem Arą 
Tel . Lafayette 4149

- ... .. -M

^DR. HERZMAN^
-IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per lt> 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laharatorija: 1928 W 
I8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Caaal 
„ . . . I 8119. N akt j
Telefonai i č Drexel 0950

I Boulevard 41M

3235 S. Halsted St.
Val.i 9—10 A. M. ir po 8 tai. rak
S pečiai: Nedalioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

v.,...----- ■ . ....................-■>

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriški ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midvay 2889

‘ ————5

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4G31 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos:*nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedė] tomis nųp 10 

iki 12 dieną.
h.............................-....................................................................L -J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 L............... ,,,/

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 delną, auo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų
.......... . .. ....... t
- " ».......... ..... .

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3108 So. Halsted St., Chlcage 

arti 81 at Street
Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ii Šventadieniais 10—12 disn

Francuziškas Daktaras
Sgedalistae kraujo ,odon, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydc nu pagelba naujausių metod }

V X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko
Telefonas Caaal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Ava.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette
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Telephone Roosevelt 8500
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8c. per copy.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben* 
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago jo — paštu;

Metams ....................    $8.00
Pusei metų ................:............. 4.00
Trims mėnesiams ..................   2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ..........    .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 3c
Savaitei .......    18c
Mėnesiui ...................................  75c

’ • i
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 

paštu;
Metams ......    $7.00
Pusei metų      3.50
Trims mėnesiam^ .......___   1.75
Dviem mėesiam ..L....,______   1.25
Vienam mėnesiui ...___________ .75
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su.užsakymu. * '

algų kėlimui, vadinasi, yra 
ne tame, kad federaliam iž
de “trūksta pinigų”. Daly
kas čia eina apie tam tikrų 
principų.

MNiamaHaiMMMMMi--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

kurie dirba valstybės veda- kai demokratinė respublika, tai “Tai kurgi ponas Klajūnas ei
ni?“— vėl užklkusė.

“Koks čia iš manęs ponas ta
vėl užkliuse.

Republikonų partijos bo
sai ir kiti atžagareiviai ne
nori, kad butų žmoniškai 
apmokami valstybes įstaigų 
darbininkai.

Paštų valdo valstybė, o 
ne privatiniai biznieriai, 
kaip geležinkelius, telegra
fų, kasyklas ir t. t. Kapita
listams ir jų klapčiukams 
yra svarbu, kad tas valsty
binis biznis butų diskredi
tuojamas, nes kitaip tai žmo
nės gali užsimanyti, kad ir 
kitos susisiekimo priemonės 
(geležinkeliai, telegrafo lini
jos) butų paimtos j valsty
bės rankas? Po susisiekimo 
priemonių suvalstybinimo 
gali žmonėms ateiti į galvų 
mintis, kad visuomenės nuo
savybe turi būt paverstos 
kasyklos ir kitos svarbesnio
sios žmonių gyvenimui pra
monės.

Geriausias būdas veikti 
prieš šitų mintį yra pada
rant taip, kad darbininkai,

rnam biznyje, butų blogiaus ir šuq ^.ėnesienoj.”
apmokami, negu privatinių čia ma^,durna ---------—«■------  -
įstaigų darbininkai”, jeigu ?alva vlską žlnos aU<? mste?e* Kiba galiu lygintis' nor“ 
valstybės darbininkų pade- į Skruzdė palocių.
tis bus blogesnė, negu prfva-į _ . y x.. _ .
tinio biznio darbininkų,, tai buvaVsu prašyri,u. Qi j<aip
visa darbininkų klasė bus visko pas Skruzdą atsimainyta, 
nusistačiusi prieš valstybinę Jis pilnatis raudonas, kaip tik-

1 * ‘ * ’ras rudens’putinėlis.'Visai nebe
tas kai grįžę iš Rusijos, kame 
anot jo smutna buvę gyventi, 
žmona jo, vietoje “kak poživaje- 
te,” jau išmoko mūsiškai “laba 
diena“. Stebėtis butų bereikalin-

kiau jam ir abu tylėdami nuė- su raštines ponaičiu. Bet va vai- _• • m_______ t_ z.. * . . , .

arba visuomeninę nuosavy
bę.

Prezidentas Coolidge ve
tavo įstatymą apie algų pa
kėlimą pašto tarnautojams. 
Prezidento“yeto” (atsisa
kymas pasirašyti po įstaty
mu) reiškia, kad įstatymas 
palieka be Vertės, jeigu kon
gresas, leisdamas, jį per ant
rą balsavimą, neparemia jo 
dviejų trečdalių balsį dau
guma. ' r •' \

Užvakar tas prezidento* ___________ ______
vetuotasai įstatymas buvo nėra tokių karščių* kad reikėtų 
antru kartu balsuojamas se-’vaik^ioti musų piliečiams nuo- 
nate, ir dviejų trečdalių bal- ^enis- Jei kurtais ir pasnodo to- 

^ .. . .kiti, tai ne dėl karščio, bet šiaip
sų daugumos jisai negavo?sau> netuvčdanii iš k() pri.

griešną” kūną ar
ba bijodami lygintis, su sostinės 
ponais, kurie labai dail’ai nešio
ja. Neauga citrinos, palmės, 
bet už tai karklynų, alksnynų 
niekas galų nežino. Jie siaudžia, 
gaudžia nuo balsingų lakštučių 

lą vasarėlę. Nėra 
ir šalčių didelių, o tik šįmet kas 

» buvo 
liūtiška žiema. Sako, kad Fr se
niausi seniai nebeatsimena to
kios. žinoma, žiemos visur yra 
ir mes jos nebijotumėm jei tų 
malkų, kad ir durpių galop butų, 

‘bet dabar pas mu^ “čieta”, kaip 
raganos šluota iššluota. Moky
tesni musų sostinės eretikai kal
ba buk valdžia netik miškelius 
alksnynėlius, bet ir didžiąją upę 
pardavę užsienio ponams. Kai 
gerai apmąstai: thi rodos, kad 
taip ir turi būti. Jei nupirko miš- 

įkus kupromis jų negi nešios, rei
kalinga upė, kui u. taip lengvai 

Tai yra keistas argumen- ir patogiai išplauks miškeliai, 
titss. Viena iš dviejų ----- a-i*

pašto tarnautojų darbas yra 
reikalingas, ar ne. Jeigu rei
kalingas, tai žmonėms, ku
rie tą darbą atlieka, turi būt 
suteikiama proga gyventi 
ir užlaikyt savq šeimynas. In^daro> Jei 1 
Valstybė turi surasti šalti-1dzl^. PusaK-v1;; Jus,l

man: ,
“žinai, Klajūnę, bene geriau 

butų tau apsivesti.”
“Nag jau apdumOju, ponuli, 

bet žinotum pliks, feąip tilvike,” 
—atsakiau jam pridėdamas, kad 
etatus mažinant aš pirmuoju 
ton nelaimėn pakliuvau.

“Tur būt, ieškai vispusiai ge
ros, kad turtinga, protinga, 
graži ir darbšti butų,”— klausia 
jis mane.

“Oi ne” — atsakiau tvirtą, sa
vo nusistatymą. “Valstybės ve
žime vistiek nepriseis tai kam 
toki. Bile tik visus pinigus pažin
tų, kai jie dabar taip mainos pas 
mus ir butų gerai. Antra, nė 
tarnystės, nė duonos, nė nieko, 
ponuli.”

“Gaila tavęs, Klajūne”, atsi
duso mano prietelis. “Aš duosiu 
tau tarnystę tik, žinoma, pirma 
atsisakysi,, žodžiu*, apsičystysi 
nuo cicilizmo.

“Čystas esu, ponuli, senai.”
“Ir gerai”, — pertraukė mane 

Kirpeika.
(Bus daugiau)

*""■ ■■ .....J A..

didino. Amerikos lietuvių 
santykiavimas su senąją Ievy
ne, maždaug taip kaip aukš- 
efeu pasakyta, tęsėsi iki pat 
Pasaulinio Karo pradžios 1911 
metais, kada Lietuva tapo nuo 
viso pasaulio atkirsta. Tačiau, 
Idėjinis Amerikos lietuvių ben
dravimas su Lietuva nelik ne
nutruko, bet didžiai išaugo: 
buvo sukurta stipri baze Lie
tuvos Neprigulmybeį išgauti 
ir nuo karo nukentėjusius su
šelpti. Naudingos jų pastangos 
davė gerus vaisius: karo vėsu- 
lai prašvilpus, jie turėjo pro
gos dalyvauti Neprigulmingos 
Lietuvos valstybės prisikėlime.
2. Kaikurios Lietuvos Preky

bai Vystytis Apystovos.
Lietuva su Klaipėdos kraš

tu, neskaitant t lenkų okupuotų 
Vilniju 5,fu’rr apie 57,000 ket
virtainių kilometrų, aYba 21,- 
900 ketv. mailių žemės ploto, 
ant kurio gyvena apie 2,200,- 
000 žmonių, tai yra vidutiniš
kai imant po 10 žmonių viena
me ketv. kilometre. Illinois val
stija Amerikoje turi pustrečio 
syk daugiau žemės ploto, t/is 
kart daugiau gyventojų; bet 
apgyvendinimo tirštumas ma-

Lieluvos.
prieaug'

kiojag dainuodamas:
“Kiauros kelnės, pilvas dykas 
Vbt ir musų darbininkas.
Nė Čebatų, n# sermėgos
Spaudžia širdį didžios bėdos”.
“Cha, cha, cha”, —i nusikvato

jo Kirpeika taisydamas pažasty 
portfelį*

“Kad ana skradžiai.’ Vjs tai 
su juiokais tas Klajūnas.”

“Gkl būt, ponuli, kai mąn
Pono Coolidge’o laimėji

mas senate tečiaus neprisi
dės prie jo autoriteto padi
dinimo. Truko viso tiktai 
vieno balso iki dviejų trec-, 
dalių daugumos už įstatymų* naį įr vadinos Skruzdey. Negi 

jis pirmutinis arba paskutinis. 
Musų respublika tai lyg širdinga 
močiutė, Čia prisiglaudė ir dabar 
bene geriausias ypač atsakomin- 
gas vietas užima Viši carų ir kai
zerių šnipai, uriadninkai,, kyši
ninkai ir šiaip bastūnai nežino
mos praeities. Taip ir Skruzdas 
gyvena. Vietoj dvięjų ožkų jau 
tris karves laiko porą arklių, ku
riems pavargus darbininkais va
žinėjas. šiė mizerijos 7.: mukdami 
jo fajetoną giedą tokiu griaudin- 
gu balsu, kad net iš šalies’ žiū
rint ir jautru ir griaudu daros. 
Jie šaukia vis tokią giesmę: 

“Lietuva tėvynė musų, 
Skurdo bėdų žeme 
Jš praeities tavo vaikai 
Kiauru samčiu semlia.” 
Darbininkų pas mus labai 

daug. J_ų pilni kalėjimai, dirbtu
ves, o ir gatvėmis gaujos vaikš
čioja revoliucingai zuzindamoji. 
Na, tiek to, kur jų nėra. Geriau 
kalbėkime kas reikalinga. Tai ži
notumėt, kaip aš pasiėmiau savo 
visus dokumentus su visomis re
zoliucijomis ir išėjau gatvėn, 
tartum tyčia šmakšt ir susitinku 
seną seną pažįstamą poną Kirpei 
ką, musų sostinės galvą. Kai 
kurie mokytesni vadina burmis
tru, miesto galva, o mes darbi
ninkai nemokyti tiesiog birgeliu 
praminėme Kirpeika žmogus, 
reikia pasakyti, kad iš naujausių 
žmonių. O gudrumęlis tai rodos 
ir žydų karalių Salamoną per
kalbėtų. Nusistatymo jis tai da
žniausiai tokio, kur šiltesnis vė
jelis papučia. Kur jis nebuvo, ko 
negarbino. Ir esdeką ir šliauži- 
niuką, net ir tų neraliuotų pa- 
gonų bolševikų nekoliojo kokį 
laiką, o dabar nuėjo ten, kame 
nė sėja nė akėja, bet visko los- 
ka Dievo. Delei jo tokios išmin
ties Saulių piliečiai ir išrinko 
birgeliu. Svarbiausia, žinoma, 
buvo tas, kad jis laimėjo mūšį 
su senu lenkų atamianu Makševi- 
čium. šis istorinis įvykis atsiti
ko taip. Musų sostinės birgeliai 
iš pretkų buvę šlėktos, taip it 
Maksevičius lyg lordas turėjo 
paveldėjęs tėvo teises. Kirpeika 
užsinorėjęs užimti jo vietą ilgai 
galvojo iš kurios pusės pradėti, 
kol galop nutarė apšaukti senį 
MjvRišovičiij t&vyiies vlku.
Viename miiesto tarybos posedyj 
taip ir pradėjo, kad tas šioks, 
toks anoks, o Maksevičius, kad gi 
trenkė Kirpeikai į smilkinį, Die
ve latavok, tai manėm, kad m^i- 
sų miestas taip ir liks be galvos. 
Apveizda dar išgelbėjo. Kirpei
ka pažagsėjęs padavė teisman 
Makševičių, tas taip pat padarė, 
bet kai atėjo teismo diena abu 
pasibučiavo sakydami:

“Ko čia mumis vieno plauko 
tautiečiams pyktis. Tai cicilikų 
darbas, o mes juk ir toliau ben
drai dirbti galėsime.”

Taip ir išėjo, šiandien Makše- 
vičius tėvynės avinėlius laiko, o 
Kirpeika kerpa glotniai. Tokiu 
tai budu mano gerasai pažįsta-' 
mas, su kurio kiauleles ganėm ir 
liko birgeliu. Tik kai liko kaožin 
ko su manim retai besumęsdavo 
sausą žodelį. Vienas padorus ka
talikas mfem išaiškino, kad, gir- 
cli? vyramis, kurie valstybės veži
me sėdi, nėra ir laiko su kokiais 
nors Klajūnais tauzyti balabai- 
kas. Gali ir taip, kai aš gerai 
neijushnanąu, tai tuos* J žodžius 
šventai, ir nešiojau savo širdy 
iki dabartinio susitikimo.

“Sveikas gyvas, Klajūne mu
sų,” anioliškai pasveikino 
mane susitikęs Kirpeika.

“Dėkavoju”, ponas Kirpei
ka.

kurį buvo vetavęs preziden
tas. Coolidge’o “veto”, vadi
nasi, ką tik-nebuvo sumuš
tas. Ir tai vos už dviejų mė
nesių laiko po to, kai jisai 
buvo milžiniška dauguma 
balsų išrinktas prezidentu 
antram terminui!

Nežiūrint didelio skai
čiaus balsų,, paduotų ’ už 
Coolidge’ą,5 kongresas nelai
ko jo savo vadu. Jisai kon
troliuoja valdžią tiktai ačiū 
tam, kad konstitucija sutei
kia jam autokratišką ga
lią.

KLAJŪNAS ' ,

Saulių Respublika

tai
ga, nes kai nebuvo musų respub- nebėr, viena dainele bfeiį
likos ir jos kajba. nereikalinga 
buvo. Jis tuomet “ščyrai” tarna- 
|vo Rasputino Jauninamai šeimy-

ko. .
“Neliūdėk savo tėvynėj nežū

si, o dabar einam pas mane ar
batos stiklą išgersime,” — pa
guodą jis mane.

“Eiva, eiva ponuli, kurgi ne,” 
—vilčiai atsakiau nurijęs seilę.

Tiesiai taip ir nuejdm, o nuė
ję, kad pradėjom valgyti, gerioti 
ir aržėti, tai net miela. Kai jau 
gerokai įkaitoni Kirpeika ir sako

t u p

A a

Lietuvos-Amerikos Prekybinių San 
tykių Apžvalga ir Prekybos 

Galimybės

gyventojų;
tirštumas 

žai tesiskiria nuo 
Naturalis gyventojų 
lis Lietuvoje buvo;

liūs, kurie nė sėja, nė į aruodas 
krauna, o vienok linksmi dainuo
ja ir pamiršti valgį.

Vakar ryto puikiai patekėjo 
saulutė. Visai pavasariu nusi
juokė, net ir mano palangės aly
vų medeliai pradėjo šaipytis. Aš 
šokęs iš lovos užsimečiau bala- 
goną ir niūniuodamas pavasarė 
lio motivus išėjau gatvėmis pa
klajoti. Einu taip sau tyliai lyg 
valstybės nona prisipirkęs, u čv? 
užpakaly kažin kas tik kad su 
riks:

“Klajūne, a, klajūne! Ir kurgi 
taip žerglioji lyg gudas į lieps
ną”?

“Kad tu prasmegtum, priemė
tį gausiu, o iš ko činčibero nusi 
pirksiu,” burbtelėjau atsisukda
mas ir pamačiau musų vice pre
zidentą Skruzdą. Na, dabar sa
kau sudiev pavasarėli^ Jau ar 
areštuos ar kas nors tokio atsi
tiks.

Reikia žinot tamstoms, kad 
dabar Saulių sostinėj didelė be
darbė ir pavasaringi darbinin
kai visokias “neenatas” daro, 
kurios dažnai kalėjime apmušę 
pamalinavoja. Taigi bus supran
tama jumfc ir mano baime. Greit 
nusivožiau savo annulką ir nu
silenkęs iki žemelės atsakiau:

< 5i vclej t,vi, Kiict : v mušti SvciittAlj- i “Niel-cm- nežerg;lioju, ponus 
lyvasai ūkininkas Smailokaitis Skruzdai. Kur čia man dabar, ki- 

pirkęs miško užsieny, bet kai ba nežinote, kad esu padoriausia 
tikrai nežinau pakeliu jo pačio ir tyliausifTpilietis”.
sumenijai. Galop ir nevalia pas Į Skruzdas tyli ir aš tyliu iš 
mus kištis į diplomatijos reika- paskui eidamas. Negreit jis vėl 
lūs. Įstatymai griežti ir juokų man sako:

į tą vai- “Girdėjau, kad tu, Klajūne, vi- 
re?kalas sai ištvirkai su tais darbininkais. 

vttioLjvv oai u j . e}arį)Uoįjs nitilstis, kiaušy- Nenuorama koks tai likai?
mus žmoniškam atlyginimui ti j<unigH) 
už jų darbą.

Juokinga butų, jeigu ji gaikų ir 
teisintųsi “neturtu”, kuomet Tuo tarpu nebūtų ir reikalo, lo-

Kaip jau žinot gerbiamieji, 
musų respublika randasi viduti
nėj žemės kamuolio juostoj. Čia

Taigi prezidento “veto” pa- dengti savo “j 
siliko galioje. Įstatymas ta
po sunaikintas. Pašto darbi
ninkams algos nebus pakel
tos.

Tai yra Coolidge’o “pre- 
zenkas” žmonėms, kurie dir- dainų kiekvien 
ba vienoje svarbiausiųjų val
stybės įstaigų. O daugelis tų ^in kokios priežasties 
žmonių lapkričio 4 
veikiausia balsavo už 
idge’ą.

dienų 
Cool-

Kodėl 
priešino 
algų kėliniui? Jisai sako, to
dėl, kad paštas jau ii’ dabar 
nešųs deficitų; jeigu tarnau
tojų algos butų pakeltos, tai

prezidentas pa<- 
pašto tarnautojų

dėsnis.

o daugiau ni
lim žinom

Pasiutusiai mėgstu pavasarė- 
rt?s labai gfh’U na- Įį ponuli ir dėl to kambary nebe- 

parsigabeno. rimsta,” — atsakiau jam.
Jis pažiurėjo devynias raukš-

oslinėn

visi žino, kad Jungtinės Vai-« priea vaM" ’’ !^; ’;,va™les kaktoj. satrauk«s V v« sako:
... s u ant nosus. Dabar netik ku- Ne apie tą. Tu bažnyčion re-

saulyje kraštas.
ro, bet ir valgyti mažiau 'bėrei - 
kės. Aš tą puikiai žinau. Galit 

j gerbiamieji skaitytojai tikėti.

tai eini, žydų mokslą buk studi
juojąs.”

“Vaje, vaje ponuli, kad gi
Kiekvienam puola į akį l’er kiaurų žiema aš vis lig ad- man duotų kas nors bile kokio 

kad tie patys elementai, ku- ve(nl° Plukęs, vis ne. ■mokslo visom-keturiom j j pri- 
f, _ , J sotus. Nedelto nesotus, kad man imčiau.

1 P1(ę^ldentu Coolldge U butŲ apetitas sugedęs, bet pa- “f __ , __
priešinasi pašto tarnautojų prastai, kaip visi musų darbiniu- supranti išmintingiausios mano 
algų kėliniui, varo smarkių kai neturi iš ko nusipirkti. Dirbu kalbos. Na, tiek su tuo. Dabar 
mritamia už Amoriknsj trink- tai jau daug, dar mažam močiu- eisi pas mane ir pasiimsi sayo lagvinJi didinimu. Jie reika-1^ kad ^ku?as
. . ... ...... turas — tinginyste. Visi gerai do galop Starkeho Kryžių val
kioja didesnio kaijnio latvy- dirbau bet pas mus moka už dar- dinti.”
no, (langiaus karinių oro tiek, kad badu padvėsti ne-) “Ale, kaip vėlai, ponuli. Juk 
mašinų, daugiaus kanuolių-kaip negali visą žiemą. Pavasari dabar ne Dievui šluota nė velniui 
tvirtovėms ir t. t. Kodėl tai ir norėk — nenustipSi. Aš pagaikštis. Lygiai šeši mėnesiai, 

dabar atsikėliau anksti ir kai kaip prašymą tamstos Skaistybei 
tik prisimenu duonelę, greit ei-padaviau.” j
nu pasivaikšioti. Pasiutusiai mė-1 “Tai kas tokio?“ — pertrau- 

imus, tuomet , kė mane Skruzdas. — “Nežinai

Ir kvailas gi tu, Klajūne, ne

gv?° . nu pasivaiKsiou. r.
Tikroji\priežastis to prie-!gStu pasivaikščioji

šingUMiO pašto tarnautojų apdumoji žiūrėdamas į paukšte- kas yra valstybė, nauja dvasią-

1. Iš tolimos praeities. 1
’ I •'

Į klausimą, - kada prasidė
jo Lietuvos produktų mainos 
su Amerika, galima atsakyti: 
—nuo to laiko, kuomet pir
mieji Lietuvos kolionistai at
vyko Amerikon. Bet kadaj tai 
buvo, — niekas dar nėra do
kumentaliai priparodęs. Pen
kiolikto šimtmečio gale, kada 
1492 metais Kristupas Kolum
bus atrado naują sausžemį 'va
karuose, kuris vėliau lapo 
Amerika pavadintas, — Lietu
va buvo nepriklausoma vals
tybė ir tuo laiku, tai yra: Ka
zimiero Jogailaičio viešpatavi
mo metu, vedė sunkią kovą su 
Lenkijos intrigomis,
tame amžiuje, dėl perdidelio 
slaviško elemento 
(Lietuvos kunigaikštystėje, 
lenkų intrigos buvo galop ap
vainikuotos Liublino Unija 
1569 metais. Lietuvos didikai, Lietuvos užsienin, taigi ir A- 
bc mažų išimčių, pasidavė len- merikon. 
kų įtakai, sykiu su gerbais
privilegijomis pasiėmė lenkų 
kalbą ir idėjas. Iš liaudies bu
vo atimtos visos teisės ir že
mė; ji buvo pilnai atiduota ka
raliukų dvatponių nuožiūrai, 
pateko- į juodą baudžiavą. 
Baudžiava greit tapovnepaken
čiama; valstiečiai neretai su
kildavo prieš ponus, bet kelio 
į laisvą Ameriką niekas dar 
nežinojo. Tačiau, tais laikais 
ir pačioje Amerikoje nekoks 
du r rojus tebuvo: naujo saus- 
Zvmio tyrinėtojai - yVespucius, 
Biilbou,

šešiolik-

Didžioje 
tos

žymesnę emigraciją Amerikoi 
tuo laiku kalbėti neprisicir 
nebent vienas kitas ’ drąsuolis 
tai ponų persekiojamas, ta; 
Husų Valdžios ujamas, kaip 
Kosciuška, tepasiekė Ameriką. 
Prasidėjęs tuo metu amerik-lc-4 
čių karas dėl Nepriklausomy* 
bes negalėjo savemp emigran
tų patraukti. Kada 1783 me
tais Paryžiuje Amerikos Ne- 
prigulmybė tapo galutinai pri
pažinta, lietuvių liaudis mer
dėjo baudžiavoje ir nelaimin
gos unijos su lenkais beliko 
vos keletą metų. 1795 melais 
Lietuva pateko Rusijos jungan 
ir tik 1861 metais tebuvo pa- 
liuosuola nuo asmeniškos bau
džiavos, bet ekonominė bau
džiava pasiliko. 1863 metų su
kilimas šiek tiek čia pagelbė
jo: valstiečiai gavo žemės, 'ra
čiaus, Muravjovo Koriko ga-

1918 m.
1919 m.
1920 m.

Toks

1921 m. 4-17,900
1922 m. 4-19,100
1923 m. 4-27,184

metinis prieauglis rodo 
tautos 'branduolį.

* • » f

Lietuviuyw.' 'žemės ūkio ša
lis: Lietuva netik savos duo
nos užtenka, bet dar turi jos 
pertekliaus.; Tas derliaus per
teklius,yra vienintelis progre
so šaltinis. Žemės plotas , ši- 
t?aib skirstosi: ariamos 16%; 
pievų 1 1% ; ganyklų 12%; miš-

—10,900

kelių ir ežerų plotai 8%. Aria
moji žemė daugumoje geros 
rūšies, tik jos kultūros laips
nis vis dar tebėra žemas, nes 
pavyzdžiui, ■' viendidis plotas 
kviečių Lietuvoje duoda der
liaus tris kart mažiau negu 
Danijoje., Liaudies apšviela tą 
anomaliją turės prašalinti. Jau 
ir dabar per trumpą kuką pa
darytą nemažai pažangos, ypač 
pieninkyštės ir gyvulinio ūkio 
srityje; apie žc^nės ūkio pa
žangą liudija ir tas faktas, kad 
trąšų importas šių metų pir
mame pusmetyje buvo 3 kart 
didesnis negu pernai metą.

Tąutos turtai žemėje dar 
neištirti. Tačiau 1921 m. eks
pedicija patyrė gaižios rudos 
(Papilėje)^ kalkių (Ukmergė
je) ir gipso (Biržuose) klodus, 
kurie turi praktikos reikšmės.

Durpynai 
joga mažai 
daug kuro,

Bet Amerikoje tuo 
kuris 

'tepasibaigč. 
emigracijos 
tik nuo šių 

skaitoma.
i, — “Lietu- 
brangintinos 

teisingai pa-

ir laiku ėjo civilis karas, 
lik 1865 
Todėl, lietuvių 
pradžia Amerikon 
metų tegali būti 
Kun. Jonas žilius, 
viai Amerikoje’ 
knygos autorius 
ttlebi, kad 1867 ir 1868 metais 
buvo badas Lietuvoje ir dėlto 
1868 metps jis skaito 
vių “kultūrinės” 
pradžia. Rekrutų
“Maskolijos vaiskiu” tainpri čia 
buvo

pirmus pasekmingai budu, pirmieji '.Mctuvos čmi- 
aplink žemę, keliauninkas Ma- graidai Amerikon buvo iš prie 
gellanas, Cabot ir daug kilų, vartos. Paskui pradėjo vyk- 
nespejo savo darbų 
kaip prasidėjo varžytines tarp rejo tikslo Amerikoje 
(ispanų, pdrtifgalų, prančuzų, j venlil 
olandų ir anglų, kam tas kra
štas turi tekti. Anglų jaunas saviškiams j senąją tėvynę; 
laivynas, ■ narsaus Francis kiti, — šiek tiek užsidirbę pa- 
Drake vedamas, 1588 melais, tys skubėdavo grįžti atgal. An- 
sunaikino ispanų “Neįveikia- gi i ų kasyklos ir sunkieji fabri- 
mą Armadą” ir anglai galuti
nai gavo viršų ant kitų pre
tendentų. Tačiau, kolei įsivieš
patavo raudonveidžių tėvynė
je, nemaža vargo padėta, kaip 
kovoji* su indijonais, taip ir su 
gamta. Daugelis Europos kra
štų jurininkų, kaip švedai, Ja- nėję, sudarydami vietomis Ja
nai, vokiečiai mėgino plaukti 
per okeaną tai pelno, tai tikė
jimo laisves tikslais. Istorinin
kas Daukantas pastebi, kad 
apie 1688 m. ir keletas lietu
vių išvykę Amerikoh ir apsigy
venę Ne\v Yorke; tasyaktas 
nėra ištirtas, bet yra visai gar 
Urnas, nes tais laikais įsigalėjo 
Lietuvoj jėzuitai rūsčiai kovo
jo su reformatais ir pastarieji 
buvo dažnai priversti 
ieškoti ramybes. Jei 
emigracija\ Amerikon teprasi
dėjo lik 18-lo amžiaus pradžio
je, tai apie lietuvių bent kiek

svetur 
vokiečių

me.tuo.se

lietu- 
emigracijos 

gaudymas
l'okiu

Paskui pradėjo vyk
ti Uždarbiautojai, kurie netu- 

 S apsigy- 
vieni jų, sunkiai su- 

1 laupę kiek centų tuoj siųsdavo • ' v i • • •....... j —

kų darbai — • buvo musų bro
lių dalis Amerikoje. Ilgainiui 
atsirado patogesnių galimybių 
ir Amerikoje apsigyventi ir 
daugelis lietuvių, utsi k virsda
mi savo gimines, apsigyveno 
Amerikoje kaip naujoje tevy

senąją tėvyne nei dvasinių, 
nei materialinių ryšių nenu
traukė. Vėliau atsirado inteli
gentų, kurie lietuvių tautos at
gimime net didelę vagą yra iš
varę. Pradžią lietuvių kolo
nijos Chicagojc Jonas (žilius) 
skaito 1870 metus, ši lietuvių 
Rolionija čia greit, kaip ir 
pats CJiicagos mirsiąs, išaugo 
ir ilgainiui, kai}), matome, pra
lenkė visas kitMs 
Revoliucija 1905 m. 
ir Lietuvoje lietuvių

kolonijas.
Rusijoje 
emigran-

ir upių vandenų 
teišnaudojama; čia 
daug energijos gu
ja išjudinus, daug 

kapitalo reikia.
Lietuva turi savo jūrinį por- 

t:.i K lu i ,■><?< l;j tik nuo
1921 m. gegužes 8 d.), bet ne
tilti ydar savo prekybos laivy
no, be kurio apsieiti negali. 
Prekybos laivų įsigyjimas yra 
glylvigiufsias <L|ietuvos reikalais;

tinkamų upių, 
(208 kilometr.

mas, bet vis tik labai dar ne
toli čia nueita.

Lietuva turi 
viams plaukioti 
kaip Nemunas
nuo Kauno iki Klaipėdos), Nė
rį, Nevėžį, Dubysą, Ventą, Mi
nija; tačiau* normaliniam gar
laivių susisiekimui tik pavasa
rio metu tetinka. Upiniu gar
laivių skaitlius, yra jau pasie
kęs prieškarinio skaitliams. Lie
tuva turi apsčiai senų plentų 
ir 1,138,610 kilom, plačiųjų ir 
siaurųjų ge Ūkelių ir dar su
manyta neuj&i’lgio naujų linijų 
liesti, sti,jungiant Klaipėdos 
uosta su krašto viduriu.

(Bus daugiau)

gi

Jau atėjo Kultūros No. 11. 
Galima gauti Naujienų Ofi
se, 1739 So. Halsted Street. 
Kaina tik 30c.

me.tuo.se
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SOCIALISTŲ PARTIJA
DABAR

Drg. K. Bielinio 2-ji kalba 
Lietuvos Seime

Kiekvienas musų pasižiūrėjęs 
į Socialistų Partijos veikimo is
toriją, turės pripažinti, kad So
cialistų Partija dabar pergyvena 
dideli ir svarbų momentą.

Socialistų Partija, nori ai’ ne
nori, bet turi taikintis prie gyr 
veninio aplinkybių. O kaip žinia, 
gyvenimo aplinkybės vis keičia
si.

Socialistų Partija pirmą sykį 
savo gyvenime dalyvavo rinki
mų kampanijoj .sykiu su progre- 
sistais Kai kurie dabar dar 
vis galvoja: ar toks žingsnis bu
vo gerai padarytas.

Dabar vėl yra laukiamas kitas 
didelis permainų momentas; tai 
progresistų suvažiavimas vasa
rio 25, Chicagoj.

Bet nežiūrint tų visų bandy
mų, suorganizuoti visus šalies 
darbininkus į vieną politinę par
tiją. Socialistų Partija turi pa
silikti tokia kokia ji buvo iki 
šiol.

Socialistų, partijoj negali būti 
demagogijos. Pavieni asmens

Biudžeto formaliai ' 
trukumai ’>

Kalbant antru kartu prie biu
džeto pasilieka, mano suprati
mu, atsakyti į du klausimu. 
Vienas klausimų, kurį asmeniš
kai esu iškėlęs, nebuvo palai
kytas kitų atstovų, priešingai 

bandoma jam prieštd- 
Dar kartoju ■ ir prašau

buvo 
rauti, 
poną Vailokaitį įsirašyti įav6 
knygutei), kad Lietuvos Finan
sų Ministerija nemoka sustar 
tvti biudžeto, Lietuvos ' Beš-

" ' T i >
publikos Seimas nesugeba jo 
subalansuoti ir Lietuvos Res
publikos. Prezidentas kaikurių 
biudžeto įstatymų neskelbia. 
Šio mano tvirtinimo niekuo, 
iką skaitlinėmis, nei kuo kitu 
nenugriausit. Jus taip pat ne
įrodysit, kad 23 milionai įra
šyti į ši užmetu biudžetą nėra

vo iškilę, bet ir prie šitos pą-  
dėties Lietuvos bankai nemo- Dirbau naktį, dirbau dieną, 
kėjo kilti, jie smuko žemyn Ariau žemę, tirpdžiau plieną, 
alindami visuomenę. »Nepralinksminau dalios,

„ , . . . . . . Nemačiau dienos šviesos.Pefrnąi svarstant biudžetą ... . _... i j s v Štai senatve pasitiko, esu pareiškęs, kad nejvedimas ,bn(|n £ skntikn
laiku pastovios litų valiutos 
davė progos įsikurti musų ban
kams, davė progos vįsh tą auk
so ir dolerių rezervą, kurs ėjo 
dovanai iš Amerikos*<— dova
nai, gerbiamieji, milionais’ ‘ir 
dešimtimis milionų, — visą tą 
auksą paimti bankams ir su-1 
naudoti šavo tikslams. Įvedus 
litus, bankai liko prie nekilno
jamojo turto,’gi kraštas pasi
liko be vyžų ir, pasakysiu, ,be 
marškinių. Dabargi jus/ per 
Emisijos Banką, vesdami-■ 46-( 
kią pat bankų politiką,, antrą 
karią alinate kraštą palikdami sinės politikos: viena jūsų 
nuogą visuomenę, patys gi, no stambiai kapitalistinė, stambių 
rėdami iš> tos katastrofos įšsi- bankų politiką, kūpi prilygstu 
sukti, kreipiatės į Stoliholiną voro politikai, antra politika 
ar kuriuos kitus bankus. Todėl j demokratinė politika, demo,- 
mes sakom, bankinė politika ne krūtingai finansinė (Atstovas 
ant tikrų pamatų Lietuvoje pa- Karvelis iš vietos: O kas. tąj 
statyta, nors šiandien atstovas yra “demokratiilgai finanŠi 
Vailokaitis ir toįiaui gina nė?”). ’• /,
pačią politiką. Ponas ,VąiI6kil|-| 
tis gali tvirtinti, kalį labai, gę-1 
ra, jei išaugo šaldytuvai, Pale- 
monai ir šmidto fabrikai, bęt 
mes sakom, kad šimtą karių 
butų geriau, ,........
aukščiau stovėtų žemės ūkis, 
jei šimtą kartų geriau butų or 
ganiz uolos |kopeli’atyvų sąjau 
gos, koperatyavvų bankai ir jei Nukabysiu i 
kitokios visuomenės orgaiiiža-| pagvrų ’ 
ei jos butų tvirtesnės ir pajėg-[VQS įj^į0 j)ankuį pacituosiu

»Nepralinksminau dalios, 
Nemačiau dienos šviesos. 
Štai senatvę pasitiko, 
Mirštu badu be skatiko

, Ir vaikučiai dar maži, 
iKIykia bado prispausti.
Žeme! Juoda tu žemele, 
Kaip šiandien man širdį gelia!— 
Negi tau prasikaltau, 
Kad laimužę praradau.

(“S. D.”) Marcinkevičius.

Tarptautinis Frontas
LIETUVA

Paklausimas visuomenei

Aš noriu parašyti ir klausti 
visuomenės, kodfel rtiusų nepri
klausomoj Lietuvoj gyvenimas 
neina geryn, kodėl neprieinamai 
biednuomenei mokslas, kotiel yra 
pripildyti miestai, miesteliai ir 
kaimai bedarbių šimtais ir nuo 
ko tas viskas priklauso? Kraš
to biednuomenei gyvenimas vi
sai nepakenčiamas. Grudai ir 
krautuvių prekės , brangios, mo- 
kesniai brangus ne tik biednuo- 
męnei./ Ir ūkininkas ir visi dar
bo žmones yra rimtai susirūpi
nę išeities ieškoti..

Aš priminsiu dabartinį savo 
gyvenimą ir tegu sprendžia rim
tai gulvojantis žmogus, ar yra 
pakenčiamas mano ir daugelio 
kitų panašių gyvenimas. Aš grį
žęs iš kariuomenės šiemet,“ bet

i mane sU- 
1 ‘ •" tiko? Kaime yra daugybe bėdar- 

. . v. , , bių, šį laiką darbo negalima gdu-
Prie šios progos noriu jutais įj ne taz pramaitiriimą, drabužis 

priminti, kad du kartu 'g^na: bangus. Jei turėčiątt turtingus 
tautinė lietuviška finansinė pu t§vus> tai galėčiau šiltame kain- 

kraštą ir du1

na skriausti plačiąsias Lietu
vos valstiečių, darbininkų ir t. 
t. minias, tuomet pas mus ne
bus tokio biudžeto ir nebus to
kios politikos, . J

Todėl sakau, yra dvi fihan-

koks likimas ir įspūdis

RUSIJA

Pavojinga liga.

Trockis vėl “susirgo”. Jis

todėl, tegul būna nutarta ir 
tuoj aus pasiųstos peticijos į 
valstijų ir šalies valdžią, kad 
veiktų sulig s^vo galės

1. Suteikti publišką darbą
Suserga visuomet sąryšy su ko- tiems darbininkams, kurie yra 
munistų diskusijomis. Vieną be darbo ir kurie būtinai turi 
kartą jau buvo susirgęs, pa- gauti jį, kad išsimaitinus.
skiau sakėsi pagijęs, žadėjo ( 2. Įsteigti bedarbių apdraudog 
fiebesirgti, bet vėl susirgo. Vy- sistemą ir tuo budu apsaugoti 
riausias sveikatos komisaras darbininkus nuo badavimo ir 
pąrašė receptą, kad Trockini prasižengimų.
reikia duoti atostogų ir pa-| 3. Prašalinti kūdikių darbą, o 
siųsti į Krimą, tolinti nuo po- suaugusiems įvesti 8 valandų 
litikos. Komunistų gydytojai darbą visose industrijose 
pripažino, kad Trockis užsikrė
tė menševizmo liga. Mat, men- 
ševizmo. epidemija vis dar 
siaučia ' Rusijoj. Užsikrėtu
sioms ta liga bolševikai įtaisė 
ledų salose karantiną, bet men- 
ševizmo bacilos išlieka gyvos 
ir net užkrečia tokios sveika
tos žmones, kaip Ti’ockis. 
va bėda!

Socialistų kuopos dabar pra
dėjo didelę kampaniją, Jtad kū
dikių darbas visoje šalyje butų 
draudžiamas. Yra prirengtos 
tam tikros rezoliucijos ir jos 
platinamos visu smarkumu.

Gy-

< Socialisty Partijoj
NEW JERSEY

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

litika nušutino 
kartu musų bankai padangė- 

jei šimtą kartų skraidė, šių metų “Lietu- 
vosK Ūkio” 25 numeryje — ir 

; čia atsirado žmogus, kuris gie
da diferambus Ūkio bankui 

ir neginčysiu tų 
pagyrų, kurie padaryti Lietu-

ti ir vadžioti ją už nosies. So
cialistu Partijoj diktatūros ne
gali būti. Taipgi Socialistų Par
tijoj negali būti ir to, kad pa
vieni asmenys galėtų pasinaudo
ti ir dirbti ne Socialistų Parti
jai, bet savo karjerai.

Iki šiol Socialistų Partija ir 
buvo tikra išrėiškėja demokrati
nių principų ir ‘skelbėja tikros 
laisvės ir tikros demokratijos. 
Tokia Socialistų Partija turi pa
silikti ir ateity.

Socialistų Partija jau savo 
darbais yra atlikusi didelius ir 
naudingus darbus 
klasei. Socialistų
suomet gynė ir gina darbininkų 
reikalus ir ji laiko principą au- 
gščiau už pavienių asmenų rei
kalus ar karjerą.

Socialistų Partijos didžiausia 
užduotis yra skelbti masėmis pil
ną programą socialės evoliuci
jos. Ir Socialistų Partija turi tai 
daryti, todėl, kad nėra kam ki
tam 
nas 
nas

darbininkų
Partija vi-

tą darbą atlikti. Kiekvie- 
gali vesti politiką, kiekvie- 
gali vadintis progresistir, 
reikalauti kasdieninių dar

bininkams pagerinimų ir kovoti 
už juos, bet vien tiktai Socialis
tų Partija gali vesti ir davesti 
darbininkus į naują surėdymą: 
paliuosuoti darbininkus iš kapi
talistinės sistemos ir nuvesti i 
socialistinį surėdymą.

Vien tiktai Socialistų Partija 
gali padaryti, todėl, kad ji turi 
išdirbusi savo tani tinkantį pro
gramą.

Kitos partijos bandė panašiai 
daryti, bet rieks neišėjo.

Ypač gerą lekciją turį darbi
ninkai iš Rusijos bolševistinės 
Uranijos. Nuo tokios diktatūros 
darbininkai turėtų saugotis.

Socialistui Partija, pradėdama

pasidžiaugti savo 3 xi u Veiktais 
darbais ir toliau žengti visu 
smarkumu prie galutinos perga
lės kapitalistinės sistemos, ir 
dėl įvykiniiuo socialistinio sure-

tų organizuoti krašto ūkį, ,ne 
vien tik pono Vailokaičio, ūkį.

# ' l
Bankininkams padeda vai- 

i džift: kad to nebūtų!
Mes. lodei reikalaujam, kad 

Emisijos bankas nemėtytų pi
nigų milionais ūkio bankams, 
palemonams 
lams, kad 
niais 
kad 
jiems padėtų.
luinas tarp musų ir jūsų! Jus • 
sakot, kad Jums maloni tokia 
finansinė politika; mes su tuo 
sutinkam: jums malonu augiu-p 
ti šaldytuvai, bet Lietuvai tas 
nemalonu. Jums rupi vesti to- 

kad už tų ji politika toliau ir toliau eks- 
virlinės galima paslėpti ploatuoti tą pačią visuomenę, 

tą teisybę, kuri matoma. Atsto- ir, — aš noriu būti pranašas, 
vo Šmulkščio bandymas įrody-'— jei tokia politika ir toliau ’ 
ii, kad galima priimti rezoliu-l bus vedama, tai galima tvirtin- ’ 
ei ją svarstant biudžetą, taipgi

t i mano pasakytąją kalbą, dėl 
šių metų biudžeto, pasakytą 
55-me posėdyje gruodžio 21 
dic.’Ą 1923 m. Aš stebiuosi, 
kad žmonės prieš rimtus daly- 

eperuoja vien žodžiais* ir 
žodžiais, šičion pinama žodžių 
virtinė ir manoma, 
žodžiu

balansines* skaitmenis ir staty
siu jums klausimus.

Iš ko lobsta bankininkas 
Vailokaitis.

Balansas 22 metų sausio me
nesio pirmai dienai kalba, kad 
Ūkio Bankas markėmis turėjo 

537.400 
auksinų, o jau balansas 23 m. 
sausio pirmai dienai nekilnoja

• mojo turto Ūkio Banke rodo

• • • , | i i K! Illv IJCillIYCio XX L C* L kir kitokiems ga- , .. . ,. . . I nekilno amo o tūrio ; /su savo pimgi-
rezervais eitų į kaimą.

jįą eitų prie žmonių ir. « . . , i , • mup/ iua ivz
...S t*.1,.J 15,11.000. Tai reiškia, laike vie

nų metų nekilnojamas Banko 
turtas yra tiek išaugęs. Painv

ti, kad už penkių metų visa 
Lietuva bus pono Vailokaičio 
kišeniuje! (Dešinėje juokas). 
Lietuvą valdys ir eksploatuos 
tik ponas Vailokaitis. Jei jūsų 
bankai sutvirtės, jei jus įsiga
lėsiu tai ponas Vailokaitis pirks 
valstiečių rugius dar tuomet, 
kai nebus pasėli, duodamas 
kreditą valstiečiams sunkiomis 
sąlygomis; jis darys tą patį, 
ką daro Amerikos stambus ka
pitalistai, kurie superka dar ne- 
pasetą javą ir visus farmerius, 
nežiūrint į didelį Amerikos 
turtą, pastato keblioje . padėty-

brėžiu, kad jus niekiu* pasauly
je nerasit Seimo, tokių Seimo 
atstovų ar tokios valdžios, ku
ri ^rezoliucijomis balansuotų 
biudžetus. Tokio biudžeto jus 
niekur nerasit. Ir tokiu bildu 
klausimas apie tai, ar mokama 
sustatyti biudžetą ar ne, pasi
lieka atviru, pakol jus už po
ros metų neįsitikinsit, kad ne
mokat jo sustatyti, kad reikia 
dar pasimokyti.

Bankų politika: keli banki
ninkai lobsta, o visa Lie

tuva skursta. , . , . . . . ,, . .ka kuri vedama dabar Emisi
Antras klausimas, kurį čio-.jos banko ir kuriai jus prita 

nai norėčiau labai ?
lai būtent bankų ir “ban? 
operacijų klausimas. Man 
malonu, kad šilas kiau

nių gale šituo 
antrą

tik iš balanso, dėl kurio čia po
nas Vailokaitis ištisą 
mus įtikinėjo, būtent 
Paėmę indėlius jus 
kad indelių, balanse 
sausiui pirmai dienai buvo 52,- 
357 lt.; tų pačių indėlių balan
se 21 metų sausio 1 dienai — 
31,000.* Ką tai reiškia? Kuom 
bankas operuoja? Iš kurių su
mų nuošimčius ima? Iš kurių 
sumų stalo prekybą ir ^pramo
nę? (Iš dešinės: Stabdo?). — 
Taip, stabdo; aš drįstu sakyti, 
ponas Karveli, nors nesu ban
kininkas. xJųs stabdote visą gy
venimą! Jeigu paimsit statis
tikos biuro davinius, lai jus tą 
mano tvirtinimą pamatysit. 
Statistikos biuro daviniais, 
metais liepos 1 dienai visi.

bary laukti, bet mano tėvas te
turi vieną dešimtinę žemės rau
donos smilties ir grįčią ki&urais 
kampais, drabužio neturi patys 
savo senų ir nuogų kūnų prisi
dengti su mažais trimis vaikais, 
nors iš šios sukniubusios gtį^ioS 
išeis astuoni Lietuvos kareiviai, 
iš kurių jau trys atsitarnavome 
kariuomenėj. O kas man daryti 
negaunant-darbo, drabužio netu
rinčiam, o ką aš veiksiu nuogas 
ant gautosios žemės atsistojęs 
— ar paukščius baidysiu, ar ar
siu, sėsiu, statysiu namus ir dar 
valdžiai mokesčius mokėsiu ? Ma
no tėvui irgi gresia bado pavo
jus turint žemės vieną dešimti
nę raudon6>Jmėli su trimis ma
žais vaikais, kur man paaugu
siam nėra nė-vienai savaitei pa
būti vietos. Juk nusibos gimi
nėms laikyti, kurie ligšjol laikė, 
ir* užsisklęs duris, o kas man 
liks daryti?

Pas mus Lietuvoje Seime sė
di kunigai ir ponai, todėl sėdi/

New Jersey valstijos socialis
tai nejuokais pradėjo didelę 
kampaniją gavimui daugiau na
rių partijai. Vienas draugas ra
šo šiaip: Gal jums bus žingeidu 
sužinoti, kad Hudson County 
Komitetas yra nutaręs duoti do
vaną $25 tai Socialistų Partijos 
kuopai, kuri nuo sausio 1 dienos 
iki liepos 1 dienos gaus daugiau-i 
šia narių savo kuopai, 'O West 
Hoboken Socialistų, kuopa nuta
rė duoti $5 vertės • knygų' tam 
draugui, kuris per 6 mėnesius“ 
prirašys daugiau narių savo 
kuopp/. Bet laimėtojas dovanos, 
mažiausiai, turi prirašyti bent 3 
naujus narius.

• ; i .,
Kad gavus naujus narius par

tijai, teh draugai yra nutarę at
lankyti kiekvieną balsuotoją sa
vo apielinkėje ir pasikalbėti su 
juo asmeniškai. Socialistai ma
no, kad toks asmeniškas pasikal
bėjimas suteiks geras pasekmes. 
Ir jie tuotarpu planuoja naujiem 
draugam suteikti darbą, kitaip 
sakant, nžinteresuoti juos, kad 
jie labiau prisirištų prie parti
jos ir prie didesnio veikimo.

Pasvalys. Gruodžio 8 d. 
draugo Viržio hute posėdžiavo 
LSQP. Pasvalio apskrities Or
ganizacijų Komitetas. Aptarta 
“Socialdemokrato” (“platinimas, 
rinkimas aukų apskrities par
tinio darbininko išlaikymui iii 
kiti dienos reikalai.

P. Papartis.

Šiauliai. Lapkr. 30 d. rinko
je įvyko Socialdemokratų mi
tingas; rinkimų i miesto- tary
bą reikalais .Šiaulių miesto dar 
V.>ninkami prisieina antrą ko
vą pakelti rinkimų kampani
joj, nes pirmuosius rinkimus 
darbininkams laimėjus, buržu
azija panaikino. •/ >;

----- '
Kelmė. Nesenai įsikūrusi L< 

S. D. P. organizacija paskuti
niu laiku reiškia 
gyvumą. Įsirašė 
Piribiau galingos

valandą 
indėlius.

4 y1111010’ kad tamsi liaudis, mus apgauna
PENNSYLVANIA

P^nnsylvanijos socialistai irgi

gana didelį 
39 draugai, 

federacijos 
pamatai išjudinti ir darbinin
kai apleidžia jos eiles. įvykęs 
pereitą sekmadienį socialdemo
kratų mitingas turėjo didžiau
sia pasisekimą. Fedcraijtai vi
siškai nepasirodė.

Darbininkų ūpas kyla ir 
susipratimas auga. Tik (lan
giau, draugai, darbo ir pasi- 
rįžimo ir Kelmė bus musų ran
kose ! —Kelmės Proletaras,

iškilo ir 
susidomėta,

23 metų sakiais žodžiais kunigai, ūki- nesnaudžia. Nuo pereitū rinki- 
ninkai ir federantai. Jie gražiai mų kaip pradėjo veikti su taip 
prisidengę Dievu ir patriotizmu vadinamais progresistais, tai jie 
išvilioja nuo musų balsus ir su- ir iki šiol tebeveikia, šioje vals- 
sirenkaj Seimą, o darbininkų tijoje socialistai jau yra galuti- 
mažar teišrinkome. Atsisėdę Sei- nai prisirengę prie Darbo Par- 

;. Jau yra išdirbta ir kons- 
kifnigams paskyrė titucija ir programas ir taktika. 

. Jie tiktai laukia vasario mene- 
„.nūs,, turtingas kle- sio suvažiavimo, kuris įvyks 
O kad musų atstovai -nieagoje. Penu, j ivanijos vals-

me daugumoje pasirinko gra- Lijos 
žias algas, j 
milioną litų, o kiti dar turi dva
relius, fabrikus - * 
bonijas. i 
jiems įrodinėja ir kritikuoja jų 
darbus, tad jie prašytina iš po
sėdžių ir neleidžia musų atsto-[ 
vams kalbėti.

tijoj buvo paduota 80,000 balsų 
už prog^Jstus. Jie dabar turi 
tuos vis is balsuotojus suorgani- 

Izavę. Ir reik’a pripažinti, kad tai 
yra labi.i didelė ir galinga jėga.

“Socialdemokratijos jėgos 
auga. Paskutiniu laiku įsikūrė 
LSDP, organizacijos Abelių 
vai. (Rokiškio ap.), Meškučių 
vai. (Šiaulių ap.) ir Kaltinėnų 
vai. (Tauragės ap.) Šiose or
ganizacijose branduolius suda
ro energingi draugai, todėl ir 
pats darbas turės eiti sparčiai.

Viekšniai. — S. m. lapkričio 
29 d. vietos s. d. organizacija 
surengė viešą vakarą. Statė 3 
veiksmų dramą “Žmonės.” 
Vaidinimas nusisekė, pelno 
gauta tik 7 lt. 8, cent.

Kalėdoms manome vėl būti
nai vakarą surengti. —B.

Pasvalys. Gruodžio 8 d. 
Pasvalyje rinkoje buvo naciai* 
Ylemokratų mitingas, kalbėjo 
draugai Žukauskas ir Daukšys. 
Kalbėtojams buvo gyvas pri
tarimas. Klerikalai už kerčių

Poliai ir kunigai sugalvoja Veikdami praktiškai, Pennsylva- 
[>š bankai turėjo paskolų 19 įvairiausius šmeižtus ant darbi-'nijos socialistai įsigijo didelę ir 

milijonų, gi indėlių visi bankai ninku. Aš čia privedu faktą, kaip'tvirtą organizaciją, su pagelba 
j jo. štai prie, ko veda ta politi- ll,r^0 ^ik 2 milijonu, lai kie- musų Š. klebonas pamatęs mano kurios jie galės 
ka kuri vedama dabar l^misi- 

r • ’ i ' •» • i • • : ' • i
trumpai į riat. Jus norite stambaus kapi

talo viešpatavimo ir ijpiias Kar
velis stengiasi d 
tai realizuoti, pirkdamas jau 
dabar' dvarų centrus ir tt. ir 
tt. žodžiu, yra skirtumas tarp 
šitų dviejų politikų ir mes, so
cialdemokratai, sakom: ponas 
Vailokaitis gali taip pat rėdy-j 
tis, kaip eilinis Lietuvos/pilie-1^ 
lis, tegu /kiekvienam Lietuvos i 
piliečiui biis duota tiek pat lu- | 
rlo turėti, kiek turi ponas Vai
lokaitis ar kas kitas. ♦ 
mes s

nuveikti dide- 
brolį socialdemokratų sąraše j Hus darbus, žiemos sezono pro- 
Valsčiaus Tarybą, įsakė musų -gramas Socialistų Partijoj, su- 
ciocėms mus i 
namus kaip bedievius ir 
kainus žmones”.'

no gi pinigai, kuriais operuoja 
Ūkio, Prekybos^r Pramonės 
bankai ir t. t.? Ką jus iš vietoj pi 
protestuojat, kam jus neteisy- 

net ^•aktikoie norite apginti ir I I.? Vi- 
siems aišku, kad Emisijos 
Bdnkas yra susipynęs su akci
niais bankais -- apie tai šian- įrodyti ant musų darant neteiktai darbininkų. Toks darbas ga- 
die visi žvirbliai čirškia patvo- sėtai?! Mus tėvas išaugino su-'įima veikti gerai ir taktiškai ve- 

tik Seime apie tai ne- kniubusioj grįčioj ir tarnavome damoje didelėje 
pas ūkininkus ir kariuomenėje 
atitarnavome, tegu eina klebo
nas' sužinoti, ar aš esu buvęs 
nors vieną parą už paleistuvy
stę ar ką kitą kalėjime. Bet Š. 
k lebonas'mus su tuo ne kiek ne-

nepriimti į savo sideda daugiausiai iš lekcijų. 
netiii-i^’*a jau yra užkviestas d. Augus 

Cleassens^kuris skaitys eilė lek
cijų temoje: “Socialė Ėvoliuci- 

Argi š. klebonas gali ką nors ja”. Į tas lekcijas lankysis šini- Anykščiai (Utenos aps.) 24. 
X|I - - 18 d. atvykus iš Centro 
Komiteto atstovui buvo, sušau
ktas vietos Socialdemokratų 
organizacijos susirinkimas, su
tvarkyta organizacijos raštinė, 
perregistruota nariai, aptarta 
savivaldybės darbas, nes 
mums, kaipo !skajt|liingiausiai 
frakcijai valsčiaus * tarybose, 
puola daug atsakomybes.

Paskutiniu laiku mus orga
nizacija žymiai stiprėja. N-as.

Taurage. Nekart laiką musų 
draugai buvo apmirę savo vei
kime (policija čia kalta), da
bar vėl griebiasi darbo; mano
ma sušaukti apskrities konfe
rencija ir išrinkti vakarų ren
gimo komisijų, kuri, surengtų 
netik Į auragėje,bet ir kitur,l^ųr 

yini musų kuopos; keletą, va^a- 
rėįiųk( su . vaidinimais. Manomą 
sušaukti bedarbių^ susirinkimą 

“Bedarbiams šelpti

riudse, 
norima kalbėti.

(Bus daugiau)

kinių 
labai 
simas 
klausimu 
dieną mes ties šituo klausimu
stovime ir galutinų išvadų ne
same padarę. Aš turiu pasaky
ti, 
operacijų įrodymai laikėsi ne 
skaitlinėmis ir lakiais, |>et vien 
tik žodžiais. Bandyta įrodinėti, 
kad bankų politika ar kredito 
politika gerui einanti, bet ir 
čionai buvo tik žaidimas žo- politikose* 
džiais, gi už tų žodžių 
ras paslėpti tą tikrenybę, kurią versi t, niekuomet

j. Ponas Vailokaitis i kad mes jums šitą politiką už-1 Visos LDLD kuopos Chica- 
esti atviras žmogus'girtum: šiandien, ar už metų, gos 'rajone ... —....... ■*“'

na, kas ar už dešimts melų skirtumas rinkti

kad dešiniųjų dėl bankų

uo

LDLD. C. Raj. konferencija»
lodei Lietuvių Darbiuinkų Litera- v t .

akolp'/kad šitose dviejose, lutos Draugijos Chicagos Ra- įgąsdins: jlai,mes tviičiau hn 
* ytii pamatinio skir- jono lųniferencija įvyks ket- 

tunio ir jus niekuoihet nepi’i- vįrlatilėiiio vakare, sausio 29 
neįrodysit, dieną, Naujienų name.

mes turime
\Ui kada
ir jis yra pasakęs: t __ .
Joga, kad Ūkio Bankas augai tarp social-demokratų ir jūsų dėl kokių priežasčių nespėtų 
ir stiprėja?” žinoma, nieko nė-j buvo ir bus (Dešinėje juokas), išrinkti delegatų, prašomos yra 
ra blogo žiuriut akimis pono Mes tol nenurimsim, kol dvma- dalyyauli tų kuopų valdybos. 
Vailokaičio, bet jri į tai žiūrėti skuosim jiisų.
. irašto
mis,
is blogumas 

siu įrodyti, 
ir finansų 
nušutino

akimis, ĮLi(‘tuVos Ski
tai čia yra begalinis dide- 

. Aš lą pasisteng- 
Neteisinga bankų 

politika du kurtu 
Lietuvos visuomenę

prašomos 
delegatus. Jei

yra iš-
kurios

shiiės darbo, kad greičiau pta- 
šalluus ponų ir kunigų viešpa
tavimą ir jis greitu laiku čionai 
pamatys socialdemokratų orga
nizaciją.

Draugai darbipinkai, mes bū
vio nepageriiisim kitaip, kaip 
tik organizuotai. Užtat ir tiirim 
organizuotis į socialdemokrati
nes organizacijas, ^tądįtikj praša- 
linsim karus, skurdą- ir vargą,

, gudriai šlepių-1 Thipjtiii piiišomi dalyvauti, 
mus finansinius tikslus, kol LSS Vilt Rajono ir L. S. J. Ly- 
galų gale įri>dysim, kur jų$ ve- gos atstovai. f---- ----------- -----------

Konferencijoj be kilų dienos las ir sulauksim naują gadynę 
kalĮ|ą, aš pasakiau: kada Lie-' klausimų svarslymp, bus ren
tų vos visuomenė įvertins jūsų kaina ir Rajono vMl^Jja. 
politiką — lą politiką, kuri ei-

dai. Baigdamas pirmąją: stivu

K. Baronas, Raj. Sekr.

kampanijoje. 
Nuo Pennsylvatai,jos Socialistų 
veikimo galėtų pasimokinti ii 
kitų kolonijų darbininkai.

CALIFORNIJA

Socialistų Partijos kuopa, S.m 
; Francisco C.d. išnešė labai ge
ltą rezoliuc ui į kurią turėtų at
kreipti doirtę visos šhlies oi’ga- 

,nizuoti darei įlinkai, o taipgi ir 
I i-'os Soci-distų Pari jus kuoj as 
Rvziluicij/ yra sekaiflo turinio:

Kadangi, vis nuolat didinasi 
visoje šalyj nedarbas, kuris su
teikia didelį i (vargą darbininkų 
klasei ir didina prasižengimų ir 
užmušimų eilės; į

kadangi tos /bedarbės atneša
bus prieinamas visi^rns mbks- šaliai didelį > ekonominį, nų(?štjMį;

Už savo straipsnj aš apsakau, ginęs sistemos 
jei neteisetingai ką kalbėjau. ; j todėl negalima perdaug kaltinti 
(“S. D.”) Antanas Gineitis prasižengėlių; '

ir tai yra natūralė! pasekmė al- 
industrijoje ir ir įsteigti 

komitetą.
—.šilu Sapnai
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Baisi žmogžudystė.1—^ ki, i"v".w * į kalinys. Ir peilis bei apsiaustas 
beveik visuomet nukrisdavo Į tą 

| vietą, kur buvo surastą prijuostė 
l>ei didelis peilisr

Tą patį vakarą kalėjime buvo 
suvaidinta psichologiniu žvilgs
niu gan įdomi drama: detektivui 
reikalaujant Į kamaraitę , buvo 
atvestas kalinys. Detektivas iš
kišęs rankas pro duryse esamą 
langiuką gan mikliai pritraukė 
maišus su gludais. Paskui jis nu
siėmė kruviną prijuostę ir priė
jęs prie lango išmetė ją kartu 
su peiliu į sodą. Po to atsigrįžęs 
j kalinį jis paklausė: “Ar taip 
jus padarėte?” Atsakymo nerei
kėjo. Kalinio nubalęs veidas 
kalbėjo aiškiau žodžių...

Prasikaltėlis, 25 metų arm 
žiaus Heintz, visakame prisipaži
no. Baigėsi jo įkalinimo termi
nas, o pinigų jis neturėjo. Padė
damas užveizdai dirbti, jis kokiu 
tai budu sužinojo, jog užveizda 
gavo daug pinigų. Tuo pačiu lai
ku jis negalėdavo atsigėrėti Fri
dos gražumu. Karią jis- jos pa
klausęs, ar ji sutiksianti su juo 
draugauti, kai jis iš kalėjimo iš
eisiąs. Ji atsakiusi: “Su krimina
listais aš nedraugauju.” To at
sakymo jis neužmiršęs. Išprad- 
žių jis įsi vadinęs į kamaraitę se
nukę. Užveizda nugirdo šauksmą 
ir puolė jrelbeti savo žmoną. 
Heintz nugalabijo ir vieną ir ki
tą. “Dukteriai aš atkeršijau 
skiepe. Pinigus užkasiau kieme. 
Koridoriuje išmėčiau šiaudus ir 
padegiau juos. Paskui užsiraki
nau kamaraitėje^ pritraukiau 
maišus prie dury būtent taip, 
kaip parodė detektivas ir išme
čiau peilį ir prijuostę pro la'ngą 
Į sodą...”

Tuo budu trijų žmonių žudynė 
buvo atidengta.

Sekant Liubinovu K. S-kas.

Kuomet “baisių” ir “krimina-į 
liškų“ pasakojimų autoriai su
galvoja savo painias istorijas, 
jie paprastai prideda daug 
Įvairių baisenybių, dėl kurių pa
sakojimai pasidaro nebeįtikimi. 
Gaila, kad tie autoriai nesi moki
na iš gyvenimo, kur randama, ir 
skonio ir paprastumo... žemuti
nes Silezijos miestuke Halbau 
nesenai Įvyko trijų žmonių nužu
dymas, kuris tik su Mideliu var
gu tepasisekė išrišti. Tas atsiti
kimas suteikia tikrai geros me
džiagos baisiai knygai rašyti.-

Halbau miestuko kalėjimas 
buvo pavyzdinga įstaiga. Visuo
met švari, visuomet gerai 
prižiuriama ir jauki. Prie kalėji
mo nedideliame bute gyveno ka
lėjimo užveizda Scheierman su 
pa£ia ir duktė, kuri skaitėsi gra
žiausia moterimi Halban miestu
ke. Užveizda savo pareigas ėjo 
sąžiningai ir pasižymėjo savo 
širdies gerumu.

Nelabai senai, anksti rytą, pra
einantys darbininkai išgirdo ka
lėjime baisų šauksmą. Kalėji
mas degė. Kol susirinko žmonės 
ir atvyko ugniagesiai, liepsnos 
jau buvo prasimušusius pro sto
gą. įsigauti į kalėjimą dėl durnų 
buvo jau sunku. Gailestingi kau
ksmai girdėjosi pačioje tolimiau
sioje kamaraitėje, kur buvo už
darytas vienintelis kaliny .. Bet 
nė užveizdos, nė jo pačios bei 
dukters F ridos susirinkusi minia 
nerado. Paskutinės kamaraitės 
durys, kur radosi kalinys, 
lauko puses buvo užverstos 
grudų pripiltais maišais. O 
todėl, kad jos nelabai gerai 
užsidarydavo. Durys ir šį kartą 
buvo maišais užverstos. Maišus 
atitraukė į šalį ir paliuosavo ka-

iš 
su 
tai 
te-

&

Te o tarpu ugniagesiams pasi
sekė užgesinti gaisrą. Prasidėjo 
užveizdos ieškojimas. Bute jo 
nerado. Tąsyk pradėjo apžiuri
nėti kalėjimą. Kamaraitės buvo 
uždarytos. Pradėjo laužti duris. 
Įsilaužė j kamaraitę No. 3. Įėju
sieji pamatė baisų reginį: krau
juose paplūdusi gulėjo užveiz
dos pati; jos galvos kiaušas buvo 
perskeltas. Ginklo jokio nebuvo 
rasta. Ant greitųjų buvo išlauž
tos šalimais esančios ka
maraitės durys. Lovoje kniūps
čias gulėjo užveizdos Scheierma- 
no lavonas, šalia gulėjo kirvis. 
Kitose kamaraitėse nieko nera
do, bet skiepe ugniagesiai paste
bėjo dukters apnuogintą kūną. 
Jos marškiniai buvo sudraskyti. 
Pribuvęs daktaras surado, jog 
prieš nužudymą ji buvo išžagin
ta*. Kampuose ir prie langų su
rado šiaudų kupstukus, kurie 
buvo žibalu aplieti. Žudeika, 
matomai, ugnimi bandė paslėpti 
pėdsakus. Gi kalinio jis, tur būt, 
nepastebėjo. Prasidėjo tyrimai.

Paaiškėjo, kad Scheierman 
neužilgo prieš tą tragediją gavo 
nemažą sumą pinigų. Pinigų tų 
niekur nebuvo galimai surasti. 
Akyliai dukters lavoną apžiurė
jus, blP'o pastebėta žaizda, pada
ryta kokiu tai aštriu daiktu, ma
tomai, dideliu peiliu, kurio iš- 
pradžių niekur negalėj p sura§Ji. 
Tik vėliau peilis buvo surastas 
Sode, o netoli jo gulėjo užveizdos 
sukruvinta prijuostė. Piktadary
stė atrodė paslaptinga. Kalinio 
liudijimai nedavė jokių rezulta
tų. Jis pasakojo, jog visą naktį 
miegojęs, o nubudęs tik tąsyk, 
kuomet durnai ėmė i kamaraitę 
veržtis.

Vietos policija buvo bejėgė. 
Ant galo, tapo nutarta pakviesti 
vieną žymiausiųjų kriminalinių 
dalykų valdininką. Beveik visą 
dieną praleido detektivas bemie- 
ruodamas, jis išmieravo ats
tumu tarp namų sienos ir tos 
vietos, kjjr buvo siuasta prijuos
tė su peiliu. Paskui jis užsiėmė 
gan keistu dalyku. Jis užsidary
davo į kalinio kamaraitę ir pro 
langiuką duryse iškišdavo ran
kas, kad pritraukus prie sienos 
aplinkui esančius maišus su grū
dais. Ant rytojaus vietos policija 
buvo dar labiau nustebinta dete- 
ktivo darbais. Jis visą dieną pro 
langą mįetė tai savo apsiaustą, 
tai peilį. Priegtam jis užsidary
davo tai vienoje kamaraitėje, tai 
kitoje. Bet ypač tankiai jis metė

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klaust prie langelio kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobe j nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas 
tik keturiolika dienu nuo 
skelbimo,
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Bajorinas Joe. 
Banaitis Antanas 
Beinoras Pranas 
Bražinskas Stive 
Burakan Kasmeras 
Jaskui Antanin 
Jurėnas Vladislavas 
Indanauskenei J. 
Matuzevous Antanas 
Motejunaite Valia 
Pawilanis Jozapas 
Petris Anthonis 
Petronis A. 
Remeika Edmant 
Rubis Julius 
Rubis J.
Rutavica Jarolavas* 
Saura Josips 
Skujo Antonaš x 
Spaudukas Vilim 
Stanielava Dubicka 
Tamkus Wm. 
Varpas 
Visackas Jonas 
Žemaitis Printing House 
Ziutika Jozapas 
Zolis Frank

Naktimis kosulys prašalina
mas labai paprastu budu.
Kaip yra nemalonu, kad nemalonus 

kosulys kankina jumis kožną naktį ir 
piikeiia jumis iš mie#o. \Tas labai 
greitai jums nusilpnina, bet jie yra 
sustabdomas labai paprastu budu. 
šimtai žmonių surado, kad jie gali ra
miai miegoti po pirmutinio bandymo 
šio budo.

Tas buriąs yra paremtas labai pui
kiu išradimu gyduolių Dr. King’s 
Nauju Išradimu nuo Kosulio. Jus 
tik paimkite arbatinį šauktelj einant 
gulti ir palaikykit savo burnoje 15 ar
ba 20 sekuhdų prieš nuryjant, be gė
rimo vandens paskiau. Gyduoles tu
ri dvigubą veikimą. Jos netik išgydo 
skaudamas gerklės ir burnos vietas, 
bet greitai prašalina plėgmą ir Ritus 
nešvarumus, kurie yra tiesioginė prie
žastis kosulio. , Toks paprastas tų 
gyduolių vartojimas prašalins jūsų 
kosulį tuojau ir jus galėsite ramiai 
sau miegoti kas naktį. .

Tas paprastas gydymas taipgi yra 
geras ir nuo krutinės persišaldymo, 
nuo bronchitis, bronchičio asthma, 
švarkškančio kosulio ir kitų panašių 
didelių nemalonumų ir nuo kūdikių 
krupo. Jos labai ekonomiškos, doza 
tiktai arbatinis šaukštelis. Pardavi
mui pas gerus aptiekorius. Prašyki-

“±X|K*S TAI YRA "SVYTU
. RIO" BENDROVE?

“švyturio” Bendrovė — yra 
tai didžiausia lietuvių knygoms 
leisti korporacija Lietuvoje, į- 
steigta 1918 m. Vilniuje. Dabar 
centras Kaune. Bendroves tiks
las: a) knygų ir kitų spaudos 
gaminių leidimas, b) mokslo 
priemonių gaminimas, c) buhal
terijos ir kitų raštinės knygų 
bei įvairių popierinių išdirbinių 
gaminimas, d) spaustuvių, cin- 
kografijų, litografijų ir kitų, 
nurodytiems tikslams pasiekti, 
dirbtuvių steigimas.

KAS TOKIE “ŠVYTURIO”
B-VĖS SAVININKAI?

♦

iki 1924 sausio mėn., buvo 
lygus dalininkai, būtent:

6

1) Jonas Rinkevičius. Prity
ręs spaustuvninkfcs, darbuojasi 
toje srityje nuo lfrfyl metų. Lei
do Vilniuje savo vardu daug ge
rų knygų ir rimčiausį žurnalą 
“Vaivorykštę”. Karo metu iš
važiavęs, i Rusįją,. buvo Lietuvių 
nuo karo nukentėjusiems šelpti 
Centro Komiteto Voroneže spau
stuvės direktorium-vedėju, ligi 
ta komitetą neišvaikė bolševi
kai. Būdamas visuomenės dar
buotoju ir geru komersantu, su
prato, kad vienybėje galybe, tai
gi ir teko jam būti “švyturio” 
B-vės inicijatoriumi. Nuo “švy
turio” B-vės įsteigimo dienos, 
jis yra nenuilstamu Reikalų Ve
dėju — Direktorium, kitaip ta
riant—B-včs širdimi.

laiko
pa

2) Antanas Rucevičius. Pa
tyręs literatas-laikraštininkas ir 
lietuvių kalbos žinovas. Jis dar 
spaudos draudimo metu buvo

«mb 

lietuvių raštų kontrabandininku 
ir jų platintoji (Skaityk jo kny
gą “Sunkiausiais laikais”). Daug 
yra išvertęs knygų į lietuvių 
kalbą ir jas leidęs pats vienas, 
paskui su J. Rinkevičium. Nuo 
“Švyturio” B-vės įsisteigimo die
nos jis yra visų Bendrovės iš
leistų ir leidžiamų knygų Redak
torium ir spaudos darbų Direk
torium.

3) Martynas Kukta. Patyręs 
spaustu vninkas, dirbęs Suvori- 
no spaustuvėj Petrograde, pas
kui žinomas “Vilniaus žinių” 

(Petro Vileišio 1904 m.) spaus
tuvės organizatorius ir vedėjas. 
1905 m. Įsteigė savo didelę 
spaustuvę Vilniuje. Iš karo su
grįžęs, 1918 m., inkorporavo ją 
i “švyturio” B-vę. Dabar jis yra 
“Švyturio” B-vės spaustuves Ve- 
dėj u-Direktorium.

4) Jonas Strazdas. Nuo 1904 
m. dirbęs lietuvių teatralų tarpo 
Vilniuje, pats vaidinęs, daug 
išvertęs scenos veikalų, prisi
dengęs J. Jaunučio slapyvarde. 
Prieš karą leido scenos veikalų 
žurnalą “Teatrą”. Nuo 1908 m. 
buvo J. Ząvadzkio knygyno Vil
niuje lietuviškojo skyriaus ve
dėjo padėjėju, nuo 1914 m. iki 
1918 m. —vedėju. Turėjo bend
rą “K. ir J. Strazdų ir A. Vėgė
les” spaustuvę, kur spauzdino 
“Teatrą”, Lazdynų Pelėdos Raš
tus ir kitas knygas. 1918 m. į- 
stojo laisvanoriu į Lietuvos Ka
riuomenę. Krašto Apsaugos Mi- 
nisteris paskyUfe karo valdininku 
ypatingiems reikalam^ prie Mi- 
nisterio Pirmininko Asmens, 
kur išbuvo iki 1920 pusės kaipo 
Snaudos Biuro ir Valstybės

ŠVYTURIO” B-VĖS ĮMONIŲ NAMAS KAUNE

Spau st u ves a d m i ni s tratori um. 
Nuo to laiko yra “švyturio” B- 
vės knygyno (Kaune) Vedėju 
ir dabar Amerikos Skyriaus ge- 
neraliu įgaliotiniu.

5) Mykolas Steigvila. Senas, 
gerbtinas komersantas, beveik 
visą sAvo gyvenimą išgyvenęs 
Panevėžyje. Karo metu išvažia
vęs į Rusiją, buvo įsteigęs “M. 
Steigvila, S. Jackevičius ir B- 

vą” prekybos namus, Maskvoje. 
Sugrįžęs į Lietuvą tvėrė “Švytu
rio” B-vę. Vilniuje buvo “Švy
turio” skyriaus Vedėju. Len
kams galutinai išgujus lietuvių 
organizacijas iš Vilniaus, jis 
“švyturio” B-vės skyrių atpirko 
ir dabar ji veda savo vardu.

6) Stasys Jackevičius. Jau
nas komersantas, asmeniniais 
sanprotavimais vaduodamasis, 
ėmėsi dar ir kitos pranjonės, nu
sipirko dvarą, pasistatė plytinę 
fabriką. 1924 m. balandžio men. 
iš “Švyturio” By-vės išstojo.

Taigi, kaip matyti iš^trumpai 
nupasakotų biografijų? “Švytu
rio” JLvės savininkai nėra pri
puolamai susibūrę ir sudarę tą 
įstaigą, bet gerai prityrę žmo
nės, kiekvienas jų specialistas 
savo darbo srityje. Jie dirbo sa
vo darbus keliolika metų. Visi 
jie gerai suprato, kad pavienis 
žmogus negali tiek padaryti, 
kiek susidėję, nes tik — vieny
bėje —galybė!—r
KĄ “ŠVYTURIO” B-VĖ YRA 

PADARIUSI LIETUVIŲ 
KULTŪROS DIRVOJE?

Apie tai butų daug, daug ko 
pasakyti. Čia pažymėtina tik 

trumais ruožais:
1918-9 m. išleido 32 leidinius; 
1920 m. — 60 leidinių; 1921 me
tais 101 leidinį; 1922 metais 94 
leidinius; 1923 metais 108 leidi
nius; 1924 metais iki Spaįių m. 
pradžios 37 laidinius, taigi per 
6 metus, išviso išleido 432 leidi
nius! Visi tie leidiniai reikėjo 
priruošti skaudai, daugiausia 
prisiėjo spauzdinti Vokietijoje, 
prižiūrėti ir t.t. Lt. Tai yra 
taip sunkus darbas, kad jį te
gali suprasti ir įvertinti tik tų 
darbų žinovai! Už tuos darbus, 
1923 metais, Lietuvos žemės 
Ūkio Paroda apdovanojo “švy
turio” B-vę aukso medaliu. Tarp 
daugybės išleistų veikalų, “švy
turio” B-vė yra išleidusi net to
kius dalyl’us, kaip “Tipų atlasą” 
arba gražiai iliustruotą geogra

rais,

tiKt - V*

fijos albumą, lietuviškais para
šais žemės globą (gaublį), ku
rių jau šiandien B-vėje negalima 
gauti, pagalios ir tokį milžinišką 
leidinį ,kaip kad “Vilniaus 1823 
—1923 m.” 600 sukaktuvėms pa
minėti albumą, kuriuo gėrisi vi
sos Europos Valstybių diploma
tai. 

I 

“Švyturio” B-vė turėjo savo 
spaustuvę Vilniuje, bet nesant 
susisiekimo su Kaunu, nebuvo 
galima dirbti savo spaustuvėje. 
Kaune irgi nebuvo galima tiek 
darbų padaryti. Prisiėjo kraus
tytis su rankraščiais, klišėmis ir 
bendradarbiais į Tilžę (Vokieti
ją). Ten dirbo B-vės darbus 
net 6 spaustuvės. Jš dalies Ber
lyne, Leipcige ir Karaliaučiuje. 
Už visus tuos darbus sumokėta 
daug šimtų tūkstančių dolerių... 
Ir kadangi kas menuo didėjo 
darbas, tai “Švyturio” B-vė ry
žosi pasistatyti nuosavią milži
nišką spastuvę Kaune ką ir pa
darė 19^4 metais. Patys spaus
tuves ir gyvenamieji namai tu
ri didžiosios raidės E išvaizdą. 
Namai turi 86 metrus ilgumo, 
26 metrus platumo. Vidurinė 
namo dalis (raidės vidurio pieši
nys) 16 metrų platumo. Namų 
aukštumais 4 aukštai, plūs mil
žiniški skiepai popierai ir kny
goms sudėti, į kuriuos telpa 150 
vagonų popieros! Pats statybos 
planas yra paruoštas sulig nau
jausios statybos reikalavimu, 
plokščiu stogu, iš geležies ir ce
mento. Turi 4 milžiniškas sales 
po 410 kvadratinių metrų grin
dų (metras' apie 5 pėdas). Tuo 
tarpu statomos 8 spaudai maši
nos ir 2 mažos, 1 naujausios rū
šies, didelė, ‘offset gummidruck’ 
mašina (litografija), Cinkogra- 
fija, Lynotaipai, knygų rišykla, 
sterebtipija ir raidžių liejykla. 
Jau dirba 45 žmonės. Taigi ^da
bar galės jau dvigubai tiek lei
dinių pagaminti, kaip pirmiau.

“Švyturio” B-vę’ vetįa ir tvar
ko patys aukščiau minėtieji sa
vininkai, todėl visai suprantama, 
kad nuo 1918 m. iki sausio mėn. 
1924 m., B-vės turtas pasiuke 
iš 30,000 dol. iki 300,000 dol. 
vertės.

KODĖL “ŠVYTURIO” B-VĖ k 
TAPO AKCIJONUOTA?

Visi 6 “švyturio” B-vės nariai 
buvo lygus savo dalimis po $50,- 
000. — šiemet sausio mėn. St. 
Jackevičius iš B-vės išstojo ir 
kadangi su tokiu kapitalu nesi
rado vieno žmogaus — B-v3' ta
po akcijonuota jo (Jackevičiaus) 
daliai parduoti. Ton vieton Įsto
jo amerikietis Kastantas Nor
kus (5,000 dol.) Mokyklų Ins
pektorius J. Damijonaitis (2,500 
dol.) ir R. Paškevičius, “švytu
rio” B-vės vyriausias buhalteris 
(2,500 dol.). Kas Amerikos Lie
tuvių norėtų grįžti į Lietuvą ir 
netik savo pinigais, bet ir dar
bu norėtų prisidėti prie “švytu
rio” B-vės, gali kreiptis ir gau
ti smulkesnių žinių pas Joną 
Strazdą, gyv. pas muziką A. Po
cių, 3259 So. Halsted St., Chica- 
goje, III. Pageidaujami dalinin
kais ir spaudos darbų specialis
tai kaip antai: mašinistai, lino- 
tipistai, knygų taisytojai, stereo- 
tiperiai ir cinkografai. Duona ir 
pelnas užtikrinti

Alllį ML'JilVi
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Ji buvo silpna ir nelaimin
ga. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound atga
vo sveikatą dėl Mrs. Auger’s.

Ix>well, Massacbusetts. — “Aš skai
čiau apie Lydia E. Pinkhnm’s Vege-

table \ Compound 
mažoje knygelėje 
kurią jus man at
siuntėt ir aš paju
tau daug geriau po 
vartojimo jų porą 
butelių. Aš buvau 
ligonbuty ir iš pra
džių jaučiau gerai, 
bet paskiau labai 
pablogėjau. A š 
taip nusilpau, kad 
kasdien turėjau 

gulėti lovoje. Aš gaudavau svaigu
lio nusilpnėjimus, nugaros skaudėji
mus ir buvau taip nerviška, kad ne
kęsdavau savo vaikų aplinkui bėgio
jant. A štikiu, kad Vegetable Com
pound pagelbės ir kitoms moterims, 
taip kaip ir man pagelbėjo. Aš da
bar galiu dirbti visą savo namų dar
bą ir jaukiu labai gerai. Aš pasa
kiau apie tai savo draugėms, savo se- 
serei ir savo tetai’. — Mrs. Oliver 
Auger, 19 Hovard St., Lowell, Mass.

Virš 200,000 moterų iki šiol yra at
sakiusios į musų klausimą. “Ar jus 
gavote pagelbą vartojant Lydia Ė. 
I-inkham’s Vegetable Compound?”

98 iš 100 atsako “Yas” ir toddKJcad 
Vegetable Compound pagelbėjo Ri
toms moterims, jos gali pagelbėti ir 
jums. .

JAUČIAMA SAUGU- 
MAS VARTOJANT 
SWAMP-ROOTA.

Suprantama, jautiesi esąs saugus, 
kuomet žinai, kad vaistas, kurį ren
giesi vartoti, yra absoliučiai tyras ir 
neturi jokių kenksmingų, ar paprotį 
įvarančių gyduolių.

Tokiu vaistu yra Dro Kilmero 
Swanvp-Rootas, inkstų, kepenų ir pū
slės vaistas.

Ta pati tyrumo, stiprumo ir pui
kumo norma yra išlaikoma kiekvie
noj Swamp-Rooto bonkoj.

Jis yra moksliškai sudarytas iš 
augmeninių žolių.

Jis nėra stimulas ir yra imamas 
šaukšteliniais ymiais.

Jis nėra rekomenduojamas nuo vis
ko.

Jis yra didelis padėjėjas gamtai su
mažinti ir pergalėti inkstų, kepenų ir 
pūsles ligas.

Prisiektinis tyrumo pareiškimas su 
kiekviena Dro Kilmer Swam*p-Rooto 
bonka.

Jei reikalauji vaisto, turi turėti ge
riausią. Pardavinėjama visose aptie- 
kose dviejų dydžių bonkose, vidutinio 
ir didelio.

Tačiau, jei norėtum pirma paban
dyti šitą didįjį preparatą, prisiųsk de
šimts centų Dr. Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y., o gausi pavyzdinę bon- 
ką. Rašydamas nepamiršk paminėti 
šito laikraščio.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kur} gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augėta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame klimate , 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
uStos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Mee specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi >be vilties ligas, kur visokios 
formoj. įkvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, "patentuotų durnų' ir tt . 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų ifikaščiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuoe nemalonius 
paroxygmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus l>ent vieną dieną. Rąžyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai Šiandien — jums nereikia 
mokėti nei už paito ženkleli.

Dykai bandymo kuponą*
Frontier Asthma Co., Rm. 6B C.

Niagara and Hudson 8ts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padaryti didelį Hmagumą 
pats sau, savo giąrintms ir drau
gams su kuriais susiraiiniji Ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Goriau
sia, parankiausia ir dalikatnlausia 
mašinėle su lietuviško mis raidimis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, m.
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BEDARBIS NUSIŠOVĖ

Pat. Ofise.

Smulkios Žinios Saulės užtemimas
Saulinė sistema.

—žvirblis.

(Tąsa art 8-to pusi.)

Lietuvi!) Rateliuose

Vanduo vasaros laiku.
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—Grupė tikrų unistų.

DR. VAITUSH, O. D 
UETUVIS AKIU SPECIALISTAS
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“Skambintojais” bus Butėnas,
Asauskas, Ratmanauskas ir kitu

V/UAT klND OF A MAT SHALL. c* 
T &ET, PAPA*- —ONE TW»MMCP 
WITM FLOWĖRS OP £M12DS ?

patinka, atlieka 
ir gali atlikti.
kaip Dineika ir

Ketvirtadienis, Saus. 8, 1925

Jau ilgokas laikas kaip bera- 
Ne’del to 

paliovęs

J viffliometbuvopagelMnga gyduole. Jiayra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas lini-

* mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti.
Nėra .tikrasis, jei neturi INKARO vaia-

' baženklio.
F. AD. RICHTER & CO. .

104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y. M

Bar

Trynimas ViMooa Suteikia Palengvinimą!
NeatsidCkit ant riebaluotų moačlu, 

kuomet junta būtinai reikalingas lini- 
mentas I

i t

■i »
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CHICAGOS 
ŽINIOS

George Wilken, 45 m., 5307 
♦Quincy St., iš nusimininuo, kad 
niekur negali gauti darbo, nusi
šovė matant jo pačiai. Pati 
bandė neprileisti saužudystės, 
bet vistiek jam pasisekė pastver
ti revolverį ir paleisti šūvį sau į 
galvą.

Garsusis dainininkas Feodalas 
šaliapinas pasisamdė du advoka
tu ir nusitarė kovoti ^ų Chica- 
gos operos išreikalautu is teismo 
uždraudimu šaliapinui dainuoti 
Washingtone sausio 26 d., ope
roj “Faust.” Jis skubiai padub
siąs apeliaciją tą uždraudimą pa
naikinti.

Policija buvo suėmusi Miami, 
Fla., buvusį Indiana mokyklų su
perintendentą James L. Parks, 
kuris išvilioja $1,000 iš chicagie- 
tės mokytojos »May Llevvellyn, 
prižadėdamas įą vesti ir: pabėgo 
su pinigais. Begabenant *tą mo-1 
kytoją į Chicago jis betgi pabė
go nuo policijos iv iššoko iš ei

nančio traukinio. Jam pabėgus 
"išėjo aikštėn, kad jis yta vedęs 
ir turi vaikų. Jo pati ir vaikai 
gyvena dideliame skurde nedi

deliame Indiana miestely.

Du plėšikai įsiveržė į 
re lt namus 2525 Ardmorc 
ii- grūmodami sudeginti jos vei
dą privertė ją atiduoti $5,000 
vertės brangmenų.

Nežinomas piktadaris patvir- 
kelis vakar isibriovė į dvi li
gonines ir bandė užpulti tris 
sergančias moteris ir dvi slau
ges. Nepasisekus jis pastvėrė 
trejetą laikrodėlių ir paliego.

Rubsiuviai lankykitės į sa
vo lokalo susirinkimus

Draugai rubsiuviai daibininkai.
Jus žinote, kad musų, lietuvių 

269 skyriuje jau tapo išvalyta 
Maskvos diktatūra. Dabar 
mums prisieis padirbėti, kol mes 
vėl įgyvendinsime skyriuje ge
rą tvarką, kad musų lietuvių 
skyrius atgautų tą gerą vardą, 
kokį jis turėjo keletas metų at
gal, dar prieš maskviečiams pra
dėjus valdyti, musų organizaci
ją, musų broliją. Todėl visi at
eikite i susirinkimą, kuris įvyks 
ateinantį penktadienį, sausio 9 
d., nes tame susirinkime bus 
naujai išrinktoji šiems metams 
lietuvių 269 valdyba perinąs iš 
maskviečiu visus dokumentus, 
(knygas, viską, kas tik skyriui 
priklauso. Todėl mes lietuviai 
unistai, kuriems tik rupi musų 
organizacijos gerovė, darbuoki
mės visi kaip vienas, vienas kaip 
visi.

Pasikalbėjimas su p. 
J. Vaičkum

1 mą atsakyti, reikalinga pasi-
■ žiūrėti į knygas, bet pasakius, 
kad turiu daug, netikėsite; tu-

| riu neblogiausi skaitlių, 
! liti ant nieko rugoti.

Ką dabar veikiate?
lošia te? 1 , ■

Pakvięjlnmų turime bega
lės; lošiame Chicag'oje ir apie- 
linkėje.

Ką manote apie Lietuvių

Kadangi Ramučidį teko, ma
tyti jau du ’ kkrtit Dzimdzį- 
Drimdzi ir kaip vieną kartą, 
taip ir antrą Dzimdži-Drlmdzi 
vis savo vodeviliuose mini 
“Dramos Tėvą” arba imituoja 
“spyčių”, lai man pasidarė ne Meno Kurčiu Sąjungą? 
šis nė tas. Kilo klausimas, 
kam’ tai reikalinga? Vieni dir-

dos, vietos 
abiems. Visg 
kuriuo 
Vaičkų, 
žmogus 
darbą, 
tas. Ir nekarto dar neteko gir
dėti, kad jis pašieptų Dzimdzi- 
Drimdzi. Todėl įsusidomejęs tuo 
klausimu nuėjau p. J. Vaičkaus 
s Indijon Mildos teatro name, 
ir pradėjau jį biskį klausinėti. 
Musų pasikalbėjimas buvo 
maždaug toks:

:—Buvau a§ pasižiūrėti Dzim- 
dzi-Drimdzi Ir dėlto, atėjau su 
jumis pasikalbėti. ' } ,

—Na, ir kas tokio? , 
-Matote, lie Dzimdzi-Drim- 

dzi artistai savo vodevilyje pa
šiepia Dramos Tėvą ir Ten- 
dtiulytę, ir aš norėjau sužino
ti, delko tas daroma?

Aš pats nežinau ir nega
liu jums pasakyti, aš ant jų ne
saką/! nė žodžio, o kad jie pa
šiepia bei kalba, tai... aš ty
lėsiu ir dirbsiu tsavo darbą. 
Beje, kaip jums jie patiko?

—Žiūrint iš kokio atžvilgio. 
Iš vienos pusės gera, o iš ki
los . nieko ypatingo, nes mes 
matome Chicagoje originalus, 
ę jie duoda imitacijas.

—Na, aš manau, artistai ar 
geri?

Artistai, kaipo artistai, 
ii ir man 
vo anialą

Na, o 
kinis?

Gana 
j akyti, 
čia u

yra užtektinai 
Dramos Tėvas”, 

mes vadiname p. J. 
, vertas pagarbos ir 
i gx*rai pažystantA savo 

o jo darbas yra rim-

geri, nieko negalima 
nes tuomet pameluo- 

ypatingai p. Dineika.
Matai, tamsia, Dineika ir

Dikinis, abu yra mano moki
niai; kaip vienas, taip ir ant
ras yra mano paties spėka,’ ga
lai m u ir ištverme padaryti to
kiais, kokiais jie yra dabar. 
Aš pats nesigiriu, nes p. Diki
nis tūlam laikraštyje rytinėse 
valstijose viešai pasisakė, kad 
jis yra Vaičkaus Teatro mo
kinis. • •

Tai tamsta visai nieko ne
manai sakyti?

—Nieko. Aš užimtas savais 
reikalais, beveik kas__ vakarą
užimtas su lekcijomis, lošimo, 
baiso, kvėpavimo ir plastikos. 
Dabar vėl pradėjau rengti ba
lt tą ir pasikviečiau į pagalbą 
p. Baraškovą; apart baleto 
yra duodamos lekcijos klasiškų 
šokių; yra pageidaujama, kad 
levai leistų savo jaunas 
i \s-mergaites lavintis 
bei šokių.

Kiek tamstos turite

—Atrodo neblogai, yra gerų 
spėkų ir greitu laiku manome 
stvertis darbo, praktiško dar
bo. v . v ’ * • ■

Su šiuo baigėme savo kalbas 
ir atsisveikinę persiskyrėm. •

—Rainutis.

" ■ "   ■/■'T

Sekmadieny, sausio 4 d., Ray- 
mond Chapely įvyko svarbios 
Mokslo Draugų paskaita. Pre
legentas buvo Dr. S. Biežis. 
Skaitė gi jis apie saulinę siste
mą. ,

Atidarant programą artistas 
A. R. Gordon paskambino pianu 
Nacturne in C ininor (Chopino), 
klesišką gabalėlį. Užsibaigus 
paskaitai p. Gordonas paskani-. 
bino Paladin iš Mascarade (Ed. 
Laurens). Skambinimas ir mu
zika buvo nepaprastai puikus.

Dr; Biežis davė kiškiai supras
ti paslaptis saulinės sistemos. 
Jis nupiešė ant lentos saulę ir 
visas planetas pažymėdamas jų 
atstumą. Saulė esanti degantys 
kūnas, kuris kartu šildo 1r ap
šviečia. . Planeta Merkuras yra 
apie 36 milionus mylių nuo sau
lės. Venera yęa užz67 milionų 
mylių. Ant šių dviejų planetų 
nėra gyvybės, nes yra per karš
ta. Musų žemė randasi už 93 
milionų mylių nuo saulės. Mar- 
sas — už 141 miliono mylių. Ant 

Sa jo yra užtektinai šilumos, kad 
I . butų gyvybė, tikrai nežinia. Ju

piteris randas? už 482 miilionų 
’ mylių; Saturnas — už 885 my
lių. Uranas — UŽ1780 milionų 
mylių. Neptūnas randasi už 2,- 
789 milionų mylių, šie visi kū
nai, arba planetos keliauja apie 
saulę. Merkuras apkeliauja a- 
pie žemę į 88 dienas; Venera — 
į 125 dienas; musų žemė — į 365 
dienas; Marsas į 1 metus ir 322 
dienas; Jupiteris į 11 metų, ir 
315 dienų, Saturnas į 29 metus 
ir 187 dienas; Ufranas į 149 me
tus ir 7 dienas, o Neptūnas j 164 
metus ir 281 dieną, žiemos me
tu žemė būna arčiausia saulės;

lių. Saulė yra didesnė už mu
sų žemę vieną milioną kartų. Jei 
mes netektumėm saules, nebūtų 
nė šviesos nė šilumos, tai nelik
tų jokios gyvybės ant musų že
mės.

Dr. Biežis nupiešė saulę, mu
sų žemę ir tarpe mėnulio musų 
žemę. Tas davė suprasti sau
lės užtemimą. Mėnulis sausio 
24 d., Tyte, užstos kelią sjųilės 
spinduliams, kurie mums šviečia 
'ir šildo. Tarpe mėnulio ir mu-

nioki- su žemės pasidarys šešėlis.- Esą 
[bus galima matyti, jei žiūrėsime 

Ant greitųjų negaliu paša- per aprūkytą, arba spalvuotą 
kyli, m s matai tamsia aš vie- stiklą. Tai< np kokių piktų dva- 
nus tedirbu, man reikalinga vi- įjių manevrai, bet tik aiškus ir 
si dalykai tvarkyli ir pačiam paprastas dangiškų kūnų prasi- 
kaip proto, taip fizinį darbą at- lenkimas. Dr. Biežis suteikė 
likti. Aš pagelhininkų neturiu daug naudos atsilankiusiems, 
ir negaliu jums tuoj į klausi- kurių buvo netikėtai daug.

THE GĘEVUM GIRLS

liekantį sekmadieni i 
pateiks inžinierius < K. Augusti- 
navičius. Jis skaitys apie Ana- 
tole France. Jis parašė daug 
knygų už kurias gavo net Nobe
lio dovaną. Jo raštai tapo prp 
pažinti vieni geriausių pasauly. 
Bet koki tie raštai, Ką jie gero 
suteikė žmonijai, tai tik bus ga
linga sužinoti sekmadieny, 10:30 
vai. ryte, Raymofid ęhapely.

U-Rėp.

Kaip skambės “Karvavi- 
vilio varpai”

lšiau apie “Birutę.” 
nerašiau, kad bučiau 
mylėti ir gerbti juos. Anaiptol 
ne. Su kiekvienais Naujais Me
tais “Birutė” man vis arčiau ir 
arčiau prie širdies. Ir ne man 
tik vienam. O tai parodo tas 
faktas, kad “Birutė” puoįąt au
ga ir didėja. O jos pritarėjai 
geriasi ir su pasididžiavimų rašo 
apie jos gražius darbus, taip 
kad ne visiems ir vietos ląikrąš- 
tyje belieka. Bet šį kartą ir aš 
noriu pasidžiaugti ir ^kitiems 
pranešti kokį netikėtąmialonu- 
mą “Birutė” rengiasi mums pa
tiekti. v . t 

h

Šių metų vakario 1 dieną “Bi
rutė” statys muzikali veikalą 
“Karnavilio Varpai.” To veika
lo pastatymui “Birutė” pasikvie
tė sau talkon tokių muzikalių 
jėgų, kokių tenka išgirsti tik la
bai retuose parengimuose.

Svarbią rolę išpildys vienas iš 
“Dzimįdzį Drimdzi,” būtent p. 
Alšauskas, o taipgi ką tik iš Ita-

lijos sugrįžęs visų mylimas dai
nininkas p. J*. Butėnas. Apie 
šiuodu artistu nėra reikalo- daug 
kalbėti: užteks paminėti jųdyie- 
jų vardus, o publika plaukte su
plauks išgirsti ir pamatyti juodų 
“Karnavilio Varpuose.”

Apart to, dalyvaus dar visa 
eilė gabiausių birutiečių, tarp 
kuriu tenka pažymėti p-lę Stellą 
Staniuliutę. Ji dar visai jaunu
tė, bet muzikoje labai gudri ir 
ne bile kas su ja gali konkuruo
ti. 1 Bus tikrai smagu ją girdėti 
ir matyti;

' P-as Ramanauskas, kurio kon
certu mes taip dar nesenai gėrė
jomės, irgi dalyvaus “Karnavilio 
Vąrpuęse.” Jis turi gražų ir 
švelnų balsą ir bus malonu jį 
matyti didelėje ir svarbioje rolė
je. J ” !

Rezervuokite iš kalno tikietus 
Karnavilio Varpams,” kurie su- 
skambės Masonic Temple (prie 
63 gat. ir Co,ttage Grove Avė.) 
vasario 1 dieni.

Lietuviu Teatro Kurėjy Są^ 
jungos mėnesinis su- , 

sirinkimas
Pirmadieny, sausio 5 d., Mil

dos svetainėj, p. Vaičiaus studi
joj, įvyko mėnesinis Amerikos 
lietuvių Teatro Kūrėjų Sąjun
gos susirinkimas/ . Susirinkimas 
buvo \svartyus ir buvo svarstyta 
ir nutarta daug svarbių dalykų.

Tarp kitko, buvo išduotas ra
portas iš rengtosios vakarienės 
poras savaičių atgal. Iš raporto 
pasirodė, kad vakarienė visais 
atžvilgiais pilnai nusisekė. Kas 
paminėtina, kad p. Grušas minė-

tai vakarienei dykai suteikė or
kestrą, t. y. nieko neėmė . nuo 
Sąjungos už visą tai ką griežė ir 
linksmino svečius savo puikia 
muzika iki vakarienės. Tai yra 
puiki dovana Sąjungos pradžiai 
ir sajungiečiai, kaip ir pašaliniai, 
tą atdtinkajmai įvertins. To
linus valdyba pranešė, kad p. 
Budrikas, savininkas puikiau
sios auksinių ir muzikos daiktų 
krautuvės ant Bridgeporto, pa
aukojo Vaičkaus Studijai puikų 
pianą, kurio muzika turės pro
gos kaip studijos taip ir Sąjun
gos nariai pasigėrėti. Už tokią 
puikią dovaną p. Budrikui Studi
jos nariai, p. Vaičkus, ir Sąjun
gos nariai, išreiškė kuonuošird- 
žiaus^ ačiū.

Taipogi tapo priimta keletas 
naiijų narių Sąjungom

‘Tapo nutarta artimoj ateity 
pastatyti tris veikalus, būtent: 
“Pakrikėliai,” “Amerika Pirty” 
jr “Potašius ir Perlamutras.” 
Paėmimui svetainių tapo išrink
tas komitetas i.\pp. Grušo, šir
vio ir Aurylos. Minėtuose vei
kaluose pasižadėjo dalyvauti p- 
lė Tendžiulytė ir niekurie kiti p. 
Vaičkaus Studijos artistai. Pir
mą repeticiją minėtų veikalų ta
po nutarta turėti penktadieny, ir 
paskui repeticijos bus laikomos 
kas pirmadienį, trečiadienį ir še
štadienį kiekvienos savaitės.

—Kep. Apuokas.

Įrcg. S. V.

Palengvai}, akių įtempimų, kufis 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Priręnka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromais, su elektra, parodan
čia mažiausias* klaidas. Speciali 
atyda atkreipiamą į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augŠčiau. 
Vai: 10 iki 8 y. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th £t.
Phone E nu Ieva r d 7589

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai irr 
Pro vos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pli kimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalybai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai < 
ir už pigiausių kainų.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietdvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausienis savo daly
ko žinovams.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS 
PRANEŠIMAS

Lietuviška Tautiška — Katalikiška 
parapija, po vardu Sv. Marijos, Moti- 
no.yDievo Šidlavos, kuri randasi prie 
35tn St. ir S. Union Avė., šiuomi 
praneša gerb. Lietuvių Visuomenėj, 
kad 2 d., šio mėn. 1925, visuotiname 
parapijos susirinkime liko nutarta 
pertraukti visus ryšius su Ralų vysk. 
Carfora ir jo kunigais, ir pasiduoti 
po jurisdikcija J. M. Lietuvių vysku
po Jono Gritčno, gyvenančio Sran- 
ton, Pa., ir kuris jau prisiuntė kunigą 
šiai parapjai. Kunigas yra prityręs 
dvasiškuose reikaluose ir geras kal
bėtojas. Jis nevaikščioja po namus 
kolektuodama.s pinigus, dėlto “kuni
gams” arba kolektoriams, kurie tos 
parapijos vardu renka pinigus, paro
dykit duris, peš tai ypatos renkanti 
pinigus savo naudai. Pamaldos, Su
ma ir pamokslas, šioj bažnyčioj atsi- 
buna kiekvieną nedėldienį, kaip 10:30 
val.^yte ir šv. Mišios kiekvieno mė
nesio pirmą nedėldienį atsibus musų 
prigimtoje, lietuvių kalboje.

Metinis parapijos susirinkimas yra 
šaukiamas nedėlioj, 11 d. Sausio, kaip 
12:30, parapijos svetainėje. Parūpi- 
jonai, prijaučiantieji ir šiaip geros 
valios žmonės, yra kviečiami j pamal
das ir susirinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėjimui.

Lai gyvuoja laisva, darbo žmonių, 
ant teisingų pamatų suorganizuota 
Tautiška Katalikiška Bažnyčia! šv. 
Jonas sako: “Pažink tiesą ir ji tave 
išganys.

Kviečia visus
KOMITETAS* ir KLEBONAS.

Lietuvių Derttistas patar-
> naus geriau

Traukintas dantą b# skuvomo. 
Rridg* geriausio aukso. Su mnsv 
oteitom galiuia valgyti kiečiausiu raal- 
•tą. Garantuojama riaą savo darbą, U 
bernas musą kainas. SergiJdte 
i ant! a, kad n«kenkt^ jusi aveikaUL

1541 Weat 47th Strakt.
Matuli Aab'ai'4 A*u

Serganti žmonės pasi
tarkite su Dr. Ross. 
PasitarimaS'dykai.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, UI

“Aš negaliu suprasti, kodėl aš ne
galiu gauti užtektinai vandens vasa
ros laike kuomet visi laisto savo dar
želius, bet kodėl aš galiu gauti kuo
met šaltis siekia iki žero”?

“Kam aš turiu nešti sau vandenį 
ant trečio augšto iš skiepo, kuomet 
parkų fontanai muša vandenį į augs
ią?”

Tokie yra panašus klausia ,' • isuo- 
inet yra pas žmončs<kuomet nėra ge
rai sutvarkytas vandens dastatyinas, 
kuomet nėra įdėta vandens myteriai.

Ar vandens dastatymo žinovai gali 
gerai atsakyti j tuos klausimus ir 1 
abclnai, užganėdinti piliečius. I

Puse pumpuojamo vandens nepasie
kia vartotojų, jis yra bereikalingai 
i.šcikvojamas per kiauras dūdas ir per 
kiaurus kranus. Kad. butų vandens 
myteriai, /tą galima butų sukontro- 
liuOti. (Apskelbimas).

Garsinkitės Naujienose

laboratorijų-, i bandy- 

uto.i stovį. Gė
ris ir prirengi- 
lunj.tinėoc Vals

uos* <!cl gy.
chroniškas 

nėr- 
puslės ir

mikroskopiški ir kili 
inai, taipui X-Ray ei/z.anitnueija daromi, ku
ri parodo tikrų juaų . vei‘ 
rin'ioios naujos mados gytli 
mai padarytos Amerikoje ir 
tijose yra suteik tanios per Dr. 
dymo ligonių. Žmonės turintys 
ligas, skilvio i • kepenų nesmagumu. . 
vinį.urnų, kraujo ligas odoa ligas, 
šlapumo 'i~»q yia gydoma kasdien.

Zmonč.i 
nervidki si 
r i galvos 
imis, 
dėjimus, 
dičo 
skirdimų odos, 
nusius 
litis, 
privalo 
jau.

Serguutiems yra 
teikiamas labai gev 
ras patarnavimas to-\x 
kiomis mažomis kai- 
nomiti, kad kiekvie
nas lengvai guli už
simokėti. Dr. Ro.-t 
maloniai suteikia dy
kai patarimų. Kiek
vienas yra kviečia- i 
mas atsilankyti.

o kurie yra 
Ipni ir tu- 

skaudėj i- 
nugariM «kau- 

Hinan.ų šir- 
t> lak imą nu

auti. 
gil<-<, nkau<lu- 

pnwU| apetitų, 
gydyti* tuv-

$12.50 
$5.00

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju ba
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu.
escide gydymu. Į labai trumpą laikų ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvienų dienų 
mes suteikiame linksmumų ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA
MOKESTIS YRA ....
DABAR
ATPIGINTAS IKI .... ,

I’er trisdešimtį metų Dr. Ross gydo sM- 
eialias ligtfB vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia seruui gydymus yru 
vartojamas uu geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriakumu nusilpusiems vyrams. Jo vei
kimu. ant gilių, nervų ir^ kraujo yra dideliu 
austiprintojas dėl nusilpnuilių ii’suirusių vyrų.

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga. 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligų 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetes. 'lai yra dalis Dr. Ross 
darbo, kad sukikus gerą patarimų sergan
tiems.

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

Kanipaa -Monroę ir Deurburn St. Imkit, 
elevatorių iki 5 migįto. Pidėmituo kambary t 
500 <lei vyrų, priėmimo kmr.ba in dėl mote
rų f508. ( •. ->

Dr. Ros*' yra nnia ;y. Speciali ta .
cagpje. jTisr IristUm itį /.melų' toje pačioj* 
vieloje. ,

■*:. , ' ' >
Q11į»o .\alamji *ia.,dien nuo 10 Iki 5-vul. 

vakare.
Neueiioj i.uo 10 iki 1 po pietų
Panulėly, aeieduj ii 

8 .ai. akais.
HUhatuj nuo ryto
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Iš LSS. 4 kp. darbuotes
Ohicagos lietuviams darbiniu- J 

kams ir inteligentams yra žino- ( 
ma, kad Lietuvių Socialistų Są- j 
jungos I kuopa gyvuoja i__
Rridgeporto, pačioje Chicagos 
lietuvių kolionijos širdyje. Per 
kelis ‘metus per tą kuopą perė
jo tūkstančiai lietuvių darbiniu-1 
kų. loji kuopa, kaip ir visos L. 
S. S. kuopos, tiems lietuviams, 
darbininkams, kurie joje pri
klausė, tai buvo gyvenimo mo
kykla. Kuri mokino lietuvius '

Todėl remkime vakarėlį. Ti
ki et u s galite gauti išanksto pas 
LSS. 4 Ir* Tgriiis ir “Naujieno-
se.

šapus Darbininkas.

Golfo kliubas
Senai bebuvau Golfo Kliube. 

•Mat maniau, kad visas veikimas 
anĮ užsibaigė golfininkų gražiu 

bankietu ir turėsime laukti pa
vasario iki prasidės veikimas ir 
daužimas bulių, arini “gyvačių 
iš žolių,” kaip kad golfininkai 
kalba. Bet kur tau. įėjęs vidun 
net nustebau. Kliubas taip gra
žiai ištaisytas viduj, kad sunku 
pažinti, ypatingai ant viršaus, 
kur buvo 6 duobutės lošimui, da- 

darbininkus, supratimo kas yral^r -i1111 pąsunkintos ir eglai- 
darbininku klesa, kas vra kapi- ;čių priauginta, ypatingai labai 

, kokie reikalai dar-*jos tankios apie ,‘Šešupę,” kurią 
kokie' kapitalistų J kiekvienas golfininkas yra už

tektinai apgarbinęs.
Stovi naujausio styliaus radio 

aparatus, taipat elektros varo
mas gramafonas; šachmatai ir| 
visoki kiti žaislai, kuriais nariai 
susirinkę žaidžia. Neužilgio 
bus suruoštas viduje turnamen- 
las, kuriam registracija jau ati
daryta.

Tik butų gerai, kad laike žie
minio sezono valdyba su prez. 
I)r. karalių nesnaustų; yra ge
ra proga suorganizuoti gražus 
kliubas ir nuo pavasario pradėti 
sistematingą veikimą. Reikia 
tikėtis, kad valdyba tatai pasi
stengs greitu laiku padaryti.

—Golfininkas.

talistų k lesa 
bininkų ir kokie ’ kapitalistų; 
mokino kur ir kaip lietuviai gali 
ir turi pagerinti savo būvį. Kuo
pa mokino darbininkus suprasti 
valstybinę tvarką ir daug gero 
visuomeninio susipratimo davė 
ta ketvirtoji kuopa, ' todėl visi 
ateikite į LSS. ketvirtosios kuo
pos draugišką vakarėlį, kinis į- 
v.vks ateinantį šeštadienį, Mildos 
svetainėje. O vakarėlis bus la
bai linksmas, skani vakarienė, 
muzika, šokiai, draugiškumas, 
ir jeigu liks pelno, tai tas pel
nas eis tam, kad Lietuvos darbi
ninkai ir mažažemiai — social
demokratai — galėtų Lietuvoje 
įsisteigti savo dienraštį. Juk 
dabartiniu laiku Lietuvoje pri
augančioji lietuvių 
jaunuomene lanko 
mokinasi, lavinasi, 
mokslo jaunuomęnė 
vo žinojimu su darbo žmonėmis. 
Todėl darbininkams Lietuvoje ir 
reikalinga turėti savo dienraštį, 
nes spauda tai geriausias apšvie
tus skleidimo įrankis.

socialistinė 
mokyklas, 

o įsigijusi 
dalinsis sa- Vaidylu Naktis

ją p. Petro Sarpaliaus, “Į ko
vą” ir antrą angliškai. Ispaniš
ką šokį atliko maža mergaitė. 
‘^Dzimdzi-Drimdzi” gi padai
navo penketą dainelių. Progra-

Programai svetaine buvo tic- 
siog puiki dar lietuviai nė
ra buvę tokioj svetainėj.

Po programui buvo šokiai, 
kuriems griežė broliai Sa 
liai. Svečiai linksminosi 
ankstyvo ryto. —Ramutis.

Roselandas

iki

k p susirinkimo.

Sausio 3 d., SLA. 139 k p. laikė 
savo metinį susirinkimą Aušros 
kambariuose. Susirinkime da
lyvavo daug narių, bet kad Auš
ros Knygyno kambariai maži, 
nebuvo vietos atsisėsti, tai na
riai skubinos apleisti susirinkimą 
taip kad vieni ateina, kiti išeina. 
Nežinau kodėl kuopa nesusiran
da didesnės vietos susirinki
mams.

Kuopos valdyba išduodama ra
portą parodė didelį kuopos pri
augimą. pereitais metais, taip 
kad'kuopai dabar ,turi 169 na
rius; šiame gi susirinkime prisi
rašė, 9 nauji nariai ir 2 persikė
lė iš kitų kuopų, tai dabar kuopa 
turi 180 narių. Neužilgo SLA. 
139 kp nariais gal bus skaitlin- 
gesne už visas vietines pašelpi- 
nes draugystes.

Baigiant susirinkimą buvo 
renkami delegatai į Apskričio 
suvažiavimą, kuris įvyks sausio 
18 d. Delegatų nutarta siųsti 
kiek tik galima daugiau, taip 
kad išrinkta 17 delegatų, M. Ba
cevičius neapsiėmė delegatu. 
Mat jis yra Antro Apskričio pir-

Pranešimai
.ĮWW». I

ISRENDAVŪJIMUI
....------------.„.irĮ>IT^. .r

RAKANDAI
Ketvirtadienis,. Saus. 8, 1925
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, N AMAI-ŽEME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia*

PRANEŠIMU TAISYKLES

Meldžiame visu darbuotoji}, drau
gijų komitetų, raštininkų ir visų 
tų, kurie 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 apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai 
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubu, chorų ir ratelių sekamais 
reikalais: kviečiasi .susirinkimus, 
repeticijas, komitetų susirinkimus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaik.sčioji- 
inus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško 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 tikėiirniškų sektų reika
lais visokių bižniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ar sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai 
pinti laikraštyje.

4. Už apmokamus 
reikia mokėti 70 renių 
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir rolių neaprdbežiuojamas.

5. Apie kredito reikia lartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi praneš)mai norint patal
pinti į sekamos dienos laidą turi 
nut prj.diioti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

galimi tai-

pranešimus 
už colį ar-

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
iMlHrJrnsVs; O ra scioj avieMnlc? j.,

<►580 Ho. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

PARENDAVOJIMUI Storas, tinka- 
bas barbernei, kriaučių šapai 
keims bizniams. Savininkas 
šilumą ir elektrą, rendos tik

Atsišaukite
3601 Lowe Avė., 

Chięago.

ir kito- 
duoda 

$30,00.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA sena moteris dėl 
prižiūrėjimo 2 mažų vaikų. Kamba
rys' ir valgis ir po $1 j dieną. Atsi- 
šaukit vakarais arba rašykit laišką. 
1 fl. arba 3 fl. iš užpakalio.

ONA VAIVESS
656 W. 18 St.

REIKIA patyrusių moterų 
softavimui popierų. Nuolat dar
bas, gera mokestis.
AETNA WASTE PAPER CO.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gani i “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted1 ......... ?
St. TeL Boiilevard 9663. Taipgi jei kad ir 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” ■ • 
da gauti >ir kitų laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me Dile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kpstumerius “Naujie
noms”. —Aušros Knygynas.

Risi KALINGA moteris sorta- 
vi'mui popieros. Naktinis dar 
bAs. Gera mokestis.
Sangamdn Paper Grading Co.

1445 So. Sangamon St.

RFJKALINGA moteris prie namų 
darbo; gali būti našlė ar mergina 

k* su maža šeimyna. Duosiu 
butų už dyką; darbas labai mažas. 
Kreipkitės vakarais po 6 vai.; 2 lu
bos iš užpakalio.

3544 Lowe Avė.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI 4 kambarių veik 
nauji rakandai. Gera remia ir pi
gi, kietų anglių užlėks visai žiemai. 
Parduosiu pigini, nes išvažiuojame. 
Kroipkites l>il<> liiiku.

K. ViduiK'his,
2929 \V. 10 St.. 2 lubos

■L!"" "_____ - ■■■ 1

PARDAVIMUI 20 akrų 
farma Wes1 Cost, Uloryda, 
$495 cash arba išmokėji- 
iii i M. I >«?l in formacijų 
kite arba rašykite

PARDAVIMUI Atsišaukite

PARS1 DUODA Ice cream parloras, 
cigaretii ir cigarų krautuvė, taipgi už
laiko smulkmenas. Geriausia vieta 
Brighton Pirkę. Gyvuoja jau 5 me
tai. Biznis eina gerai. I’ardavivi- 
mo priežastį patirsite ant vietos.

4134 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosei/iė, Senas išdirptas biznis, 
galima pirkti ir išmokėjimais, 
renda pigi turi būti parduota 
greitai. Kreipkitės, 1906 W. 63 
St. Tel. Prospect 4628.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė maišytų tautų apgyven- 
toj vietoj. Daro gerą cash

2820 Archer Avė.

PARDAVIMUI bučernė, biz
nis cash, biznis išdirbtas per il
gą laiką. Visokių tautų koloni
joj; daromas geras biznis.

106 So. 5 Avė., 
Mayvvood, Ilk

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė maišytų tautų apielinkej. Daro 
labai gerą cash biznį. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
2001 So. Jefferson St.

MR. GRACH, 
7 So. Dearborn St., 

Room 1548, 
Chicago, III.

PARDAVLMUT nnujas 2 fin
tų mūrinis namas, sun parlor, 
6016 S. E'rancifico Avė., 5—5 
kambarių, ąžuolo I riminiai, 
yra ugnavielė, bufetas, stikli
niai porčiai, garu šildoma, lik
tai $3,500 cash reikia.

Sheehan and lWitous
1054 W. 63 St.

Tel. Prospect 1910

Brighton Parko Bargenas!
PARDAVIMUI nužeminta kaina 

naujai pabudavota 6 kambarių muri
nę Bungalow; visas išabigimas arŽuo- 
lo; akmenines grindys prieangyje ir 
vano; augštas skiepas ir antstogis 
įeina iš valaus; apdirbtas stiklais por- 
čius, kaina $7500; verta $9000; apie 
$2500 pinigais kitus išmokėjimais; 
savininkas priims lotą kaipo dalįjmo- 
kėjimo; pasiskubinkite greitai, nes 
savininkui reikalingi pinigai todėl ir 
parduoda pigiai. Atsišaukite pas 

.TOSEPH YUSHKEWITZ,
4034 Archer Av., prie California Av.

i

JUOZAS REKOSH
Mirė Sausio 5ta <1., 1925 m. 

35 m. amžiaus. Paėjo iš Gruz- 
Ižni miestelio, Šiaulių ap. Pali

ko dideliame nubudime, moterį 
Elzbietą ir dukteris, o po pirmu 
vyrų vadinos Dantienė.

laidotuvės įvyks petnyčioj 
Sausio 9 d., iš ryto 7:30 vai. 
iš namų po num. 3112 W. 111 
St. Mt. Greenwood bus nuga
bentas į Roselandą ant 108 ir 
Wabash Avė. j Visų šventų 
bažnyčią, o iš trn bus kavojamas 
Švento Kazimiero Kapinėse.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. Nubudę:

Moteris, dukterys ir broliai.
Taipgi paliko Lietuvoj 

tėvelius, brolį ir seseles 
liame nubudime.

Laidotuvėse patarnauja 
borius I. J. Zolp, Blvd. 5203.

senus 
dide-

gra-

Garsinkitės Naujienose

šeštadieny, sausio 3 d.
dylu Brolija buvo parengus mininkas, tad galės turėti spren- 
vakarą, šiaurinėj daly miesto,Įdžiamą balsą, bet abejoja ar ji- 
Masonic l'empl? svetainėje,'sai galės būti vėl renkamas į val- 
1511 N. Leavitt St. Į vakarą 
susirinko i porą šimtų narių ir 
svečių. Ant kiek atrodo, tai 
Vaidylų darosi vis daugiau, ne- 
Aiuirnt, kad jie nesigarsina ir 
turi savo slaptus susirinkimus. 
Svečių pas juos irgi auga; kaip 
atrodo, 
Brolija

dybą. Kad nebūtų kokių kliūčių 
tame, klausia susirinkimą ar 
kuopa nesipriešins, jei jį išrinks 
į valdybą, nors jisai nėra delega
tas. Kuopa nesipriešina. Vie
nas iš susirinkusių paklausė dė
lei informacijų, kaip įstatai sa
ko, ar gali būti renkamas valdy-tai su laiku Vaidylų

bus didelė organizaci-jbon buvusis valdybos narys, jei-

vakarieneBuvo 
labai gera % vištiena, I 
viška dešra ir pačių Vaidylų 
pagautas didelis bufalo, pa
gautas ir svečiams padalintas.

igu jisai nėra deligatas. M. Ba- 
fcevičius labai tuo užs'igauna, ima 

pagamnita saukti: “Ką, jus manim nepasi- 
hėti1- tikit? Jeigu matot ką blogo ant 

įmanęs, sakykit dabar.”
“Paklausėjas atsako, kad jisai 

nieko neturys prieš M. B., tik
Apart užkandžių buvo paga- klausias apie apskričio įstatus, 

minti visokiausi gėrimai. Tie- Kada pirmininkas paaiškino, ir 
siog vakarienė buvo puiki, net pats M. Bacevičius tą Antro Ap-
nekurie ir pavalgę vis dai* lai- skričio konstitucijos paragrafą, 

pasirodo, kad į valdybę Antro
Po vakarienės buvo trum- ■ Apskičio kad ir nėra delegatais 

pas programas, kuris susidėjo gaiį būt renkama 
iš solo p. J. Čepaičio, 
įkomponuojant p. Vi 
paliui, padainavo 
ir “Kaitink šviesi saulutė 
Karolis Sarpalius, akomponuo- butų renkami valdybon, .•_ 4 ___ .....i..: I. v.

sekantiems 
, kuris metams, jeigu tik kuopa tam ne- 

incui Sar- sipriešina. Kuopos nariai tam 
‘•Ei uchnem”, paragrafui nepritaria, reiškia, 

P-' nesutinka, kad tokie nedelegatai 
, duoda 

jaut savo broliui Vincui, sūdai-j įnešimą, paremia ir nubalsuoja, 
navo naują dainą, kompozici- kad tasai paragrafas butų, patai-

1 va. a « . . . —

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Joną ir dukterę

Nuliūdę:
Jonas P. Evaldas ir Anielė ir Leonardas šimučiai

Uršulė Evaldienė
Mirė Sausio 5, 1925 m., 65 metų amžiaus. Kilo iš 

Kylučių kaimo. Biržų parapijos. Išgyveno Amerikoj 
27 metus.

Kunas pašarvotas 841 VVestj 33rd St. Laidotuvės 
Įvyks penktadieny. Sausio 9tą, 1925 m. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta į šv. Jurgio bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti šiose pamaldose.

sytas, čia jau blogai atrodo dėl 
paties M. B., jeigu pataisys tą 
paragrafą taip, kad negalima 
rinkti valdybon, jeigu nėra dele
gatas, nepaisant, kad jisai ir bu
tų valdybos narys. Čia pats M. 
B. pamato, kad jisai padarė klai
dą, nes norėdamas gauti daugiau 
delegatų iš kuopos, pats neapsi
ėmė, tikėdamasis, kad pagal 
Aut. Aps. įstatymus galima kan
didatuoti į valdybą, o kuopa no
ri tą paragrafą pataisyti, jau 
nei vėlu priešintis, nes kuopa nu
balsavo ir išrinko komisiją, kuri 
tą paragrafą pataisys ir priduos 
žinovui. M. B. duoda įnešimą, 
kad komisija tą darbą atliktų šį
vakar, nors, niekas neturi 2-to 
apskričio įstatų, o kaip juos tai
syti nematant senųjų? Nubal
suoja betgi, kad butų šį vakar 
priduotas pataisymas kuopai, 
kad ji priimtų arba atmestų. Ko
misija sutinka, jeigu susirink'- 
mas lauks, o jau susirinkimas 
baigėsi. Susirinkimą uždaroma 
nelaukiant komisijos, kol ji pa- 

. taisą priduos. Vadinas, M. Ba- 
clevičius vis tięk laimėjo. Jisai 
bus 2-ro apskričio suvažiavime 
ir galės būt renkamas valdybon. 
Turbūt jų jau yra nutarta ką 
rinkti 2-ro apskričio valdybon, 

*kad M. B. iš kuopos tą teisę iš- 
I reikalavo.

L —Narys,

L. S. S'. 4 kuopos draugiškas vaka
rėlis įvyks šeštadieny, sausio 10 d., i 
1925, Mildos svetainėj, ant antrų lu
bų. Svetainė atdara 7:30 vai. vak. 
Vakarienė bus labai graži ir prie pui
kios muzikos draugės ir draugai visi 
kviečiami atsilankyti, nes busite visi 
užganėdinti.

Kviečiam visus
Rengimo Komitetas.

Liet. Rytinės žvaigždės Paš. ir Pas, 
Kbubo metinis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, Sausio 8 d., 8 vai. vak., 
Liuosybės svet., kampas Wabansia 
Avė. ir Girard St. Kailangi 
daugybė svarbių reikalų, 
narių dalyvavimas būtinai 
gas. . — '

VYRŲ

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė; vikokių tautų kolonijoj; su visais 
įrengimais: Ice mašina, slice mašina, 
naujas registeris. Parsiduoda labai 
pigiai. Stakas visas naujas, renda 
pigi, lysas ant 3 metų. Parduosiu 
arba priimsiu j partnerius.

10713 So. N^ichijęan Avė. 
Tel. Pullman 7059

PARDAVIMUI vieno augšto mūri
nis namas, krautuvė ir flatas, yra toi- 
letas ir elektra, Union Avė., netoli 30 
St., kaina $3200.

1. CHAP & CO.
31st prie Wallace St.

West Thirty First State Bank' Bldg.

REIKALINGAS BUČERIS.
Darbas ant visados, atsišaukit 

tuojau.
Albinas Martinavičius

2105 Broadway,
Indiana Harbor, Ind.

PARSIDUODA cigarų, ken- 
džių, sodos, ice crcamo, maga
zinų ir notions krautuve, ver
tai $2300; parduosiu beveik už 
pusę kainos. Rendos $50.

5613 S. Racine Avė.

PARDAVIMUI mūrinis namas ar
ti klioštoiiaus, apačioj 5 kamb., ap
šildomas, viršui 4 kamb. pečiumi šil
domas, rendos $85, kaina $9,500, 
cash $3500, išrnbkėjimais, savininkas.

Tel. Lafayette 6271
4503 So. Troy St., 2 fl.

*

REIKIA salesmano. Pradėkit nau
jus metus gerai Prisidėkit prie mu-* 1 » J Vili 1J1VVU»1 v I C4 A * 4 «

?l ,ri.in('. sų sales organizacijos, musų vyrai
teigi visų už(ljrt)a $20 u- $30' j dieną. Patyrimas 

v u b" nereikalingas.X aldyha. n„nm jasRoom 443 
Transportation Bldg.

PARDAVIMUI bučernės ice 
box kalade ir mašina dešroms 
dirbti; nupirksit visai pigiai.

Kreipkitės tuojau.
3559 S: Union Avė.

SPECIAL '
Parsiduoda mūrinis namas 67th St. 

ir Marouette Blvd. Priešais parką 
3 fintai ir Storas, 3 karu ffarazlžius, 
visai baigiamas statyti.

Kreipkitės
6550 So. Artesian Avė.

DIDELIS mūrinis, 2 fintų namus 
prie Marųuetle Bulvaro ir Maple- 
woo Avė,, garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Krai, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

S. J. Lygos lavinimus susirinki- 
įvyks penktadieny, sausio 9 d., 8 
vak. Raymond Chapel’ (816 W.

Visi nariai malonėkite atsi-

mas
vai.
31 St.)
lankyti ir savo draugus atsivesti.

Apšvietus Kom.

Lietuvių Kliaučių) 269 lokalo bus 
susirinkimas petnyčioj. sausio 9, Unr- 
jos salėj, Robey ir Milvvaukee Avė. 
Malonėkit būtinai visi susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų.-

„ — KriauČius,

SENA firma suteikia progą vy
rams patyrimas nereikalingas, $75 j 
savaitę ir augščiaų galima uždirbti. 
Turi kalbėti bisįj angliškai. Mes 
jums pagelbčsim.

Room 500,
720 N. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių. 
tabako, mokyklos daiktų ir viso
kių smulkmenų krautuvė. Nupirk
sit pigiai. Pardavimo priežastis pa
tirsi! ant vietos. Kreipkitės:

'3518 Wallace St.

UŽ PUSE KAINOS PARSIDUODA 
BUČERNE SU GKOSĖKI ANT 

HALSTED STREETO

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenu. namų, Joti; aplink 
vienuolynų Manruette parke. Maty- 
kit J. Namon. 241'8 W. Marąuette 
Rd., arti VVestern Avė. Tel. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

Jaunosios Birutės metinis susi
rinkimas ivyks ši vakarą, 7:30 vai 
vakare, Mark VVbile Sijuare (Lib- 
rary1 room). Komitetas išduos ra? 
portą iš pereito koncerto. įvykusio 
27 dieną lapkričio. Todėl visi tęvai 
esate kviečiami atsilankyti laiku. 
Ndužmirškite, kad Jaunosios Biru
tės repeticijos yra perkeliamos iš n:ni<}lv 
seredos vakaro į ketvergi) (t.U)ra- 
ry Room). -“Sekretorius. .

REIKALINGAS apisenis žmo
gus dirbti restauracijoj. Duo- 

; siu guolį, valgį ir dar primo
kėsiu.

1464 Indiana Avė.

Dramutiško Ratelio susirinkimas i 
bus petnyčioj. sausio 9, 7:30 v. v. 
Mcldažio salėj. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti. —Valdyba.

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU Juozapo Kerbello sa^o 

brolio; gyveno Bostone, o dabar ne
žinau kur. Iš Lietuvos, Litelių kai
mo, Taujėnų valsčiaus, Vilkmergės 
apskr..

KAZIMIERAS KERBELIS, 
410 So. Spring St., Beaver Dam, Wis.

REIKALINiGAS gerai paty
ręs flat dženitoriaus pagelbi- 

ncvodęs. Turi prigulė
ti prie unijos.

Tol. F®irfax 4899

RE1 KALINGAS barberys, va
karais, ant antro krėslo, kad 
butų apsipažinęs su darbu.

Kreipkitės:
1818 W. 46 St. 

________________________________________ i------------  

pilnam 
ge- 
la-

REIKIA salesmenų, 
laikui arba dalinai. Labai 
ra 
bai

propozicija. Pasiūlymas 
nepaprastas.

Room 1435
11 S. Ha Šalie St.'

Apyvartos daroma nuo $100 iki 
$200 į dienų. Knygučių nėra, vis
kas cash. savininkas bizny toj vie
toj jaM 3 metai ir jeigu kas nori 
peršitikrint kaip biznis eina, lai 
(luošiu kožnani pamėginti kiek lai
ko, tik nori rendos $50 mėnesiui; 
4 kambariai pagyvenimui, listas 
gaunamas ant kiek laiko tik nori
ma. Del svarbios priežasties savi
ninkas parduos už pusę prekės ne 
gu yra vertas, nemokančio biznio 
išmokins. Jeigu kas turit lotą ar 
automobilį į mainus — priims kai
po pirmų įmokėjimų. Del informa
cijų matykit:

.1. NAMON
2418 W. Marųnette Rd., 

Arti Western Avė.
Pbone Prospect 8678

- -- A - - - ...........

PARDAVIMUI grosernė; biznis 
išdirbtas per 20 metų ir apgyven
to] vietoj visokių tautų. Bizni da
rome gerai; pardavimo priežastis 
— važiuoju į kitų miestų. Turi būt 
parduota į trumpų laikų.

4422 S. Donore St.

'PARSIDUODA bizniavai mūrinis 
namas, yra bučernė ir grosernė. 
Rendos neša $85 į mėnesį. Galima 
pirkti ir biznį sykiu. Lyso nėra. 
Už vieną namą $9000, o biznis tai 
kaip suderėsi m. Agentai prašomi 
nesilankyti.

2519 W. 34 St.

MOKYKLOS
) Specialiai Kursai Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai Draftlng, De- 
■igning, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais iimokėjimals. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DftESSMAKIN® 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicage, D L 
Phnne Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

IEŠKAU savo švogerio Juozo | 
Molniko: paeina iš Biržų, Pasva
lio apskr.. Vaškų valsč., Nuritino 
kiemo. Turiu svarbu reikalą kas ............... t_______

Lietuvos. Malonėkit greitai ai- q anį farmos, arti Chicagos, gerai 
t?11'* butų kad tokie atsišauktų, kurie nori 

dirbti ant farmos; darbas ant visa-
sišiiukti ar kas žino nraneškit 
dėjau, kad gyvena Cbicagoj.

J. Gugas, P. O. Box 147, 
New Kensington, Pa.

PARSIDUODA grosernė ir'bučer
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis eina gerai, nes yra per ilgą 
laiką išdirbtas. Renda tik $50.00. 
Pardavimo priežastis — nesutiki-

REIKALINGAS patyręs vyras dirb- mas.
s. gerai 6001 So. Kedzie Avė. 

Republic 6788
I

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
, BARBERYSTĖS
Viena geriausiai apmokamų profesi
jų. Mes mokiname dieną ir vakarais. 
Darbas laukia su gera alga. Uždirb
kite kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

--------------------- ---------------— L B> 15<
IEŠKAU Jono Indulio moteries 

gurinių, kurie gyvena (’Jucagoį. 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu svar-( 
bu reikalą. Skiriu 85 kas pirmuti
nis atsilieps iš jos giminių. 

Alex Yanovich.
Goodrich St. Station. Box 84, 

OI J VION. omo

dos, gera mokestis. Rašykit
V. SHIRSHA,

Hinsdale, UI.

RAKANDAI

GROSERNE ir delikatesen parduo
siu pigiai. Biznis geras, yra visi su- 
taisymai, stako mažai. Kas nori eiti 
j bznj yra vogos, cash registeris ir 
viskas, kas tik reikia. Kaina $500. Tas 
laimes, kas nupirks.

.908 W. 35 Place.

APSIVEDIMAI

PARDAVIMUI didelis, gražus zel- 
barberiui ir kitokiam 

Parsiduoda saliuno 
ir elektrinis pianas,

IEŠKAU apsivedinuii merginos 
arba moteries; aš esu našlys, tu-Į 
riti du vaikus, 14 ir 16 m. Esu 40 
metų amžiaus, turiu savo biznį, 

L. F. 
5749 W. Augusta St.

Į koras, geras 
_ kokiam bizniui.

I rakandai. Barai
'gausit bargeną.
Į Kreipkitės

- ' 3340 So. Halsted St.
ar Mildos Teatre, klauskit 

M r. Šatkausko.

BARGENAS
Parsiduoda bučernė i rgrosernč 

su namu. Labai gera vieta, netoli 
lietuviškos bažnyčios. Parduosiu pi
giai. Kas pirmesnis, tas laimės. 
Priežastis patirsit ant vielos.

Atsišaukit •
4434 S. Fairfield Avė.

ae-'-’i. ......---------------------- uL'uaa-!----
| 5 KAMBARIŲ rakandai turi būti 

rhinntfn Tll tuojau parduoti. Parduosiu pigiai.
‘ ‘ ’ 'į Visi kartu arba pavieniai, 3 šmotų

parloro setas, 7 šmotų valgomo kam- 
merginos bario setas, 4 šmotų miegamojo kam- 

ainžiaus; aš esu bario setas, karpetai, liampos, Victro- 
. amžiaus. Prašau su |a jrgj player pianas. Vartota tik 4 

pienių laišku prisiųsti ir savo pa- JT)enesiai.

siu.

IESKAU nusivedirnui 
nup 30 iki 35 m 
vaikinas 30 m.
veikslą, ant pareikalavimo grąžin-

\ Jonas Grajauskas,
115 Laflin St., Cbicago, III.

i Atsišauk tuojaus
3601 S. Winchester Avė.

1 Fl.

NAMAI4EME

EIK | MOKYKLį
Mokintas būdamas lengviau nešio
si gyvenimo. naštą; nereikalausi 
dirbti tokio darbo kad kūnas tirp
tų iš nuovargio. Mokytam žmo
gui visuomt ir visur lengva kovo
ti tiek už politiką, tiek už laisvę, 
tiek už darbininkų ekonominius 
reikalus. Skriaudžia ir išnaudoja 
tiktai nemokytus žmones.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted SL, ( hieago, UI.

P. S. Musų mokykloje mergi
nos ir moterys paliuosuotos nuo 
mokesčio

EXTRA BARGENAS
Lotas parsiduoda, 30x125 pėdu, 

prie Marųuette Parko ir arti 67 
bulvaro; kaina tik $650, Pasisku
binkite kas manot pirkti, nes 
prekė btis tik 3 dienas, Matvklt:

J. NAMON,
2418 \V. Marųuette Rd.

Arti Westem Avė. '

ta

BARBERYSTeS mokykla
Del vyru ir moterų, dienomis ir 

vakarais. Mokatrfh 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St.
609 W Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St


