
NAUJIENOSPUBLI3HED BY Tfc LITHUANIAN NEWS PUBL1SHIHG CO.. INC. | W W

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

f The First and Greatest Lithuanian Dailę t n America
f

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Classi Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III. 

under the Act of March 3, 1879.

^,||||»w<w....«       ■■  -   ~~ ... u... ,

| The First and Greatest i ithnanian Dailę tn America

NAUJIENOS
The LlTHUAtflAM OAIl-Y NEW8

PUBLISHEp BY 7JU LjTHUANIAN^NEWS PUBUSHING CO.. INC.
1739 South Halsted Chicago. III nois 

Telephone Roosevelt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

vol. xn. Kaina 3c. Chicago, UI., Antradienis, Sausio-January 20 d., 1925
_ __ _  _ _ ___ ______ -------- -J ..........

iQi 43T - No. 16

Leningrąde 7 politiniai pa 
smerkta sušaudyti

Francijos kataliku prote 
sto demonstracijos

Klerikalų demonstracijose Pro
vanse įvyko muštynės su ko
munistais.

Kiny piratai apiplėšė 
jūrėse laivą r

Luther žada gint Vokieti 
jos respubliką

PARYŽIUS, sausio 19.

Kauniškių bolše 
viky provokaci

jos aukos

Bandoma užbėgt už akių ang 
/ liakasių streikui

Bolševikai pasmerkė 7 po* Pastangos neleisti įvykti
litinius sušaudyti angliakasiu streikui

IIONG KONiG, Kinai, sausio 
19. . Kinų piratai (jūrių plė
šikai) buvo užgrobę kinų gar
laivį llong HIwa. Praeitą ant
radienį apie trisdešimt piratų

Vakar įvairiose Francijos vie- sėdo garlaiviu Singapūro uos
tose vėl įvyko kunigų organi- te kaipo pasažieriai. Gralaiviui 
zuotos katalikų ’ protesto de- išplaukus į jūres, jie puolė lai- 
monstracijos prieš valdžią. Jos vo kapitoną ir įgulos žmones; 

.....«;..xrr:5ro su! nuveikė juos ir laikė po sar- 
Aix-en- gyba. patys paėmę laivą val

kai ka-Llyli. Atplaukę i Biah įlanką 
(’astelnau plėšikai apiplėšė laivą ii; su sa- 
Nacionale vo grobiu, vertes apie 10,009 

, pasišalino. Laivo žmo- 
denionstravo gatvėmis, komu-1 nėms p ralai nieko pikta neda- 
nistai suruošė kontr-demonst-, re. 
raciją, dainuodami Internacio
nalą ir kitas revoliucines dai- 

iKai katalikų demonstrn-

neapsiėjo be susirėmimo 
komunistais. Mieste Ai 
I Tovence, pavyzdžiu 
tulikų generolo <le 
šalininkai kariu su

• • • • * •( Katalikų Federacija giedodami do!i riu

Keturi žmonės buvo nuteisti 
mirties bausmei.

[Musų korespondento]
KAUNAS, gruodžio 31. — 

Kaip žinia, bolševikai, kurie 
savo vilingais ir garsiais žadė
jimais Rusijoje užgrobę j sa-

Kiti šešiolika politinių kalinių 
pasmerkta ilgiems metams 
kalėjimo.

Visuomenės organizacijos ir 
biznieriai prašo 'gubernato
riaus intervencijos.

LENINGRADAS, sausio 19.
- Byla dvidešimt trijų politi

nių kalinių Leningrade pasibai
gė. Septynis jų bolševikų teis
mas pasmerkė sušaudyti, o Ii-

ilgiems m e- jos valdybai,
tams sunkaus kalėjimo.

Visi jie buvo kaltinami kai
po vadai 300 politinių kalinių 
riaušių, įvykusių Leningrado 

praeitų metų spalio 
ii kaliniai, susekę,

“čekos” 
kažin 

bandę jį

kalėjime 
mėnesį, 
kad tarp jų yra vienas, kaliniu 
apsimetęs, bolševikų 
š nū pa s-pr< i vok a t c A u s, 
koks Mark Voron,
nudobti, šnipas Voron’as te
čiau išliko šve'ikut sveikas, bet 
riaušių laiku penki politiniai 
kaliniai buvo kareivių sargy- 
Ik>s nušauti ir daugelis sužeis-

Naujoji Vokietijos valdžia 
sergės konstituciją

SCRANTON, Pa., sausio 19.
Bendras Jungtinių Kasyklų 

Darbininkų unijos distrikto 
No. 1 skundų komitetas pra
nešė centralinci distrikto uni- 

kad jai duo'dar
ma laiko iki ateinančio trečia
dienio susitarti su kasyklų sa
vininkais ir pabaigti 11,000 
angliakasių streiką Pennsylva- 
nia Coal kompanijos kasyklo
se, arba pagaliau sušaukti ne
paprastą angliakasių konvenci
ją. Jeigu nei viena nei antra 
nebus padaryta, trečiadienį 
busiąs paskelbtas visuotinas 
distrikto 
kuris palies daugiau ne 
darbininku.* • > *

Vietos biznieriai 
visuomenės 
vai, kartu 
kais daro 
streikui už

nas.
ei ja pasuko katedros linkui, ji 
susidūrė su demonstruojančiais 
komunistais. Tarp abiejų pu
sių prasidėjo muštynės, kurios 
tečiau buvo veikiai sustiprintų 
policijos jėgų numalšintos.

Kunigų kurstomų prieš val
džią katalikų susirinkime, ku
riami? vyriausią rolę lošė Aix’o 
arkivyskupas Riviere, buvo 
priimta rezoliucija, kurioj ra
ginama visi katalikai ankštai 
jungtis “savo teisėms ir lais-

Dideli šalčiai Naujosios 
Anglijos Valstijose

Maine — 560 žemiau zero

Maine, 
Maine

Kanclerius Luther 
kad kiekvienas 
mas nuversti ją 
tremptas.

pareiškia, 
pasikėsini- 
b u siųs pa

BERLINAS sausio 19.— Vo
kietijos kanclerius Dr. Luther 

• šiandiu paskelbė reichstage 
naujosios valdžios programą, 
kuriame sakoma, kad Vokieti
ja lojaliai vykdysianti Daweso 
planą, laikydamos Londono su
tarties. Tatai darydama, Vo
kietija lauksianti, kad ir ki
tos Londono sutartį pasirašiu- 
isos valstybės ją lojaliai pil-

Kanclerius pareiškė, kad 
aliantai, nutarę tęsti ir toliau 
Kelno okupavimą, jau tuo su
laužę Londono sutartį, o todėl 
naujoji valdžia pilnai prita
rianti protestui, kurį padarė 
a Mantams jos pirm lakūnė.

Savo pranešimo pradžioj 
kanclerius Luther iškilmingai 
pareiškė, kad kiekvienas ban
dymas pakeisti respublikos 
konstituciją smurtu ar kito
kiais nelegaliais metodais bu
siąs patremptas kaipo valsty
bės išdavimas.

DEL VAGYSTĖS TEKO 
UžDARYT BANKAS

BI.OOMINGTON, III., sausio 
17. Revizija Chenoa’s Far- 
mers State banko, kurs andais 
buvo dviejų gudrių plėšikų ap
vogtas, parodė, kad tie vagi
liai, atėję bankon neva kaipo 
valstijos revizoriai, išsigabeno 
daug daugiau • pinigų, nei iš 
karto buvo manyta: jie pasi
glemžė 180,000 dolerių pini
gais ir bonais, Del tokios miį- 
žiničkos vagystės vaMjos au
ditorius banką uždarė. c

padaryta,
paskelbtas

angliakasių streikas,
60,000

Garsiausias operas sovie 
tai perdirba savaip

FORT FAIRFIĘLiD, 
sausio 19. šiaurinėj 
valstijos daly užėjo nepapras
tai dideli šalčiai. Fort Fair- 
fielde šiandie 7 valandą ryto 
termometras rodė 56 laipsnius 
žemiau zisro. Tokio baisaus šal
čio čia niekas neatmena.

Apie’ didelį šalti pranešama 
ir iš kitu vietų. G a rd noro ši rv- 
tą lotmomelras siekęs 350 že
miau zero; Bar r e, Vermonte
buvę 36, o Montpelierc 
laipsnių žemiau ztro.

vo rankas valdžią, turtingą 
štilį nugramzdino i baisų eko
nominį skurdą, įvedė, barbariš
ką diktatūrą ir panaikino vi
sokią laisvę. Esamąja dabar 
Rusijoje padėtim, jos vidaus 
tvarka ir bolševikiškos val
džios elgesiu su kitokių įsiti
kinimų piliečiais biaurėjasi vi
so pasaulio doresnioji žmoni
jos dalis. Visose plataus pa
saulio šalyse bolševikų, kaipo 
despotiškos diktatūros nešėjų, 
žmonės bijosi. Jiems teprita
ria tik kuopelės demoralizuo
tų, suklaidintų darbininkų.

Nežiūrint į tai, visose šaly
se bolševikai 
įsigalėti,

ris šeštadienį, gruodžio 20, pa
smerkė juos sušaudymui. Pas
kui pasmerktie.'dcms padavus 
prašymus, prezidentas mirties 
bausmę pakeitė Jonui Čapskiui, 
Albinui Bapnikui ir Leibai Ba
lui kalėjimu ligi gyvos galvos, 
o Erazmui Ivanauskui 10 me
tą sunkiųjų darbų kalėjimu.

Liūdnas ir labai apgailėti
nas reiškinys, kad musų de
mokratinėj valstybėj kovoje su 
politiniais priešais vartojama 
kaip tik tas pats kovos meto
das, kokį su pamėgimu varto
ja Maskvos diktatoriai bolše
vikai. Bausti žmones mirtimi 
už skili, idimą nolegalės litera
tūros lai jau perdaug nežmo
niška.

šis liūdnas Įvykis betgi yra 
lik bolševiku smurto rezulta
tas, dar daugiau atsiektas 
jų tikslas: jie darydami tą žy
gi lyg tyčia to norėjo, idant 
dabar, taip atsitikus, turėtų 
geros progos sukauti, kad 
“Lietuvos valdžia žudo darbi
ninkus.”

“CARO” KIRILO BROLIS,
BORISAS, JAU AMERIKOJI

NecariŠko kraujo savo uošvę

Lenkai išsiderėję Amerikoj 
$50,000,000 paskolos
VARŠUVA, sausio 17. Len

kijos derybos su Amerikos fi
nansininkais dėl 50 milijonų 
dolerių paskolos pasibaigė sėk
mingai. Laikraščiai mini, kad 
paskolą Lenkams pasiėmę su
daryti šios Ne\v York o finan
sinės firmos: Lee, lligginson 
<fc Co., Ca)laway> Fish & Co., 
Spencer, Trask & Go., ir Wbite, 
Wcld & Co.

Praeito/ gruo<lžio 30 dieną 
Lenkijos prezidentas \Vojcie- 
chovvski autorizavo kabinetą 
ieškoti paskolos sumoj iki 00 
milijonų dolerių.

Thugutto atsilankymas 
Vilniun

Lenku ministerių kabineto 
vicepirmininkas Thugutt, atsi
lankęs Vilniuj, priėmė gruo
džio 14 d. tautinių mažumų de
legacijas, kurios įteikė jam vi
są eilę reikalavimų, liečiančių 
mokyklų sutvarkymą Vilniaus

30

įvairių
alstov

darbo kol eina 
skundų išlygini-

i» 
organizacijų 
su unijos viršinin-
pastangų užbėgti 

akių.
Inlernacionalis angliakasių 

unijos prezidentas John L, 
Lewis pranešė skundų komite
to nariams, kad paskelbimas 
visuotino distrikto angliakasių 
streiko dabar reikštų laužymą 
sutarties su samdytojais, o 
taipjau laužymą unijos kon
stitucijos. Jis ragina angliaka
sius nemesti 
dervbos dėl
mo. Distrikto gi No. 1 unijos 
prezidentas Rinaldo Cappellini 
įspėjo skundų komitetą, kad 
jeigu bięs iššauktas' streikas, 
tai kiekvieno prisidėjusio prie 
streiko unijos lokalo čarteris 
busiąs atimtas. 4. Z

Pagaliau streikui užbėgti už 
akių biznieriai ir visuomenės 
organizacijos kreipėsi į Penn- 
syvanijos gubernatorių Pin- 
chotą, prašydamos jo interven
cijos.

Mušis tarp agrary ir ka 
nuomonės Meksikoj

Susirėmime septyni agrarai ir 
penki kareiviai užmušti; daug 
sužeistu.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 19. —/Hidalgo valstijoj, 
netoli Huichapan miesto pra
eitą šeštadienį įvyko atkaklus 
mušis tarp 200 agrarų (ūki
ninkų) ir nedidelio federalės 
kariuomenės skyriaus, kuriam 
vadovavo kap. Artemio Pa
siirto. Toje kovoje krito negy
vi septyni agrarai ir penki ka
reiviai; daug buvo sunkiau ir 
lengviau sužeistų.

Pranešimai nepaduoda, dėl 
kurios priežasties ta .kova įvy
ko, sako tik, kad puolimą pa
darę agrarai.

19. — 
svetimų 
bolševi- 
jos tik-

Tvanas Alabamos valstijoj
BIRMINGIHAM, Ala., sausio 

19. Del nepaliaujamo, jau 
trys dienos pilančio smarkaus 
lietaus, Alabamos valstijoj 
upės smarkiai patvino, užlieda-

BERLINAS, sausio 
Garsiąsias rusų ir 
kompozitorių operas 
kai perdirba tą i p, kad
tų dabartinei komunistinei Ru
sijai. Taip, sovietų valdžios įsa
kymu garsioji Glinkos opera 
“žizn za caria” lapo visai per- 
lašyta — muzikai duota visai mos visas slėnesnes vietas. Pa
kitus tekstas. Pati opera pavar
dyta “Piautuvas ir plaktas” — 
sovietų valdžios simbolas. Teks
tą muzikai parašė vienas dabar
tinių Rusijos poetų. Visa, kąs 
liečia carą, iš teksto iššluota 
laukan. Perrašinėjamos taip
jau Verdi’es, Rossinio ir Do- 
nizettio operos, o Mascagnio 
“iCavaleria Busticana 
cenzoriaus i šbra u k ta.

tvinęs daro didelių nuostolių 
žmonėms. Kai kur komunikaci
ja visai parai izuota,

Del vandens pagadinto tilto 
per Mulberry upelį, vakar va
karą įvyko traukinio katastro
fa, kurioj du traukinio tarnau
tojai žuvo.

deda pastangų 
užvesti savo tvarką, 

ir savo tikslui pasiekti jie var
toja visų priemonių — smur- 

| to, teroro ir provokacijos.
Gudrus bolševikų vadai, sė-j 

dedami Maskvos Kremliuje, 
sugrobtaisiais Rusijos turtais 
ir jos auksu visose pasaulio 
valstybėse turi savo gerai ap
mokamus agentus, kurie su- 
lyg jų dirigavimu veda agita
ciją darbininkų ir tamsesniųjų 
gaivalų tarpe. Sužvejoję nors 
kiek savo pasekėjų, tuos tam- 
sius žmones jie kursto sukelti 
betikslius streikus, riaušes bei 
sukilimus.

Buržuazinėse valstybėse bol- 
ginkluotus 
nors reng- 
žino, kad 
gero neiš-

tapo

Meksika ima varžyti sve- 
timšaliy imigraciją

Valdininkams įsakyta neįsileis
ti ateiviu be atitinkamų pa- 
sportų vizų.

MEKSIKOS MIESTAS, sau
sio 19. Vidaus reikalų de
partamentas įsakė savo imig
racijos valdininkams, kad nuo 
sausio 20 dienos nebebūtų įlei
džiama Meksikon svetimšaliai, 
tarp jų ir amerikiečiai, kūnų 
pasportai nebus atatinkamai 
Meksikos konsulų vizuoti.

Meksikos užsienio ministe
rija tuo. tarpu veda pertrakta- 
cijas su Jungtinių Valstijų de
partamentu'dėl tam tikros su
tarties, kuria einant butų su
laikomi pabėgusieji iš vitrinos 
valstybės antron kriminalistai
ar šiaip iš teisybės rankų i.š- LietUVOS PiniffŲ Kursas 
t nik usieji asmens.

O R H
Chicago ir apielinkč.— šian

die apsiniaukę, vdkiausia bus 
sniego ar lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; 
mainąsis vėjas.

Vakar tempęvatura 
sielyė 26° F.

šiandie saule teka 
žiasi 4:18 valanda.

stiprokas

vidutinai

7:11, lok

PINIGŲ KURSAS
Vakar, sausio 19 d., užsienio 

nigy ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų
Belgijos 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų ......
Francijos, 100 frankų .... $5.41
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 100 kronų
Olandijos, 100 markių
Suomijos, .100 markių
Švedijos, 100 kronų ...
Šveicarijos, 100 frankų

Pi
do-

. .$4.77
$5.01 

$17.83
‘1

$4.16 
$19.25 
$15.29 
$40.34

$2.52
$26.95 
$19.28

ATĖMĖ 11,455 DOLERIUS

Į Siunčiant pinigus Lietuvon pei 
! Naujienas Lietuvos litų kursas skai- 
I tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

100
200
800
400
500
600
700
800
900

1000 lity
Pilė šitos sumos reikia pridėti 25

litų 
litų 
lity- 
lity 
lity 
lity 
Uty 
Uty 
lity 
Uty

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50
02.75

PROV1DENCE, B. L, sausio 
19. Kfituri maskuoti plėši
kai sulaikė Interlaken Dye 
Works kasininką James Lipd- 
say ir jo padėjėją HaroJdą 
Carr’ą, nešusius 11,455 dale* 
rius darbininkų algoms išmo
kėti, išveržė iŠ jų visus pjni* cente! palto išąlidy už kožną siuntinį, 
gus ir automobiliu įspruko. ~

’ '■'L'. -I ■:< .. - • • J,'!. • , > , .'.v’ _■ ■«: < '''C',. .... 'įL ... f.

pasiuntė važiuoti antraja k^a- krašte. Gudai reikalauja mo- 
se. kyklų suvalstybinimo ir mo-

----------- kytojų seminarijos ati<lar\rmo.
NEW YORKAS, sausio 17, - Lietuviai pareikalavo irgi pa- 

Šiandie Glympic garlaiviu at-1 našių dalykų. Žydai, greta mo- 
plaukė rusų didis kunigaikštis: kyklų, reikalauja autonomijos 
Borisas, “caro” Kirilo brolis.’žydų bendruomenei rytų pa- 
Atvyko kartu su savo pačia ir. kraščiuosė.
pačios motina. | Ryšy su Thugutto buvimu

Kadangi Boriso pati nėra Vilniuj, laukiama atmainų kre- 
“cariško” kraujo, tai jos moti- sų slarostų sąstate. Švenčionių 
nai ir 8 metų .giminaitei teko starosta gavo pasiūlymą pa
važiuoti tik antraja laivo kla-Umti vietą eksperto krosų rei
se ir atokiai nuo savo aukšto kąlams prie lenkų vidaus rei-
žentebo. Borisas žada būt 
Amerikoj ilgesnį laiką. Jis sa-| 
klos, kad atvykęs čia turėti 
good times, an’ that’s all.

kalų ministerijos.

DU ŽMONĖS UŽMUŠTI TRAU
KINIO KATASTROFOJ 

MEKSIKOJ
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MEKSIKOS MIESTAS, sau-
ševikai surengia 
pučus bei sukilimus, 
darni jie geriausiai 
iš to jų žygio nieko 
eifį, kad pučas lengvai bus už
gniaužtas, ir kad paskui jo 
dalyviai bus sugrusti į kalėji
mus ir dagi baudžiami mirti
mi. Gi kai taip įvyksta, tuo 
met jie Rusijoj rengia trinks-, 
mingas protesto demonstraci
jas, o kitose valstybėse, kur 
yra nelegalus, per savo slap
tą literatūrą šaukia: “Draugai 
darbininkai ir kareiviai! Žiū
rėkite, ką daro baltagvardie
čių valdžia! štai musų geriau
sius draugus ir tikruosius ko
votojus pūdo kalėjimuose, šau
do ir t. I., tat eikime jiems i 
pagalbą!’’ ir tt.

Tą tikrenybę aiškiauisai liu
dija paskutinieji įvykiai Esti
joj ir pas mus Lietuvoje. Kaip 
žinia, gruodžio 1 d. Estijoj 
bolševikai buvo surengę gink
luotą sukilimą, kuris pasibai
gei liūdnomis pasekmėmis.

Sąryšy su tais įvykiais pra
džioj gruodžio buvo subruzdę 
ir' Kauno bolševikai. Jie pri- 
sispausdino savo atsišaukimų, 
kuriuose buvo kurstomi Lietu
vos darbininkai ir kareiviai 
prie sukilimo ir tuos lapeli ils 
jie įdavė tūliems darbininkams, 
kad juos išdalintų ir išmėtytų 
Kauno mieste ir priemiesčiuo
se. Beplatinant tuos lapelius, 
gruodžio 6 Šančiuose ties ka
reivinėmis buvo sulaikyti Ge- 
ležkelįų DirbtuVėą darbininkas 
Albinas Rapuikas ir žydukas 
Leiba Bal.

Suimtieji betardami išdavė, 
kad lapelių platinime buvę jų 
bendradarbiais bedarbis Jonas 
čapskis ir miesto valdybos na
rys Erazmas Ivanauskas.

Visi tie asmenys buvo ati
duoti karo lauko teismui, kur

WASHINGTONAS, sausio 19. šio 19. Praeitą šeštadienį 
— Georgetmvno universiteto’susikūlė bėgas iš Juarezo į 
seizmogralas vakar rytą įre-J Meksikos (Miestą pasažrerinis 
gistravo smarkų žemės drėbė- traukinys. Katastrofoj du pa
jinių, įvykusį kur nors tolume sažieriai buvo užmušti ir trys 
apie 5,600 mylių nuo Washing- pavojingai sužeisti. Nelaimė
tono. Drebėjimas tęsės nuo atsitiko dėl pagadintų geležin- 
7:18) iki 9:30 vai. ryto. ! kelio bėgių.

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 vakaro, nueina Kau
nan į 3-4 dienas. Lietuvos Koperacijos 
Bankas gavęs musų telegramą didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad
resams ms į 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:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 

I BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L
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Sveikatos Dalykai
MM

Rašo Dr. A. J. Karalius
PRANEŠIMASPIRMUTINĖ PAGELBA NE 

BAIMINGUOSE x ATSITIKI
MUOSE

Inflekcija (apsikrėtimas). 
Jau kalbėjome apie ligų perus 
arba bakterijas; jų milionai vi
sur, ir mes su jomis visur susi
duriame. Jos visokiais budais 
mums kenkia, čionais reikia ke
letas žodžių pasakyti apie in
fekciją arba apsikrėtimą. Bak
terijos įeina į žaizdas ir paga
mina pūlių; apklėstažaizdą yra 
toki žaizda, kuri pūliuoją, rau
donuoja, skausminga — toki, 
kuri negyja. O negyja tiktai 
dėl to, kad bakterijos neduoda 
gyti. Bakterijos žaizdose paga
mina karštį, raudonumą, skaus
mą, sutinimą ir pūlius. Jei bak
terijos per žaizdą įeina į kraują 
ir visą kūną, tai pasidaro viso 
kūno apnuodijimas ir paprastai 
labai pavojinga liga. Jei jos 
susirenka giliau kokioj nors vie
toj pasidaro abscesas arba vo
tis. Patekusios i kūną bakteri
jos pagamina karštį, drugį, gal
vos skaudėjimą, skausmus, .rau
menyse, prakaitavimą, •' pakrik- 
do darbą širdies, inkstų, jaknų, 
skrandžio) smagenų, •’ kraujo dr 
tt. Tai yra ženklai kraujo ap- 
nuodijimo arba septicemijos. , ;

Aišku jogei mes privalome 
saugotis infekcijos; privalome 
neduoti progų vystytis bakteri
joms žaizdose. Mes žaizdas ste
rilizuojamu arba dizinfektuo- 
jame— visais galimais budais 
naikiname bakterijas kur galė
dami arba bent neduodame joms 
veistis, jas silpnindami.

Dizinfekcija, kaip kątik sakė
me, yia naikinimas bakterijų. 
Tie vaistai, kurie užmuša bakte
rijas, vadinasi difinfektantai. 
Antiseptikais vadiname tolaus 
vaistus, kurie silpnina bakteri
jas, atima joms galimybę veis
tis. Vienok bakterijas naikina
ma ir kitokiais budais: karštis 
pav. jas labai sėkmingai naikina, 
mazgojimas muilu ir vandeniu, 
nuvalymas odos, nuskutimas 
plaukų ir-gi naikina bakterijas. 
Purvuose paprastai tarpsta bak
terijos. Labai dažnai virintas 
vanduo ir muilas bus tinkami 
daiktai sunaikinti bakterijas, 
tiktai nereikia šių visiems pri
einamų daiktų pavydėti. Paviri
nus bent 15 minučių sunaikina
ma paprastos bakterijos. Sausas 
karštis bakterijas' dar geriau 
naikina.

Labai dažnai apkrečiama žaiz
dos nešvariai raiščiais arba ran
komis. Raiščius reikia virinti 
arba mirkyti antiseptiniuose

Kiekvienas kada nors susižei
džia arba ūmai suserga. Tokiuo
se atsitikimuose reikia kas nors 
daryti—laukimas nieką negel
bės. Kariais ūmi pagelba ne
laimingą žmogų nuo mirties ap
saugoja. Mes visi norime pa
tarnauti saviesiems ir savo 
draugams nelaiminguose atsiti
kimuose; mes paprastai norima 
“gydyti” susirgusį, gal būt nu
jausdami, jogei ir mums pa
tiems kada nors prisieis susirgti. 
Vienok reikia žinoti kas daryti: 
paiko pagelba dažnai dar dides
nę nelaimę gamina. Kiekvie
nam reikia žinoti kas daryti ne
laiminguose atsitikimuose, kad 
nelaimingajam tikrai pagelbė
jus. žiopsojimas, aimanavimai 
ir ašaros dažnai nelaimingąjam 
tiktai kenkia. Čionais ir kalbė
sime apie nelaimingus atsitiki
mus, aiškiai pasakydami .'kas 
daryti.

Pirmiausia apžiūrėk urnai su
sirgusį arba susižeidusį ir steng- 
kis surasti kame dalykas: susi
žeidė, apalpo, nuodų paėmė ar 
kas kita atsitiko. Jei apalpęs 
—stengkis atgaivinti, jei susi
žeidė —sustabdyk kraujo tekėji
mą, jei nuodų paėmęs — pra- 
vimdyk, sužinok kokių nuodų 
ėmė ir duok tinkamų antidotų, 
jei apdegę — aprišk žaizdas ir 
t.‘t.:; J,ei ligonis dreba — gerai 
apklok, duok karšto vandens, 
apdėk karšto vandens pripilto
mis bonkomis, karštomis plyto
mis. Jei apalpęs — duok amo- 
nijos spirito (šaukštukas su 
vandeniu), degtinės, karštos ka
vos. Visuomet ligonį paguldyk 
patogioj vietoj, kur yra tyro 
oro. Nuvaryk šalin žiopsotojus. 
Pašauk daktarą. Perskaityk ši
tą knygą keletą kartų, kad rei
kale žinotum kas daryti. Tamis- 
to sveikata — tai tamistos bran
giausias turtas — tat visais ga
limais budais taupyk šitą turtą. 
Saugokis ligų —susirgus jau vė
lu tuo dalyku rūpintis. Buk pri
sirengęs sutikti kiekvieną ne
laimingą atsitikimą ir ligą: 
skaityk ir mokinkis. Rūpinkis 
savo sveikata, kol tikroj sveikas 
e.«. , .

Be jokių nereikalingų kalbų 
mes čionais imamės už darbo. ;

Paprasti ženklai arba simpto
mai. Paprastai randame tam tik-. 
rų simptomų arba ženklų, ku- s ^dmiuosą ^rankas numazgoti 
rie mums duoda suprasti ligo- Į 
nio padėtį, 
liais žodžiais pasakyti.
' Ugonisi be sąmones: jo sma- 
genys nedirba. I Chemiškai sterilizuojant var*

Smarkiai ko nors užgautas Ii-'Jojama įvairus cheminiai skie- 
gonis: šalta oda, šaltas prakai-uliniai, kurių sekami bene bus 
tas, silpnas pulsas, ligonis silp- J palankiausi:

Alkoholius: garas antisenti-

muilu ir vandeniu ir nuplauti 
Apie tai reikia k e-! ®n^’sePtiniu skiediniu (karbo

lius, alkoholius, gyvsidabrio s/ub- 
Jlimatas ir kt.).

nai alsuoja. Paraudonavęs vei-
das dažnai įeiškia kaištį, apri- kas 0(j*u ir instrumentas), į žaiz-
nuodijimą- arba apopleksiją.

Paralyžius: ligonis negali pa
judinti kojų, rankų ir kt. Jei sy
kiu ir be :
(kraujotaka smagenyse).

Išskėsti vyzdžiai ir ligonis be '(^as e

das retai pilama.
lodąs: plačiausia žinomas an-

žado —- apopleksija tiseptikas, galima pilti į žaizdas

žado: slėgimas smagenų arba 
apsinuodijimas, arba smarkus 
šokas, jei vyzdžiai susitraukia 
prikišus šviesą. Susitraukę vyz
džiai paprastai reiškia apsinuo
dijimą opiumu.

Kosėjimas raudonu krauju: 
kraujotaka plaučiuose. Vėmi
mas krauju: kraujotaka skran
dy arba gerklėje. Kraujotaka 
iš ausų, burnosi ir nosies papras
toj reiškia kiaušo perlrukimą.

Vėmimas reiškia dadį ligų:

gos, aklosios žarnos įdegimas 
(apendicitas), smagenų ligos, 
nuodai, skrandžio odos ir t.t.

Apalpimą pagamina: baimė, 
didelis skausmas, kraujotaka, 
didelis susilpnėjimas, karštis, 
šaltis ir t.t.

Svaigulys reiškia silpnumą, 
alkį* širdies ligas, ligas nervų, 
aust#, akių ir kt.

Sunkus alsavimai: širdies li
gos, įvargis, plaučių ligos, šmu
gelių ligos

Kali j aus permanganatas: ge
ras antiseptikas plovimui pū
liuotų žaizdų, skaudulių, vočių. 
Vadinasi "kali permanganas”.

Vandenilio peroksidas (hydro- 
geni peroxidi): plačiai vartoja
mas antiseptikas plovimui žaiz
dų, skaudulių ir vočių.

Formalinas: geras antisepti
kas instrumentams, tvarsčiams, 
bet žaizdas perdaug degina.

Kreolinas, kresolas1, lysolis ir 
kt.: vartojama žaizdoms plauti.

Gyvsidabrio sublimatas (hud- 
dargyr. bichloridi): labai stip
rus nuodai, bakterijas sėkmin
gai, naikina.
mui žaizdų. Ne’gabma 
plovimui akių, 
mėšlinės iv pilvo žaizdų.

Borin 
septikas 
galimi pilti i 'andenį kiek iš
tirpsta, perdaug nebus. Galima 
plau'.i akis, nosį, gerklę ir kt.

Chlorazenas arba chloran.i- 
nas: sėkmingai naikina bakte
rijas. Dichloraminas--T labai 
panašiai* veikia. vartojama 
skiediniuose.

Vatrojama plcivp 
" ‘ 7’ vdriįįti

nosies, gerklės,

rukšlis: saugus ai 
visuose atsitikimuo:

Vaikai' patys turi apąipažinti 
su asmeniška higiena. Kasdien 
turi maudytis, turi nusiplauti 
renkas ir bumą prieš kiekvieną 
valgį ir prieš einant gulti, nors 
du syk ant dienos valyti dan
tis su šepetuku. Sveikata rei
kalauja reguliariškų miego va
landų gerai vėdinamame kamba
ryj.

Vaikai taip jau reikalauja 
pasibovinimo ir draugystės kaip 
prieglaudos ir maisto. Jie rei
kalauja saugų, švarų ir didelių 
vietų dėl vidurinio ir laukinio 
pasibovinimo. Išmintingi tėvai 
bus Savo Vajkų gerjąusį drau
gai ir pagelbės jiėfris pasirinkti 
draugus.

Kiekvienas vaikas privalo 
lankyti mokyklą nors 9 mėn. į 
metus nuo 7 metų iki 16 metų. 
Dvi valandos visokio naminio 
darbo užtenka, 
vaiko atimti
pailsėjimo laiką.

LIET. TAUTOS KATALIKU BAŽNYČIOS 
AMERIKUS NARIAMS

[NORĖDAMI!- 
I PIRKTI, PARDUOTI AR MAI- į 
INYTI VISADOS KREIPK1TES f 
I PAS MUS. TAS JUMS BUSi 
| ANT NAUDOS.

BIONAS CO.

809 W. 351h St.', Chicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortės. •

*’ 9
šiuo turiu garbės pranešti visiems tikintiemsiems brolioms ir seserims 
kad sekantys “kunigai” — pp. Žukauskas, Linkus, Mikalauskas, Za- 
Hnkus ir Geniotis, su Lietuvių Tautos Katalikų bažnyčia Amerikoje 
nieko bendra neturi.

(Pasirašo:) KUN. VYSKUPAS J. GR1TŪNAS.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Nereikia nuo 
pasibovinimo ir

| FL1SI

i

KO AUGANTIS VAIKAS 
REIKALAUJA?

-u.—;—)—'

Kiekvienas vaikas turi''teisę 
sveikai užaugti, Šveikai užaugti 
ir būti sveikai prižiūrėtas.

? Vaikų f$$rbv& žinovai sutih- 
ka, kad svarbiausi dalykai dėl 
vaįkų augimo ir. išsivystymo 
yra — gerai užlaikomi namai/ 
geras ir sveikas valgis, tinka
mos drapanos, įgijimas gerų 
asmeniškų papročių dėl sveika
tos, geri draugai ir apšvietimo 
progos.

Vaiko namas privalo būti 
švarus ir pritraukiantis kur 
vasarą ir žiemą, butų gana švie
žio oro ir saulėkaitos. Kur gali* 
ma, kiekvienas vaikas privalo 
turėti savo atskirą llovą.

Vaiko maistas turi būti šva
rus, sveikas, skanus ir gerai vi
rintas. Turi susidėti iš pieno 
(nors vienos pantės), riebumo 
(geriausia sviesto), grudų, duo
nos, daržovių, vaisių ir kiauši
nių, mėsos arba žuvies kasdien. 
Vaikai privalo valgyti regulia- 
riškai. Pietus vidurdienį ma
žiau 7 metų yra geriausia au- 
gančiams vaikams ii‘ mergai
tėms. •

Vaikai reikalauja gerų, šva
rių drabužių. Apatinės drapa
nos ir naktiniai marškiniai turi 
būti permainyti nors syKį į sa
vaitę. šaltame ore patartina tu- 
rkti šiltas apatines drapanas, 
pančiakas, šiltą overkotį, kepu
rę ir pirštines. Kojos turi būti 
šiltai apdengtos ir apsaugotos 
nuo leitaus ir sniego.

SERGANČIOS MOTERYS
VIDUTINIO AMŽIAUS

Gali būti lengvai pėriieš- 
tas kritiškas periodas var
tojant Lydia Ę. Pinkham’s 
Vegetable Compound — pa
stebėkite Mrs. Headden’s li
gą. . : ’.i- ’ -

Macon, Gcorgia. — “Laike manu 
permainų gyvenime aš kentėjau visu 

m ano dešiniuoju 
šonu ir negalėjau 
gulėti ant kairioj’o 
šono. Aš gulėjau 
lovoje apie du mė
nesiu ų- negalėjau 
atsikelti iš lovos, 
tai mano sūnūs pa
gelbėdavo man. Aš 
gydžiausi, bet be 
pasekmių; žmogus, 
kuris gyveno pas 
mus, pasakė mano 

simui,' ad Lydia E. Pinkham’s Vege
table Compound išgydė jo motiną per
mainoje gyvenimo, tuomet aš pradė
jau vartoti jūsų gyduoles. Po varto- 
jim6 jų per dvi savaites, aš išlipau iš 
lovos pati. Aš dabar turiu 53 metus 
amžiaus ir turiu geresnę sveikatą ir 
esu stipresne negu kuomet pirmiau 
mano gyvenime. A$ rekomęndavau 
Vegetable CompauHH dėl daugelio 
kenčiančių moterų, jaunų ir senu ir 
jų s galite vartoti nlano vardą bile 
kur taip ilgai kiek norite. Aš malo
niai atsakysiu bile laiškų, kokis bus 
man atsiųstas”. — Mrs. F. B. Head- 
den, 5 Holt Avė., Macon, Gcorgia.

Paskutiniame visoje šalyje išplati
nime Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound, virš 200.000 atsakymui 
yra gauta ir 98 iš ĮOa raportavo, kad 
jos gavo pagelbą iš jų vartojimo. 
Pardavimui pas aptiekorius visur.

S
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ALPAMaltExtract
Su Bohemian 
importuotais ti
piniais ir gela- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šj svei
ką ir mįslingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų ji dėl jūsų.

Mes dastatomo j visas pasaulio 
dalis

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104

90VIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 

. vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
>\ pirkimo ir pardavimo aktus kas- 

iink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą,

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

NAUJIENOS
Teisių* Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

\

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

. i

Paštas

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 11L1-1U 

Tel. Central 4411. Vai. riuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 86. Halstcd St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus kctvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

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

Vakarais ir nedėlios rytą; < 
3335 So. Halstcd St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894/ 
Panedėlio vakare:- (l 

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir. 2 morgičiams.

Į> ............... '

JOHN KUCHINSKAŠ
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd Stff arti Leavitt St.
TęlgęliOhe Caual 2552

VąJutlilbš: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
į ^.ęAįhj' lr Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v.

Veda visokias bylas visuose* teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokujncntus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Sali** St., Rooin R2OO1 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-C

Vakarais
3301 S. IlalHted SU, Tel. Bivd. 6775

6-8 v. v, apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

l __ — |n įįį|

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 51G
Telefonai Rando! ph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman G377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visų dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

ir ant odos; ant šlapios odos io- 
su traukia pušies. lodąs vi

sur aptiekose vadinasi ‘tinctvra 
iodi”.

.......... ...... Apskritis..........  

turi gaut Lietuvoj litais<

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra Ja 
bai puikus ir patogus 
susidėjimui 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 šj skelbimu ir 40c, Persiunti
mo išlakių

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

(jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
• \

• ‘ ’ 1 ■ . ‘ • 4 ' ' *

A.

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” .

litų 
litų 
litų 
litų

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

r.n pušį u ’Felegrainu
litų $5.75 .....................  $G.2b 696 lilų

pąSlu Telegramų
........ .. . $62.00 .... ..... $62.50

700 litų 
800 litų 
9U0 litų 

1000 litų 
5000 litų »

72.2b
82.50
92.75

103.00
514.00

41.50
51.75

200
300
■100
500

11.25
21.50
31.75
42.00
52.25

......... 83.00 
,........ 93.25
........  103.50 
........ 514.50

10.7b
21.00

Doleriais siunčiant reikia'pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių. ■' • \
Visuose reikaluos adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Illinois

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

, Ofisas viduriniestyj: 
Room. 17|26 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washinglon St.
VVashington & Clark

L
Namų Tel.: Hyde Park 3395

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashmgpm S'L, Room 1310 
Tel e pilone Deaiborn 8946

Vakarais: 2151 W?sl 'Jfi Street 
Tclcphone Kuosevcll 9090

Namų Telefonui t unai 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Saiki SL, ROuni 530 
'j ei. Cehtral 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4G8I

A. E. STA.SULANI 
advokatas

77 W. u asliiugliiu St. Ilouui 911 
Tel. < Central, 6200

Cicero lv;tvei’gu vakare .7 
4917 W. 14 Si. Tol. Ciceru 8223 
Ant Uridgėpui to Seredoj nuo 
6-8 y, v. Subatvj nuo 1 -7 v. v. 
3306 S. H alsted SL T. Boul. 6737

ui
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KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind. Į
Lietuviu darbininku tamsumas

čia yra New York Central ge
ležinkelio dirbtuvė, kurioj dirba 
geras būrelis lietuvių. Kompa
nija jau per porą mietų verčia 
darbininkus priimti “piece- 
work”, bet darbininkai buvo 
griežtai nusistatę prieš darbu 
nuo štukų. Ką kompanija ne

— balsavimus, surašinėji
mus, nieko negelbėjo ir darbi
ninkai savo nusistatymo neat
mainė. Jau buvo nutylę ir per 
ilgą laiką darbininkų nekliudė. 
Bet dabar vėl užsispyrė įvesti 
darbą nuo štukų, o kad ir dabar 
darbininkai pasipriešino, tai at
važiavo augštesni viršininkai ir 
šaukėsi pas save po kelis darbi-j 
ninkus ir visaip kalbino juos 
priimti darbą nuo štukų. Ne
pasisekė, Bet ir bosai nenusi
lenk ų ir vistiek paskelbė, kad 
nuo pirmadienio ryto prasidės 
darbas nuo štukų. Darbininkai 
tuoj susitarė tarp savęs ir nu
tarė mesti darbą ir sugryšti tik 
antradieny ir jeigu bus atsteig- 
tas dienų darbas, tai eiti dirbti, 
o jei ne, tai ir toliau nedirbti. I 

Paskirta diena atvyksta darbi
ninkai prie dirbtuvės ir ką ma
to? Musų draugai tamsunėliai 
lietuviai jau dirba ir bučiuoja 
Ūsams rankas, kad tik į darbą 
priimtų. NepiJgalvoja tie žmo- 
neliai, kad jie tuo parduoda bo
sų vergi jon* netik savo draugus, 
bet ir patys save. Juk ir jie bu
vo prisižadėję laikytis su kitais 
darbininkais, bet neišlaikė savo 
žodžio. Tie darbininkai nieko 
neskaito, nelanko 
prakalbų— ir dabar 
lenciūgą užnėrė.; 
siems darbininkams 
neliko daryti, kaip pasiimti sa
vo įrankius ir važiuoti namo— 
nė vienas jų daugiau nebegryžo 
i darbą.—-Harborietis.

darbininkų 
patys sau 
Susipratu- 
nieko kito

Argalas

Laiškas iš Lietuvos
žemes reforma

T Sn žemės reforma gana skys-• geras vyras, nusimanąs savo 
tokai einasi. Kaip jau nekartą darbe, sugebąs.ištjkimai sekre- 
sakyta, pirmon eilėn turi būt 
aprūpinti savanoriai, kariavu

sieji už nepriklausomybę.
Jų buvo oi-oi kiek daug. Ir 

gavo jų nemažą!, bet. kas iš to. 
Didžiausia yda tame, kad ždmė 
pradėta dalinti visai be jokios 
sistemos. Juk žemės nori visi: 
ir aš ir teta Morta (nors ji sa
vanoriu netarnavo) ir Pilvinio 
vežėjas ir restorano tarnas — 
visi. Bet ką tokie vežėjai ir 
tarnai žemę gavę darys, žemės 
ūkį. manot, pakels? Kultūringai 
ją dirbti ims?

Na, žinoma, kad ne. Jie, gavę 
šiokią tokią pašalpą, kad ir už- 
ves kokį nors ūkelį, tai ar išeis 
jo labui ta žemė? Ar sudarys 
kokį pliusą žemės ūkio kilikui? 
Ne! Pirmiausia — 
darbo pratę. Ūkis 
žmogaus jei ne specialius moks
lus ėjusio, tai bent iš mažens 
tam darbui įgudusio.

Duok ūkį bernui, kuris pas 
ūkininką iki 20 metų tarnavo ir 
greta jo duok kokiam nors za
kristijonui. Juk tokis beinąs' 
savo kaimyną darbu |>p duonos 
ir be druskos suės. Ncisa, žemės 1 • idarbo metode pas ji pasenus', 
kultūringame ūkyje nepritaiko
ma, bęt vistik metode, darbas, 
mėgimas to darbo, kurio vargšas 
zakristijonas neturi.

Na, o juk abu jie tarnavo ka- 
’ nuomonėje, abu turi teisės že- 

' mės gauti.
i Toki tai zakristijonai, vežikai, 
šiaučiai, būdami akylesni, nei 
paprastas l<airr»o bernas, žemės 
ir gavo. O beinąs, žemės darbą 

suprantąs^ nors savaip, kai pen
kis pirštus—liko bežiopsąs. Jei 
nori— gausi už kokią 50 kilo
metrų, kur nors pelkėje. Kam 
jis apleis savo gimtą kf.mpelį, 
kam jis vargs, kol akmenis ir 
kelmus nuvartęs. lopelį prasi- 
knisti? Juk čia pat pašonėje 
buvo dvaras, kurį išparceliavo 
biesas žino kokiems specialis
tams ir trąšiose dvaro dirvose 
vien smėlis geltonuoja.

Pūkščia žmoneliai dėl tokio 
“lepormOs” politikos. O toji “Le- 
poima” stebėtinai gera. Savo 

i žmonėms ji davė kur nori že
mės. Gavo ir tokie, ' kurie žy
mias valdiškas vietas užima ir 
savo plotą išnuomoja kam nori 
už gera atlyginimą.

| Yra net tokių atsitikimų, ku
rie rodosi linksmučiai anekdo-

toriauti direktoriui ar kokiam 
nors kitam ponui, bet apie že
mę ir jos ūkį nusimano tiek 
pat, kiek ir kiaulė pipiruose. 
Seni rūmai apleidžiami, didžiau
si parkai ir sodai “retinami”, 
parduodami malkoms: mat, pi
nigų reikia. Gyvuliai vos pasi- 
velka, žemė dirvonais želia...

Visą tai matant norisi pasiim
ti botagų ir šauniai išpliekti to
kius politikierius per storas kiš
kas.

Ką ką, bet “k-pormą 
labai madnią, 

\ *

Duok Dievo jai, kad ji kur 
prasmegtą, geros kloties!— sa
vo žemės negaus žmonės.

Skubėkit! Skubėkit!
TIKTAI 346 DIENOS IKI KALĖDŲ

Dar yra laikas pradėti j’usų Ka
lėdinės sąskaitas šiame banke.

Atdara seredoje nuo 6 vai. 
vakare iki 8 vai. vakare.

turime CENTRAL “=T‘ BANK
jie ne žeipės 

reikalauja AMERIKOS LAIVAI
Pasiteirauki 

te apie pato 
gurnus kelia
vimo ant J. V. 
Valdžios laivų. 
Jie turi šva- 

T rius, patogius
kambarius dėl 2, 4 arba 6 žmonių. 
Puikus įvairus valgis, mandagus 
patarnavimas, didėlės dėnys, Beno 
koncertai ir visokias rųšies geru
mai ir patogumai.

Rengk, kad jūsų giminės butų 
parkviest! j Ameriką ant J. V. 
Valdžios laivų Jungtinių Valsty
bių Linijų.

Matykit jūsų vietinį laivų agen
tą arba

UNITED STATUS LINES 
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearhorn St., Chicago, III.

Managing Operators for 
United States Shipping Board

Kirtęs laižybų Lietuvoj nera
si žmogaus, kuris nežinotų tos 
svarbios įstaigos, “žemės lepor-.^L legendos, o ne teisybe, 
ma” vadinamos.

įstaiga svarbi, ką ir besakyti. 
Valdininkų aibės: panelės su 
dėžutėmis manikurui po pažas
te, vaikinai kiauromis alkūnė
mis ir prasėdėtomis tūlomis 
tualeto dalimis.
kažką rašo, kažką skaito, taria
si, derasi...

Matot, bežemius žemėmis ap
rūpina.

Darbas geras. Ką geresnio 
ir besugalvosi, kaip duoti žmo
gui kąsneli žemės, kame jis ga-| Na, kas čia per taktika? Kas 
lėtų ir javą pasėti, ir karvutę norima tuo pasiekti? Ar žino tą 
išlaikyti, kiaulę iki Kalelių pa-jmusU politikieriai, ar žinodami 

j šiokį tokį, į akis primerkia?
Dvarus parceliojant, lieka

Bet vis išeina, kaip tie bajoro centrai su keliomis dešimtimis 
kailiniai:: išviršaus gelumbė hektarų. Tie centrai parduoda

mi iš varžytinių, bet dažnai ir 
be varžytinių patenka į kokio 
nors “pisoriuko” rankas.

Tasai pisoriukas gal ir labai

Ateina į žemės Reformą vy
ras, atsineša liudymą, kad be
žemis, ir liudymą, kad tarnavęs 
savanoriu... Želigovskio armi- i 
joj, armijoj “Litvy šrodkonej”. I 
žemėsi gauna. Ir net prie pat 

Darbas verda,'Kauno! Tikrina, jog tai teisybėj
Kauno apylinkės, kur ir taip 

tirštai priveista visokių svetim
taučių, priešvalstybinio elemen
to, apgyvendinti lenkai ir “bran
gaus” režimo atmintis - burlio
kai.

šiurvinti. Rainelį 
turgų važiuoti, pramaitinti.

nors j ausį dėk, o apačioj—utelė 
prie utėlės... Negražus palygini
mas, bet ką bepadarysi... ką tu
ri—tuom dūri.

go wmhb; * «I « *og

Skausmai,
mėšlungis

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

SEVERAS 
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin-

mų.
ir visokių kitokių skaus* 
Gauk bonkutt šiandien.

Kaina S 0 ir 60 centai.

Gaunami bent aptlakoje.

> • T

W. F. SEVF.RA CD. y > 
CtDAR RAPIDS, IUWA

r

MR. HERZMAN-^

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkewif7- 

BANIS 
AKUŠERKA

^Pasekmingai pts 
■tarnauju moto 
|rims prie gimdy- 

o, patarimai 
'kai.

3113 South 
Halsted SI.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše* 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ii* po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki I po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

kolegiją;

Pennsyl 
ligon

patar- 
visokio-

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

3235 S. Halsted St.

1112 West 35th Street, Chicago

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louls Avė. 

CHICAGO, ILL.

Turėk švarias, 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.

Nedaliomis nuo 10 iki 12
3333 So, Halsted St.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kėdžių 8902

OR. SERNER, G. D.
Lietuvis Specialistas

ZRMANNOKT 
r—LLOYD— 

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
I LIETUVĄ

per Bremeną 
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai
Svetimšaliai grįždami j |2 Į 
mėnesių neturi jokitj kliūčių | 

—_____________ /
100 N. LrtSaUp, St., Chicago, III. 

arba prie vietinių age n t ų

Reikalaukit Naujo 1925 metų 
Dirvos” Knygą ir Muzikos Katalogo

“DIRVA”
MOKSLO, LITERATŪROS ir POLITIKOS

SAVAITRAŠTIS

Išeina Penktadieniais, 8 puslapių, didelio 
formato, visuomenės laikraštis.

Prenumerata metams1
Lietuvon metams......

$2.00
$3.00

Dr. J. M. Ghrzan
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. Tel. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS Į 
LIETUVĄ ir PARTRAUKIA GIMINES 

•Į AMERIKĄ

“DIRVA”
3352 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.

IIIK

METINE NAUJIENŲ EKSKURSIJA
LIETUVON

Po asmeniška vadovyste Naujienų palydovo, su visais patogumais 
ir nupiginta kaina grįštantiems, įvyksta

For BILIOUSNESS

25c. ir bOe. bakselifl

BEECHAM’S 
PI LLS

IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Jau atėjo Kultūros No. 12. 
Galima gauti Naujienose, 
kaina tik 30 centų.
AIIIIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

LIETUVIŲ DAKTARAI
Gegužio 23čią, 1925

U. S. LINIJA
Laivu

LEVIATHAN

£ gauna atskirus kambarius dviems, 
1 keturiems ar Šešiems žmonėms. Pa-

togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, UI.

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PITTS’- 
BURGH siūlo greitą kelionę j Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai

I Jau žinomu ir pagirtu 
per Naujienų Eks

kursantus

ŽYMIAI NUPIGINTOS LAIVAKORTES PERKAN
TIEMS! ABI PUSES 

I •

t9A7 4 A Kelionė iš Chicagos Q L 4*1 B*rU Klaipedon ir Atgal
Važiuodamas ir grįždamas su Naujienų Ekskursija sutaupysi 28 dolerius ir 
turėsi didžiausį smagumą ir patogumą. Laivakortė grįžimui gera metams 
laiko. Šekit Naujienų pranešimus apie Ekskursijos reikalas.
rengtis tuojaus ir bukit gatavi, kai ateis laikas išvažiuoti. Nepiliečiai, norin
tieji grįžti tuojaus kreipkitės dėl sugrįžimo leidimų, nes gavimas tokių lei
dimų užima apie 2 mėnesius laiko. - Nežiūrint kur gyvenat, viską galite atlikti 
per Naujienas, čia jums pagelbės ir patarnaus.

Visi pradėkit

Naujienų Laivakorčių Skyrius
1739 So. Halsted St Chicago, III

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th ^St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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 Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vak vakare.

I Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 09.V 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dpi namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL 
\ Praktikuoja 17 metai

Ofisas
47$) So. Ashland Avė., 2 lubos
y Chicago, Illinois

Specialistas džiovos 
Moteriškų, VyMškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1O iki 12*. vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

>■■ I ■ >11 I' I

Phone Cicero 8459

DR. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1843 So. 48 Avė., kampas 19 St. 
Valandos nuo 1 iki 3 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 9 vakare.

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47(h SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

V. I

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halšted SL, Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis iš Šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. ĘLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 47-tos ant

2 lubų

Dr. 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.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafkyette 4146

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 fld 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;.

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Sacramento Avė.

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

l>r. J. VV. EcjmdHh* Į
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe

Published Daily Except Sunday 
by The Lithuanian News Pub. Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS -
1789 South Halsted Street

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8500

/Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year iii Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

VI a re h I7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
tfarch 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant naClOnalu, clrg’. AbldHlOviČ, 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-1 įėjo į naujojo Intemaciona-

I
Jisai yra kairesnių pa- valdžiai tektų imtis griežtų, 

žvalgų, negu dauguma Eu- ‘‘diktatoriškų” priemonių. 
ropos socialistų. Karo me
tu jisai (kartu su nabašnin- 
ku Martovu ir ’ F. Danu) 
griežtai stojo prieš vadina
mąjį “social-patriotizmą”; o 
po karo jisai išvien su Aus
trijos socialdemokratais 
darbavosi, kad sukurus va
dinamąjį Viennos Internaci
onalą. Pastaram jam susi
vienijus su Antruoju Inter-

SOCIALISTAI IR DIKTATŪRA.' nepritarė tokiam despotizmui.
Jie visuomet laikėsi to įsitikini-

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų,  ..... ...... . .......... 4.00
Trims mėnesiams ................ — 2.00
Dviem mėnesiams ...... - 1.50

Bet, viena, iš kur p. J. W. žino, 
kad turtingosios klasės būtinai 

’ šitaip, o ne kitaip, elgsis, kuomet 
valdžia pateks į darbininkų ran
kas? To žinoti jisai negali; ji- 

, sai tiktai spėja, kad taip būt Ir 
, spėdamas, jisai net nepasirūpi

na pasakyti, kuo jisai tokį savo 
spėjimą remia.

Antra. Jeigu kapitalistai ir jų 
sėbrai iš tiesų elgtųsi taip, kad 
priverstų darbininkišką valdžią 
stvertis “diktatoriškų” priemo
nių, — tai kame ta “diktatūra” 
reikštųsi? P-as J. W. mano, kad 
ji turėtų reikštis atėmime teisių 
visiems nedarbininkų klasės na- 

i riams ir terore. Bet šitokia

i -------------------------- — e------------
“Laisvės” rašytojas sako: 'mo, kad socializmo tvarką galės 

įvykinti tiktai daugumos žmonių 
valdžia. Ne tokia “daugumos 
valdžia,” kuri pati įsivaizduoja, 
kad ji tarnauja daugumai žmo
nių, bet tokia, kurią daugumos

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

, Metama .,..... ...............  $8.00
Pusei metų ........... ....... —- 4.00
Trims menesiams 2.00

Vienam mėnesiui ......... ___ .75
Chicag-oje per nešiotojus:

Viena kopija .................... ..........  3c
Savaitei .......................... » 18c
Mėnesiui ....... .................. _____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Metams .......

Chicagoje,

$7.00
Pusei metų ................... .. ___ S-KO
Trims mėnesiams ....... ... ____ 1.75
Dviem mėesiam ............. - ... . 1.25
Vienam mėnesiui_____ Į j «a

Pinigus reikia, siųsti palto Money 
Orderiu kartu sii užsakymu.

lo Pildomąją tarybą, kaipo 
atstovas nuo Rusijos.

Sovietų valdžia yra ištrė- nuomonė yra visai beprotiška, 
muši jį iš Rusijos, kaip ji iš- Tik pagalvokite: valdžiai ,pasi 

/u „ i priešina dvarininkai, kurių ze- tremia (arba uždaro kaleji- m(s .. pąvęyst.
man) visus dorus darbinm- nU0savybe, ir stanhbieji kapitali- 
kų klasės kovotojus.

priešina dvarininkai, kurių že
mes ji Ubui pąvęrsti. valstybės

“Socialdemokratai (menše
vikai) yra priešingi proleta
riato diktatūrai, šie ponai 
jau pamiršo, ką jie patys tuo 
klausimu yra pirma rašę. Se- t'i'**."*?1 __ ? /i,k_9 žmonių valia yra pastačiusi.
------- - ■ ' - , | Tokia valdžia tegali susidary

ti tiktai visuotinu balsavimu; ir 
vienintelė garantija, kad ta val
džia nenukryps nuo daugumos 
žmonių valiok, yra nesuvaržyta 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
orgainizacijų laisvė.

| Tai yra šitie principai, kuriuos 
visuomet skelbė Rusijos ir kitų 
šalių socialdemokratai, ir kas 
tvirtina priešingai, tas meluoja.

Dėlto, kad .socialdemokratai 
stoja už demokratiją, tai jie at
meta bolševizmą. Nes bolševiz-

Į štai, kurių įmonės ketinamą su
visuomeninti, o valdžia, ažuot 
numalšinus tuos priešginas, 
ima ir panaikina visų nedarbi
ninkų teises!,

šitokiu žingsniu valdžia juk 
padarytų savo priešais daugybes 
žmonių, kuriems aukščiai^*..imi
nėtosios reforpioą yisaį’nėra ken 
ksmingos! ' < • - J

Darbininkų valdžiai visai nėra 
reikalo eksproprijuoti ūkininkus 
arba smulkiuosius amatininkus; 
ji neturi mažiausio išrokavimo 
skriausti menininkus, rašytojus, 

Kablegramoje, f (kurią ris komunistus mfrties bausme mokytojus, gydytojus ir t. t. 
“Naujienos” gavo iŠ Berlfc h' vieną jauną merginą amžinu Į>et vįsį šitie elementai, kaipo 
no nunešama kad nn Kas- už platinitM atsišauki-no, pranešama, Kad pp. nas kurįta„čiŲ prie ginkluoto 
tantą Norkų ir M. J. Vinį-sukilim() - ?
kąb važiuojančius Amerikon,! Tas pats laikraštis ’ tečiaus 
vyriausybė sulaikiusi, pada- gruodžio 30 d. laidoje praneša 
riusi pas juos kratų ir kon- £aves zinia 
fiskavusi “Varpo” Bendro- pasmerktiesiems 
vės literatūrą. t

S kaitai žmogus tą žinią ir tą dieną prieš Kalėdas, bet res- 
stebiesi: kas čia per nesą- publikos prezidentas pakeitęs jų 
monė! J Ameriką nuolatos bausmes kalėjimu — vieniems 
važinėja visokie ilgaskver- visam amžiui, kitiems 10-iai me- 
niai klerikalai, bet jiems nie- tų‘ 
kas jokių kliūčių nedaro. O , —;--------------
štai išsirengė keliauti dve- PROLETARIATAS IR “DIK- 
jetas žmonių kitokios pa
kraipos, ir tuojaus — sulai
kymas, krata, literatūros 
konfiskavimas!

Ir kad tuodu asmeniu bent 
butų kokie “valstybės pa
grindų griovikai”. Bet juk 
visi žino, kad juodu nėra to
kie. P-as Norkus yra žino
mas Kaune biznierius, o p. 
Vinikas — buvęs Lietuvos
Atstovybės Washingtone se- musų įrodinėjimus 

kretorius.
pilnai, taip sakant, 
binio nusistatymo”
Ir visgi prie jų vyriausybė teisinga* 
kabinasi ir krečia ir litera
tūrą atima!
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Apžvalga
PASMERKTIEJI NESUšAU- 

DYTI.

Vakar mes pakartojome Bed
imo “Vorwaerts’o” žinią apie 
tai, kad Lietuvos karo teismas 
gruodžio mėnesyje nuteisė ketu-

iš Klaipėdos, ,kad 
i komunistams 

suteikta susimylėjimas. Keturi 
kaltininkai turėję būt sušaudyti

TATURA”.

“Laisvė” dar vis mėgina įti
kinti savo skaitytojus, kad bol
ševikiškieji komunistai laikąsi 
“tikro marksistinio” nusistaty
mo vadinamosios > “proletariato 
diktatūros” klausimu. Mes esa
me daug kartų parodę, kad K. 
Marksas ir jo draugas Engelsas 
stojo už demokratiją ir' įsake, 
j jgei tinkamiausia valdžios for
ma socializmo įvykinimui yra 
demokratinė respublika. Brook- 
lyno komunistų laikraštis šituos 

niekuomet
Žodžiu, abudu.neįstengė sumušti, vienok jisai 

deda tūlo J. W. straipsnį,’kur ir 
vėl pasakojama, kad komunisti- 

zmones. “diktatūros” teorija esanti

noj programoj (kieno? “N.”; 
Red.), kurios pagaminime da
lyvavo ir menševikai, aiškiai 
yra pasakyta, kad būtina są
lyga socialės revoliucijos yra 
proletariato diktatūra, “tai y- 
ra užkariavimas politinės ga
lios per proletariatą, panau
dojant kiekvieną politinį įran
kį, kad būt galima sukrįu- 
šint (tai dar žodis! “N.” 
Red.) išnaudotojų pasiprieši
nimą’.

“Menševikai (soc.-dem.) su
tiko su tuo, bet tik žodžiuose. 
Kuomet atėjo laikas vykinti 
gyveniman, tai jie pradėjo 
ašaroti ir sukauti prieš suvar
žymą budžuazijai laisvės, 
prieš uždarymą buržuazijos 
laikraščių, prieš bolševikų 
‘terorą’ ir t. t.

“Net PJechanovas savo lai
ku užgyrė (kame ir kada? 
“N.” Red.) tuos griežtus žing
snius prieš buržuaziją. " Jis 
tuomet (kuomet?-“N.” Red.) 
pareiškė, kad bUržųazijai tei
sę^ turi būt atimtos. Tas 
viskas dabar kuo gražiausia 
užmiršta pas ponus menševi
kus, kurie susikraustė į bur

žuazijos eiles.”
Tai yra tipinga bolševikiška 

rnali-malienė, čia neva minima 
“programa,” bet . nepasakoma, 
kokia; neva paduodama tam tik

mas po vardu “proletariato dik- likvidavimą: nustojo varpnyčio- 
taturos” įvedė bjauriausią dės- j e mušti laiką, kas apsunkino 
potizmą. Jisai ne tiktai panai- tremtiniams patirti tikrą laiką, 
kino teises visiems , žmonėms, Neprileido prie komendanto vlr- 
nepriklausantiems proletariato šilą Ivanickį vedimui tarybų 
klasei, Liet pavertė beteisiais dėl patvarkymo. Kuomet Ivanic- 
vergais ir milionus darbinįnkų, kis priėjp prie komendantūros 
kurie nėrh bolševikų partijos namų, sargybinis trumpai pa
narini. Jie, vadinasi, įvedė ne 
klasės, bet partijos despotizmą. 
Tą gerai žino “Laisvė;” tą ge
rai žino ir jos bendradarbis J. 
W. O vienok jisai nemirkčioda- 
mas meluoja (ir “Laisvė jo me
lą talpina), kad Rusijoje, girdi, 
esanti varžoma tiktai “buržuazi
jos laisvė” ir esą uždaryti tik
tai “buržuaziniai laikraščiai!”

Ne gana to, kad jie sutrempė 
visus socialistinius principus, 
kuriuos jie pirma patys skelbda
vo, bet jie da ir mėgina apgaudi
nėti publiką melagystėmis.

reiškė: “Pas komendantą eiti 
negalima”.

Taikaus budo konfliktui iš
vengti nebebuvo.

To norėjo gruodžio 19 d. sker
dynių įkvėpėjai ir organizato
riai.

SoloveckD Salų Tragedija
(Iš “Novoye Rus. Siovo”)

Žemiau telpp aprašymas tra
gedijos, kuri įvyko Solovecko 
salose 1923 m. gruodžio mėnesy
je. Tik beveik visiems metams 
praėjus tebuvo galima sužinoti 
apie tos tragedijos smulkmenas. 
Iš to aišku, kokiu didėliu sunku- 
mu prasimuša teisybė iš bolševi- 
kų valdomos Rusijos.

* >/

Po čekistų uždanga ' • • I *
;Septynius mėnesius buvo pa

slėpta teisybė nuo pasaulio apie

nepriklausantys darbininkų kla
sei, turi būti, pagal bolševikišką 
planą, palikti be teisių. Tai juk 
yra visai “kreizi” politika, nes 
kam gi reikia tuos žmones stum- ’ rų žmonių nuomonės, bet nenu- Solovecko įvykius.

, e . . Pasinaudojant tuo faktu, jogti į kont^revoliucijos glėbį? Ar rodoma, kuomet ir kokiais žo- ____ ______ ____ ;
tam reikia juos padaryti darbi- džiais jos buvo išreikštos. Kaip Solovecko salos, ačiū savo nejau-

Pirmas šūvis
Pirmą šūvį paleido sargybinis, 

kuris stovėjo netoli komendan
tūros. Po to pasigirdo šūvių 
traškėjimas. šaudoma buvo 
daugiausia į viršų. Tuo metu 
stovyklos kiemas nepaprastai 
atrodė. Apie šimtas susigrudu- 
sių žmonių buvo užėmę pasi
vaikščiojimo vietas. Tylėdami, 
įtemptais nervais jie slankiojo 
elektros apšviestame kieme. Pa- 
lengvėl praėjo tyla. Kai kurie 
net pradėjo juokauti.

—Piliečiai, čia negalima vai
kščioti ! — karts nuo karto įspė
davo sargybiniai.

Sargybos pastabos liko be at
sakymo.

Nesėkmingi įspėjimai su šau
dymais į orą sukrėsdavo orą.

Buvo dramatiškas momentas, 
kuomet vienas ' sargybinių pa
matė savo seną pažįstamą Riu- 
miną.. ‘ ; .. f ,

Eik ^alin! -^ 'visas di’ebė- 
šautuvą

Tremtiniai nieko, nesitikėjo. 
Diena praėjo nuobodžiai, kaip ir 
paprastai. '“Prisiartino pietus. 
Greitai’ artinosi ilgas šiaurių va
karas. Toje tamsoje ėjo juodas 
prisirengimo darbas skerdynei. 
Tarp stovyklos ir Kremlio tele
fonas be paliovos skambėjo. Maž 
daug apie pusantros valandos 
prieš sušaudymą atvažiavo val
dybos viršininkas Nogtevas. Ęą- 
gal teisybę jis tarp tremtinių 
užsitarnavo reputaciją žmogaus, 
kuris gali atlikti žiauriausius 
ir niekingiausius darbus. O to
kiais darbais jis jau buvo pasi
žymėjęs kitose stovyklose.

Nogtevo paliepimu, stovyklos 
vyriausybė sumobilizavo visas 
jėgas, kurios tiko žudeikų dar
bui. į malšintojų skyrių, be 
raudonarmiečių, buvo paskirta 
sargyba ir kanceliarijų tarnai! 
tojai, suverbotų iš kriminaliai 
prasikaltusių čekistų, kurie į 
Solovecko salas buvo atsiųsti 
bausmę atlikti. Į jų rankas 
buvo paduota ginklai ir jų nuo
žiūrai pavesta socialistų gyvas
tys. Nereikėjo jokio raginimo, 
kad tie banditai ir vagys šaudy
tų į beginklius žmones: jie patys 
Ieškojo progos, kad nuplauti sa
vo griekus, prieš sovietų valdžią.

Sunkesnis reikalas buvo su 
raudonarmiečiais. Juos prisėjo 
iškalno rengti žudeikų rolei. 
Tam tikslui buvo pakviestas “po- 
litrukas”, kuris bėgiu kelių mė
nesių kurstė raudonarmiečius 
ir tikrino, jog • tremtiniai ren
giasi, prie maišto.

Dėka tam, dalis raudonarmie
čių galėjo palinkti (ir iš tikrųjų 
palinko) budelių pusėn ir sutiko 
šaudyti į beginklius žmones. Vi
sos reikiamos instrukcijos buvo 
suteiktos iškalno.

šeštą valandą vakaro į ko
mendantą buvo pašauktas anar-

pasižymėjo kaipo chistų viršila Braverman, ku- 
mdislė. Iriam komendantas Rozental per-

Apie Maskvos patvarkymą skaitė ką tik iš Kremlio gautą

Riuminas.
sargybi-

damas ir laikydamas 
sušuko sargybinis.

—Šauk! —atsakė 
i šautuvas sudrebėjo
nio rankose. Matortiai, raudon
armiečio sieloje ėjo kova tarp 
žmoniško ir žvėriško jausmo. 
Jis pakėlė šautuvą ir paleido du 
šuviu į orą. Tuo tarpu pro var
tus pradėjo eiti raudonarmie
čiai. Dalu nuėjo prie ežero ir 
ant ledo sudarė grandini, o kiti 
sustojo prie tvoros. <

Tremtinių vaikščiojimas tęsė
si.

Padėtis darėsi vis labiau ir 
labiau įstęmpta. Įtempimą didi
no kokie tai žmonės, kurie 
skatino raudonarmiečius pradė
ki darbą. Arčiau esantys trem
tiniai girdėjo atskiras frazes: 
“Nėra ko ceremonijas vadžioti, 
laikas jau pradėti”, “jeigu jie 
puls, atremkit© juos durtuvais”, 
“nedasileiskite, kad jie jus muš
tų’. Tai biivo aiškų aiškiausiai 
provokacija, nes tremtiniai ro
dė tik pasyvį pasipriešinimą, ir 
griežtai buvo nusitarę ta laiky
tis, kad neduoti progos šaudy
mui.

Kokiai minulei praėjus po 
trečio įspėjimo, būrio komen
dantas įsakė visiems šaukti. 
Pasigirdo švilpukas ir tuoj bu
vo paleista zalpas ir atskiri šū
viai.

Silpnai sušukęs, prie tilto su
gniužo G. A. Bilima-Pasteniak. 
Netoli nuo jo kniūpsčias į sniegą 
pargriuvo Mejer G oreli k. Abu 
buvo mirtinai sužeistu. Mejer 
garsiai dejavo, čia jau buvo su
žeistas į iM*tį anarchistas Lebe- 
de.v’as. Kirk loliau prie alėjos 
su peršauta koja sugniužo G. 
Šik’as.

Įsitikinęs, kad šaudoma tikrov
inis kulkomis, V. D. Beliajev’as 
sušuko:

—Gulkite!
Dauguma Vaikščiojančių puo

lė ant žemės. Dalis stovėjo arba 
vaikščiojo. Bei šaudoma buvo 
ir į moteris.

Pasigirdo b;ilsai:
•—Yrii sužeistų
(Gulintieji pašoko ant kojų, 

kad suteikus oagalbą sužeistie
siems.

Pradėjo nešti.
Išlėto, svirduliuodami ėjo alė

ja į socialistų raudonąją korpu
są. Sužeistųjų tekantys kraujas 
žymėjo ant sniego tą liūdną ke
lionę. O aplinkui be paliovos 
buvo šaitdpma į b<;ginkljus žmo
nes.

ninkiškos valdžios priešais, kad 
paskui juos išnaikinus teroru?

Tuo budu matome, kad tokia 
diktatūra, kokios nori bolševi- 
kėlis J. W., yra grynas absur
das.

| Jisai mano, kad jeigu pasaky
ti, jogei darbininkai 
diktatūros “užduos 
smūgį buržuazijai,” 
viskas yra aišku. Jam nė motais, 
kad buržuazija visai nėra klase. 
Prie “buržuazijos” yrą skiriama 
visa eilė visuomenės sluoksnių, 
kurių reikalai yra dažnai prie- 
šingi vieni kitiems. Kai kurie 
tų sluoksnių savo ekonomine 
padėtim stovi daug arčiaus prie 
darbininkų klasės, negu prie ka
pitalistų (pav. savarankiški mei- 
steriai-amatninkai savo <___
gyvenantys inteligentai); prie bartiniame Rusijos 
išmintingos darbininkų politi- kratU programe!), bet visai ne 
kos jie galėtų eiti ranka už ran už tokią diktatūrą, kokią šian- 
kos su darbininkais prieš kapita- die yra įvedę bolševikai, 
listus. Bet jeigu tiems visuo
menes sluoksniams bus skelbia
ma, kad proletariatas, paėmęs 
vaŲžią į savo rankas, jiems 
“užduos galutiną smūgį,” tai jie 
eis i tallką darbininkų išnaudo
tojams!

patikrinti, ar toks “kritikas” ikiani klimatui, yra beveik visai 
rašo tiesą, ar meluoja? ,nuo pasaulio atskirtos, — bolše-

Jeigu p. J. W. turiomenėje se- Ivikai iš pradžių manė tylėti dėl 
nąjį Rusijos socialdemokratų gruodžio 19 d. 1923 m. įvykių.

i 
..................... - - - ! Bolševikiški laikraščiai nė per 

......................‘pusę lupų neprasitarė apie šešių 
socialrevoliucionierių nužudymą. 
Ip tik vasario 10 d., kai žinia 
apie Solovecko tragediją kokiu 
tai nežinomu budu pasiekė Ma
skvą, laikraščiai smulkučiu šrif
tu priversti buvo įdėti praneši
mą, jog Solovecko salose įvyko 
susirėmimas tarp kalinių \r sar- 

darė su tais programo reikalą- £ykos. lo gusi rėmimo pada i L 
vĮmaįs.?........................................... Inyj, girdi, vienas tapo nukautas,

‘ į penki mirė nuo žaizdų, o du len- 
Socialdemokratai, tiesa, stojo gVai sužeisti.

ir už “proletariato diktatūrą” i

partijos programą, tai jisai tu- j 
ri žinot, kad jame, kaipo svar- I 
blausieji reikalavimai, stovėjo: 

pagelba spaudos laisvė, žodžio laisvė, 
galutiną susirinkimų ir organizacijų lais

tau jau ii’(vė, visuotinas, lygus ir tiesiogi
nis balsavimas it4— demokrati
nė respublika. To programo ga
minime dalyvavo ir bolševikai, 
ir to^pW^ramo jie laikėsi iki 
1917 metų. O ką jie dabar pa

darini 1 (tas reikalavimas tebėra ir da-! Septynis mėnesius Rusija ir 
socialdemo-'visas Pasaulis turėjo tikėti ko

munistų partijos valdžiai, jog 
gruodžio 19 d. 1923 m. buvo nu
žudyta tik viena moteris. Ir tik 
dabar yra galimybės sužinoti 
tikrą teisybę apie gruodžio 19 d. 
Štai to baisaus įvykio paveiks
las:

. ‘‘Dikta
tūrą” socialdemokratai įsivai- 
zdavo, ne kahoo tam tikrą val
džios lolmą, bet tiktai kaipo 
laikiną priemonę darbininkų 
valdžiai atsiginti nuo kontr-rč- 
voliucijos. Tai visai nėra prie-' 

x šingas i
Mūsiškiai bolševikėliai, kurie Jci8'u> sakysime, žmonės išren- 

nuolatos deklamuoja apie “kla- ka‘visuotinu balsavimu valdžią, jos^ nare, 
turėtų, pagalios, pasisteng- 0 ^ki© nors “pučistai” : ' 

ti suprasti, ką tas žodis-reiškia. P™š ją ir mėgina ją nuversti 
Tarpe visuomenes klasių dabar-,kaiP, P»v. kad Vokietijoje buvo .buvo patirta gruodžio 16^1. Lo tęlelonogramą, kur buvo reika- 

New Yorko socialistu sa- darbininkų rankose; tuo. tinej ‘ .......... i...... l..,i .........................1 - _ X - -Ik <• ? •- • 1 • Z4 V f 4 •
vaitraštis, “The NeyY Lead- 
er”, rašo, kad pereitą trečia
dienį Amerikon atvyko lai
vu Mauretania Rusijos so
cialdemokratų partijos va
das ir Socialistų Internacio
nalo pildomosios tarybos na
rys, drg. Ratacl AbramoviiJ.|VaįZ(Į|K)ųime šitokią padėtį: Dur-

Tai yra pirmas kartas per bininkų susipratimas ir susior- 
paskutinį dešimtmeti, 
Amerikon atsilanko stam 
bus Rusijos menševikų dar
buotojas.

Jisai žada čia pabūti kele
tą mėnesių ir laikyti prakal
bas apie Europos darbinin
kų ir socialistų judėjimą, o 
ypatingai apie sąlygas Rusi •

“Laisvės” rašytojas tvirtina, 
kad ‘ ‘ pereinamuoj u laikotarpi u

riesiog gėda apie tokius kapitalizmo į komunizmą tu
ri būt proletariato diktatūra.” 
Kodėl ji “turi” būt? Todėl, girdi, 

j kad proletariato diktatūra tai
dalykus girdėti. sės,”

Maskvos patvarkymas

demokratijai dalykas. į Vyriausias skerdynių kalti
ninkas — tai Andreevna, kolegi

ją
sukyla

neje visuomenėje nėra tokių anąmet sukilę monarihistai, ve- 
inklu darbininkai turį “užduoti griežtų ribų, kaip jie įsivaizduo- darni pulk. Kappo), —tai nejau- 

-------------- ...............................Nekalbant apie auk^iaus ’gi valdžia turi raukas stlnėrus 
mirfctuosius visuomenės isluoks?(žiūrėti ir laukti, kol sukilėliai 
nius, kurie nėra kapitalistai, bet.Paims viršų? Jokio nusidėjimo 
’ ‘ ‘ ’ ■ • demokratijos principams nebus,

jeigu valdžia akyveizdoje tokio 
mažumos pasipriešinimo stver
sis ginklo ir nuslopins sukilimą. 
Malšinant sukilimą, ypač jęigu 
jisai pavojingas, valdžia gal būt 
priversta ne tiktai laikinai su- 
spenduot konstitucines Teises,' Iš 
bot ir paskirti diktatorių su ne
paprastais jgaliavimais, kad ga*

gi
į galutiną smūgį buržuazijai, dar
bini nlęų priešams.”

Tik žmogus, kurio mintyse nė
ra jokios tvarkos, gali šitaip kai 
bėti. Pirmiausia — iš kur p. J. 
W. paėmė, kad “diktatūra” esa
nti neapsieinamas ginklas darbi
ninkų priešu nugalėjimui? Įsi-

kartu nėra ir proletarai, mes 
matome da ir ūkininkus. Jie 
taip pat nėra proletarai, bet jie 
nėra ne “buržujai.” Kokią gi 
vietą “proletariato diktatūroje” 
turi užimti jie?

Jeigu “proletariato diktatū
ra” reiškia, kad visą galią ir vi
sas teises turi turėt tiktai betur
čiai, tai ūkininkus priseina par 
daryti tokiais pat beteisiais ver
gais, kaip ir “buržujus.” O jei
gu ūkininkams duoti teises ir

patvarkymo paskelbimui buvo laujama, kad naujas patvarky- 
atsiųstas tūlas Eichmansas. Pa- mas dėl1 šviesos ir pasivaikščioji- 

susivedė prie su- mo butų pildomas.
Susipažinę su telefonogramos

tvaikymas
trumpinimo laiko pasivaikščioji
mui ir sumažinimo elektros švie- turiniu, anarchistai išėjo į kie- 
sos. Iki to laiko kaliniams pasi- mą vaikščioti.
vaikščiojimo laikas nebuvo ap-l Apie Nogtevo atvažiavimą ir 
rubežiuotas: naujuoju patvarky- gautą patvarkymą 
mu po 6 vai. vak. vaikščioti lau- kai kurie socialistai, 
ke buvo draudžiama. O kai dėl iniciatyva 
šviesos, tai šviesa buvo duoda- prisidėti prie anarchistų, 
ma tik iki 12 vai. nakties.

dausę Eichmanso praneši-' ko nežinojo
užpilo tęs tavo, mą, tai buvo nutarta

sužinojo ir 
. Jie savo 

išėjo į kiemą, kad 
Bet 

kadangi dauguma socialistų nie- 
apie tą patvarky- 

trcmtimai užpilo tęs tavo, mą, tai buvo nutarta pranešti
buvo pirmas žingsnis įves- jiems apie tai. Tą darbą d avės t i

kad gajiizaviiiraj- pasiekia tokio laip
snio, kad jie visuotinuose rinki
muose laimi didelę daugumą par
lamente. Susidaro grynai darbi
ninkiška valdžia; darbininkų 
kon t ro Ii no j amas į variame litas
leidžia Įstatymus, kuriais stam-‘leisti jiems dalyvauti “diktatu- 
biosios pramonės laipsniškai yra roje,” tai tuomet nebus 
pervedamos iš privatinių rankų proletariato valdžia, 
j visuomenės rankas; valdžia 
tuos Įstatymus vykina. Kodėl čia 
būtinai reikia diktatūros?

Diktatūros šitokioje padėtyje ar tai, o išeinu nešąnionef .

vie&o
Bus blo

kas arba koalicija, o ne dikta
tūra!

žodžiu, ar šiaip imsi (įalyką,

R, . Abt’aiuovic yra reikėtų tiltiai timniet, jei<u jką- 
rašytujas; - pažįsta pitalistai. stambieji zemvrfld^ii;

Vakaru Europos kalbas (ro
dos, moka gerai ir angliš
kai) ir turi daug patyrimo kesniųsdalytu ginkluotus šdki- 
darbininkų judėjime. Ūmus ir t. t. Tokiam atsitikime

ir jietibs pritariantys elementai Kif<lS IClkdLi.S 
mėgintų jėga pasipriešinti vai-! Kodėl tu neapsjvetii ? 
džiaĮ — atsisakytų mokėti mo- jais, kad ncįsteiiigsi pačią

L laikyti?

BL
UŽr

mą, 
Tai

įėjus sparčiaus veikti prieš suki’ ii jų stovykloje kalėjimo reži-iki galo nepasiseki?. Iš kiemo pa
lėlius. Bet tai vis nebus demo
kratę os panaikinimas.

Demokratija butų panaikinta, 
jeigu valdžia ne tiktai laikinai 
suspenduotų tam tikras piliečių 
teises, bet visai išbrauktų jas iš 
konstitucijos, ir jeigu diktato
rius imtų, ypikti ne kųipp laikų 
nas; deihoki-atinčš valdžios ! įga 
liotinis,, bet kaipo niekieno ne- 
kontroliuojamas valdovas. Iš 
demokratijos tuomet pasidarytų ,

l'iią.
Grasinimas paversti stovy Idą la sujudo, 

į kalėjimą labai sujudino trem
tinius. Jie nutarė nieku budu ne
imsi lenkt i prieš naująjį patvar 
Rymą, nežiūrint į tai, kokių pine- 
mmi.m knmgeiring'i bolševikai 

nesitvertų prieš savo beginkles

Prieš sušaudymą

Isigirdo sargyvoa šūviai. Stovyk
1 n unillrln <

Nereikėjo jokit? aiškinimų. 
Visi suprato tų šūvių prasmę. 
Tremtiniai ant greitųjų irengėsi 
ir ėjo kieman, kad visiems kar
tu pasitikti atkreiptą į juos smu-

Adium.istnacija nepaprastai 
h - - i skubėjo. Užmiršęs savo patvar-

Gruodžio 17 ir iŠ pasivaikš- kymą, komendantas
(Bus daugiau)

dar prieš
čjojiinai ėjo senąją tvarka. Ad- šeštą valandą paliepė, kad trem-'Nera kHo šaMhtto,

ž- ebp0 ,wa8’ 'nduLtracija nedarė jokių žings- tiniams nebūtų leista vaikščioti.' iš kurio plauktų
Socialdemokratai (tiek Itųsi- uių jų aprubežiavimuį.

a ji (bijosi, jos, tiek kitų šalių) niekuomet Užstojo gruodžio 19 d.
iTarsi tyčia buvo daroma visa, liek naudiBgų žitdų 
i kad apsunkinti ramų konflikto kaip Naujienos,



CHICAGOS 
ŽINIOS

P~lė Mažėti Huinmond

Automobiliai ir munšai 
nas užmušė dešimti. 

žmonių

metų, irn.<> upipiv^vu 1JL LIX»JPL4AUC* 

savo namuose 65 W. Maple 
St. Ji -ten hirejo sąyo ,j<ąmba- 
rį. Išėjusi įš. kambuiąo; v ai
dulei, ji siigryžtųti ; savb kam
bary .rado * nepaižysitamų vyrų, 
kuris jų surhušė, apiplėšė it 
paskui išgėdino. Vėliau tapo 
shiintas to namo janitoriū^ 
Louis Nagle, 12 m., kurį 
žino kaipo savo puolikų.

Lietuviu Rateliuose
Iš “Birutės”

Dabar mes, birutieęiai,

ji P«-

Du žmonės nušauti. Keli žmo
nės guli ligoninėse nuo mun
šaino. Daug piktadarybių se
kmadienio naktį.

Pakėlė algą augliu išve- 
.. .... žiotojams

Pereitas sekmadienis pasiė
mė daug aukų. Penki žmonės 
liko užmušti automobilių, 
penki mirė nuo munšaino, o 
du mirė nuo kulkų, vienas jų 
nuo policisto kulkos.

Penki jauni vaikinai nusi
pirko po puskvorlę munšaino 
nuo Mrs. Margaret Minella, 
23 m., 2423 W. llarrison Str. 
Jie nuėjo į šantę, kurių jie va
dina savo kliu bu ir tų munšai- 
nų išgėrė. To jiems neužteko 
ir jie iš aptiekus parsinešė 
dar daugiau munšaino ir irgi 
išgėrė. Pasekmėje* vienas jų 
jau mirė, trys sunkiai sergd ir 
guli ligoninėse, bet gal dar pa
sveiks, o apie likimų penkto 
nieko nežinoma. Munšaino par
davėja topo areštuota.

Joseph Goodman, 1328 So. 
ilermitage Avė., buvęs saliuni- 
ninkas, kuris gyrėsi gerai pa-

Anglių išvežiotojai laimėjo 
algų pakėlimą. Jie kiek laiko 
atgal buvo sustreikavę, reika
laudami pakelti algą po $1 į 
diienų. Bet streikas tęsėsi tik 
vieną dienų, kadangi tų pačių 
diena tapo sutarta algų klau
simų pavesti valstijos prok u ro
to CnAve arbitracijai. Dabar 
arbitru torius Crawe išklausęs ■ 
abiejų pusių liudijimų, išnešė 
nuosprendį, kuriuo darbinin
kų alga yra pakeliama po 60c. 
i dienų, 
da veikti

Tas pakėlimas prade- 
nuo sausio 2 d.
bandė, vilkinti su 

bet darbininkai

Dabar mes, birutieęiai, prisi- 
viliojom tų chorvedį, kuyio lau
kėm iš Lietuvos . atvažiuojant 
jau penkis metus. Dabar mes 
jį jau turem. Pirmų kartą pas 
mus atsilankė užpereitų. septin- 
tadięnį, kad. susipažinus su biru- 
tiečrais. Apsižvalgęs, susipa
žindamas su mumis pasakė, kad 
mesi išrodome gražiai, kad ma
lonu bus dalyvauti su birutie- 
eįais. .Paskui jjs įnašų paprašė, 
kąd mes jam padainuotumėAi; 
Sūdai navom porą dainelių. Ne
žinia kafp jam patiko, bet jis 
mus pagirė. Tas birutiečių ūpą 
labai pakėlė. Ir mano Birutė vis
ką atiduoti chicagiečiams sekam 
čiame koncerte, viską ką p. A. 
Vanagaitis ^atvežė iš Lietuvos. 
Pereitą ketvirtadieni p. Vana
gaitis atsilankė jau į reguliarę 
repęticiją ir mums po biskutį 
padalino tai ką jis atvežė iš 
Lietuvos. Užtai kurie norite I
gauti tą, ką mes gavome, priši* 
rašykit prie Birutės, o dabar ir 
yra proga. Taipgi turiu pasa
kyt, kad į pereitą praktikų buvo 
atsilankę ir senesnieji birutie-

Crowe 
nuosprendžiu, 
j rtgru.mojo antru sykiu su- čiai, kurie per niekurį laikų visai 
streikuoti ir jis buvo privers- nelankė Birutės. Turiu [
tas kiek labiau pasiskubinti.

Smulkios Žinios

Turiu pri
mint, kad buvo atsilankęs ir p. 
Yozavitas, žinomas gabus pia
nistas. Matyt jis gerai mano 
apie Birutę ir tu r būt jis ją rems 

į kaip ir pirmiau.
—Birutietis.

vienų karta 
dabar randa- 
nusinuodijęs

žysiųs munšainą, 
betgi nepažino ir 
si pas graborių 
munšainu.

Thomas Smili),
Monroe St., parėjo girtas na
mo ir rastas negyvas lovoje. 
Thomas Matzen, 958 N. (’a'li- 
fornija Avė 
munšaino.

Charles įminei, 2932 Indiana 
Avi1., prigrūmojo pamesti naš- 
1? Ftorence G ross, 5202 C.or- 
rell Avė., ir niekad daugiau 
pas ją neliesi lankyti. Ji gi 
prigrūmojo nusinuodyti. Jam 
einant pro duris ji įbėgu į ki
tų kambarį ir išgėrė nuodų.

“Dzimdzi-Drimdzi” 
apsikasė

suomenės širdis, šiandien apie 
“J>zimdzi-'Drimdzi” tekalbama 
ir nemažiau rašoma, net ir 
vaikučiai “dzimdzioja” po gat
ves bt žioplinėdami. Nūn “Dzim- 
dzi” mylimas svečias, jam pas 
visus durys atdaros. Nei vie
nas stamlbesnis parengimais 
Liiųd pramoga neap^eina be 
“Dzimdzi”[kvarteto-/ Reikia 
pripažinti, -kad mokėta sugau
ti musų mdsės lipas. Chicagie- 
čiai pamylo “Dzimdzi”, gi šie 
ęhieagiečius; pasidarė kryžiava 
meilė, kuri galės pagimdyti 
naujų ūpą ir gaivingų dvasių. 
To mums tereikėjo. “Dzim- 
dziai” stipriai apsikasė ir ne
trukus darys dar (įi<|esinj ant
puolį ir “fonėmis” ir rimtes
nio pobūdžio išmislais.

“Dzimdzi” pažaliavo!
Dzimdziečių veidų išvaizda 

ėmė žaliuoti, mat chicagiečiai 
juos liek numylavo, kad jie 
nebesuranda sau poilsiui lai
ko. 'leko nugirsti jų nusiskun
dimų, kad jieins esu pertrum- 
pos dienos, o naiktų visai nesu. 
Kad veidų spalvos nepradėtų 
dažytis į gelsvai-žalių-raudonų 
varsą, dzimdzininkai ruošiasi 
pasiimti sau “vckęišenų.” t... , ,

“Dzimdzi” naujakurys
Iš slaptų, bet patikimų šal

tinių teko viena ausimi nugir
sti, kad “Dzirhdzi” pergyvenęs 
burdingieriaus stadijas nusi
samdę sau “flatų” ir tenai šei
mynišku bildu įsikūrė, žodžiu, 
dzimdzininkai ėmė . buržuazėli, 

1 nes pradėjo vaikščioti ant nuo
savų karpetų ir vartaliotis 
“'locnose” lovose. Visus pato
gumus jiems įtaisė “Bridgeport 
Furnitūrą Co., 3224-28 South

—Romas.

Roseland
Pastabos.

metų atgal, 
komunistai,

žinoma, J. Valstijų 
nepasi-

Keletas 
da atsirado 
netiktai, kad jie norėjo Jungt. I 
Valstijų valdžią paimti į savas* 
rankąs, bet jie dirbo kiek galėjo 
kad paėmus valdyti paseilinęs 
drauįijas* kliuKus; kuopas, uiu- 
jas ii* tt.
valdžios jiems pasiimti 
sekė, bet draugijoms pridarė 
daug žalos, nes kurių negalėjo 
paimti, tai jie bandė sugriauti.

čia yra organizuojama Namo 
Bendrovė ir nežiūrint, kad lietu- 
viainš taip yra1. nejkalingas tu
rėti s^vasi namas ir svetainė, ko
munistai šmeižė ir niekino tuos, 
kurie buvo valdyboje, kol tuos 
žmones iš valdybos išėdė ir pa
ltys pilnai užviešpatavo, bendro
vės valdyboje,
bendrovei pakenkė: žmonės nu
stojo pirkę šėpus. Mat daugu
mas, bijojo, kad komunistai sa
viems reikalams nesunaudotų 
tuos pinigus. Ir pasėdėję kelius 
-- M----- .... „J..;---U—k-----------

Tas žinoma

(Tąsa ? ant G-to pusi.)

LABAI UŽGANĖDINTA.

Ualsted

irgi pasimirė nuo Greitai pašaukta daktarų, ku-

Nepažysta mą baltą žmogų 
rastu be sąmonės prieangy na
mo prie 639 W. 18 St. Jis pa-, 
simirė pavieto ligoninėj neat
gavęs sąmonės.

Viso šiemet jau vienuolika 
žmonių mirė tiesioginiai nuo 
munšaino.

Automobiliai gi užmušė sek-1 
madieny penkis žmones, arba j 
viso 26 žmones šiemet.

lis nuodus išpumpavo iš jos 
vidurių ir ją ' atgaivino. .Ii 
dabar džiaugiasi, kad ji iebė- 
ta gyva, o savo vaikino ir 
matyti nenori.

Dabar Clircagoje lankosi to
limosios šiaurės tyrinėtojas 
Donald B. MacMillan. čia jis 
pasakys keletu prakalbų apie

Po
k ėmė su 

upu, 
kuklaus

nekuriu apsivylimų 
“Dzimdzi-Drimdzi’ 
tai nepasitikėjimo 

bet pakako vieno 
dzimdzio pasirodymo,
ūpą atgavus. S‘u perkūnais ir 
žaibais smogė į musų pilkąjį 
gyvenimų ir užėmė jau snau
duliu beskęstančias musų vi-'

KOSĖJIMAS VISUOMET YRA PA-1 
VOJINGAS — GREITAS BUDAS 

JO PRAŠALIN1MUI.

DR. VAITUSH, O. D. į
LIETUVIS AKIU SPECIAtiSTA® Į

Trynimai Vimdai Suteikia Paleafviaiiną!
bfcatsidfiktt ant riebaluotų mosčiu, 

kuomet jums būtinai reikalingas link 
menlas 1 »-

Ireg. s. v, Pat. Ofise.

visuomet buvo pagelhinga gyduole. Jisyra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas Uni* 
mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. 
Nėra tikrasis,/jei neturi INKARO vais- 
bažcnklio. '

F. AD. RICHTER & CO. „ 
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y.

j PateuMvius ūkią įtempimų, Kuris 
>e6ti prlėžastinii galvos skaudčjimo, 
{svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
iumo, w skaudamą akių karštį, atU 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
reį/ystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičiau. 
Vai: 10 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Pnulevard 7589

---- ---------

TERPENTINAS 
TUOJAU PRAŠALINA 

REUMATIZMĄ.

Sustabdo tą reumatišką skaudėjimą 
tuojau! Tegul Turpo, Terpentino 
Ointmentas įeina giliai į skaudamą 
vietą ir prašalina jį tuojau. Turpo 
ir reumatiški skausmai nesimaišo. 
Kuomet Turpo ateina, skausmai pra
sišalina.

Mokslas sako, kad niekas nepagelb- 
sti taip greitai, , kaip - terpentinas. 
Naujas išradimas, Turpo, turi savyje 
visas misteriškai gydančias jėgas su 
kitomis geromis gyduolėmis. Su to
kiu tikrumu ir greitumu jos veikia, 
kuomet patrinate krutinę arba gerklę, 
mažas terpentino garas yra tuojau 
pastebimas ir kvėpavimas palengvėja.

Turpo prašalina reumatiškus skaus
mus tuojau iš jūsų kūno! Taipgi grei
tai prašalina slogas, skaudamą gej&lę 
ir krupį. Prašalina bronchitj, lum
bago, neuralgia ir katarą. Jis nepa
daro pūslių, nenudegina ir nenudažo.

Kam nerimauti? Kam kentėti?

Lietuvių Dentistas patar- 
5 naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street į
Netoli Ashland Are.

Mrs. R. Schaffner, 518 W. 136 St., 
New i York City, rašo: Malonėkit at
siųsti man dar daugiau Bulgarian 
Herb Tea, nes aš suradau, kad šita 
kraujo arbata yra labai gera ir aš 
esu labai’ užganėdintas”.

Bulgariąn Tea pagelbsti nuo reu- Kam vaikščioti su skausmais? Tegul 
matižrho, užkietėjimo vidurių ir pa-j Turpo prašalina jūsų skausmą. Nu
taiso kraują. ' Į sipirkite Turpo šiandien nuo jūsų ap-

Bulgarian Herb Tea prašalina per-1 tiekorlaus. Nebūkite be to terpenti- 
sišaldymą greitai. Tik vartokite no Ointmento kuris turi savyje gy- 
karštąF einant gulti. Parduodama dančias jėgas Menthol ir Kamparų, 
pas visus aptiekorius — 35c. — 75c. Turpo 35c. ir 70c. slovikeli.s.
— $1,25.

Pastaba — Jei jus norite mano di
delį pakelį dėl 5 mėnesių šeimynai, 
atsiųskite $1.25. 1 Adresuokite man 
H. H. Von Schlick, President, 25 
Marvell Building, Pittsburgh, Pa.

Jau septyniolika žmonių šie
met nušauta.^ Pereitų sekma
dienį vienų nušovė policistas. 
Nušautasis Joseph Antonio, 17 
m., 2502 Crystal S t., išlindo 
naktį iš dės ir pamatęs polici- 
stą pradėjo bėgti. Policistas 
šovė į orų, bet jis nesustojo. 
Tada paleido šuvį į jį ir jis su
krito negyvas, pervertas ketu
rių kulkų.

Vito De Caro liko nušautas 
savu namuosL* dviejų nepažys
tamų žmonių, kurie įėjo į na
mą jam pietaujant su savo pa
čia, kurių jis vedė trys mėne
siai atgal. Jo namuose* rasta 
nemažai ginklų ir dinamito. 
Manoma, kad jis yra juodran- 
kis ir jį nušovė, kili juodran- 
kiai.

t j pavasarį jis rengiasi 
žinoti tyrinėti vakarini 
Ii Grenlandijos.

vėl va-

3821Richard Tangcman,
Lake Park Avė., peršovė Roy 
Burkett, 
dęs pas

3802 Filis Avė., ra- 
Burkett savo pačių.

Penki
puolė Rosscville sandelį, 22 W.
Kiuži e 
s i vežė 
vertės

Apiplėšimų sekmadienio nak
tį .irgi buvo labai daug. Tarp 
kitų liko apiplėšti ir astuoni 
taksikabų šoferiai, kurių šeši 
neteko j r savo taksikabų, o 
niekurie ir uniformų.

Chroniškas kosėjimas ir krutinės 
slogos tankiai veda prie pavojingos- 
nfų trubelių. Netik uždegimas pats 
per save yra pavojingas, bet nuolati
nis kosėjimas dienomis ir naktimis, 
labai silpnina jūsų visą kūno sistejną, 
paskiau jus negalite atsiginti nuo 
ligų.

Todėl sustabdykit kosėjimą kaip 
galima greičiau. Kad tai padarius, 
tai nėra nieko geresnio kaip sena ir 
gerai ištirta gyduolė — Dr. Bell’s 
Pine-Tar Honey. Daktarai sako, kad 
nėra nieko geresnio, kaip pinetar ex-

degtines plėšikai UŽ- tract greitam prašalinirtiui plėgmą ir 
kitus nešvarumus kurie yra tiesiogi
nė priežastis kosėjimo, Šis midus su
teikia malonų sko.nį! ir pagelbsti pra
šalinti nemalonumus. Greitas praša- 
linimas sunkiausio kosėjimo tankiai 
būna tiesiog magiškas.

bet bukite tikras gaukite tikras gy
duoles Dr. Bell’s yra originales pine
tar honey ir yra žinomas virš ketvir- 

i los dalies šimtmečio, kaipo geriausios. 
Jos yra moksliniai suinaišytos teisin- 

1 gos proporcijos iš pine-tur honey ir 
kitų greit veikiančių, gydančių gy- 
duolnų, kurias daktarui surandu, kad 
jos yra labai geros greitoje pagelbė
jo Neturi savyje opiates ar kitų 
kenksmingų gyduoių, jas galima duo
ti ir jauniems kūdikiams — geros 
nuo spazmiško krupo. Jei jus norite 
geriausių gyduolių kurios prašaliną 
sunkiausius kosėjimus, tikrai gaukite 
Dr. Bell’s. Tiktai 34)c. pas bilc gerą 
aptiekorių.

Jk Dr.BELUSĮ®1 PINE-TAR-HONEY£&for couchs

St., surišo sargų ir iš- 
50 statinių alkoholio, 

$5,000.

Garkavcnkos manadžeris 
/ tinka dėti pinigus

su-

(larkavenkos manadžeris 
fer sutinka dėti $600 prieš 
cevičiaus $300, kad “dzūkas” 
bus paguldytas tris kartus į 
pusę valandos. Kai Garkaven- 
ko užguls dzūkų, sako Pfefer, 
tai pastarasis tik gerti beno
rės.
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigo Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų

Pinigus gavo:
Perlaidos: 
21423
21184 — L. Zakarai tė • 
95710 — K. Aleknavičius 
21239 — A. Geri kieno 
20775 — P. šliauterienė 
20735 — O. Sungailienė 
20649 — A. Ambrasas 
20684 — J. 
21021
21272 — M. Dambrauskiene 
21354 — V. Kaupaite 
54898 — B. Bubinienė 
20638 — M. Malcevičienė 
21059 — J. Bukautas
21203 — V.
54466 — M. Jučaitė 
20897 -— M. Jučienė 
21112 — M. Neveskienė 
20887 — K. Morkūnas
21204 — O. Čepienė 
21484 — T. Mažeikienė 
95656 — P. Urbonius 
95661 — A. šerpitienė 
21335 — F. Tamkevičienė 
20805 —- P. Markūnas 
20661 — A. Juozaponis 
54457 — B. Reivičius

1. Poškienė

Pranckevičia
N. Kundrotienė

95701
20678 ■ ■

54431! ■" ■■■

20807
20873
21387 1 ...

Perlaidos
20784

J. Norkus
M. Pečieųė
J. J tiška
K. Skarbalis
P. Samoškienė
P. Vaičienė

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

Krauju egzi'rniniiciju, Hlapumo niuilyz.as, 
niikronkupiški ir kiti laboratorijos iSbandy- 
mai, taipgi X-Ray < gzar.iiuacija daroma, ku
ri parodo tikru jūsų sveikatos stovj. Ge- 
riuiiMOH naujos mados gyduolės ir prirengi- 
mai padarytas Amerikoje tr Jungtinėse Vals
tijos. yru suteikiamos per Dr. Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumų, krauju ligas odos ligas, pūslės ir 
slapumo lic'aa yra gydoma kasdien.

----  Žmones kurie yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros skau
dėjimus, smarkų šir- 
\di<M plakimų su- 
skirdimų odos, suti
nusias giles, skaudu
lius, prastų apetitų, 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yra 
teikiamas labai ge
ras patarnavimas to
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali už
simokėti. Dr. Ross 
maloniai suteikia dy
kai patarimų. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju Hu
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu- 
esclde gydymu. [ labai trumpų laikų ligo
niui jaučiasi daug geriau. Kiekvienų dienų 
mes suteikiame Lrikhmumų ir malonumų. Tai 
vienatinis gydymus, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA CIO CA
MOKESTIS YRA .... M> I fc-VV
dabar er
ATPIGINTAS IKI ......... U>Q.UU

Per trisdešimtį metų Dr. Ross gydo so
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialis serum gydymus yru 
vartojamas hu geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, noevų ir krauju yra didelis 
uubtipriutojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų- 

Tie kurie tugi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimu. 
Ateikite ir sužinokite teisybe apie jūsų ligų 
ir kaip jus galite būti ėgydytas- Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtim reikalu, 
kad jus gydytumetės. Tai yru -dalis Di • Ros. 
darbo, kad suteikus gerų patarimų sergan
tiems.

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4201 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9’ryto iki 12 pjętų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėklieniais nuo 9 iki 12-.pietų.
x Telephone Lafayette 4543

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

/ Vyrai ir moterys kenčianti. Žino
kite tiesą. Tikra pilna egzaminą- 
cija musų specialistų Pasiekia pa
čius^ pagrindus jūsų trubelio ir 
prušajina juos. Nėra spėliojimu, 
tikrtyk ir teisingas egzaminavimas 
musų specialistų siekia pačius pa
grindus jūsų ligos ir juos prašalina 
Nėra spėliojimų, .dalykas daromas 
tikras ir akuratiškas. Ar jus turite 
prastą apetitą, užkietėjimą vidu
rių, skilvio skausmus, kiūtinės arba 
nugaros skaudėjimus, galvos skau
dėjimą, svaigulį, nervingumą, asth- 
ma, odos ligas, skilvio ir pūslės 
trubelius, gali stones, rupturą, ar
ba privatinę arba chronišką ligą.

Negaišinkite laiko su gyduolė
mis arba daktarais, kuiie nesutei
kia pasekmių. Daugelis yra nusi
minusių ir mano, kad jau nė fa pa
gelbės. Nenusiminkite (laukite jū
sų ('ksperto patarimą iv nuomonę, 
šimtai jau dabar yru sveikais ir 
linksmai.:. Prisidėkite prie dauge
lio užganėdintų ir išgydytu žmo
nių, kurio atsilanko į musų priva
čius kambarius dėl gydymu kas
dien.

Mes turinio vieną didžiausiu ofi
sų Chicagoje, su privutiskuis "kam
bariais, ir visas modernines elektri
nes mašinas ir aparatus.

J.e* jys norite greitų pasekmių, 
atsineškite šį skelbimą su savim ir 
gaukite $10 X-RAY egzaminaciją 
ir kraujo spaudimo egzaminaciją. 
Viską už $1.00.

A. Hrincevičius
O. Grinkevičienei
F. Sereikienė
L. Zinkus
S. Bandža
A. Astrauskas
P. Laurinavičienė
D. Burauskienė
S. Oleutiene
K. Mikalauskas

95689 — 
21179: — 
54359 — 
21194 — 
54475 — 
21007 — 
95708 — 
21333 — 
206171— _______
208930a — A. Kazlauskas
20759 — K. Brazauskas

Šimkus 
Karvelis 
Dantytė 
Antonavičienc 
Zibartienė 
Stankus 
Siautila 
Keteraitė , 

S. Bačaitė

Kvitai su paėmėju parašais ramias?

Jasinskaite

20677 
20746 
20872 
21012 
20801 
20985 
21252 
20907 
21053

O.
DR. B. M. ROSS, 

35 South Dearborn St.
Kumpas Monroe ir Dearborn St. Imkit 

elevatorių iki 5 augSto. Priėmimo kambarys 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistus Chi
cagoje. Per trisdešimtį metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai. 
vakare.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ■ ir subatoj nuo ryto iki

CHICAGO MEDICAL CLINIC
505 S. State St., kam. Congress St.

Privalia įėjimas, 7 E. Congress 
St„ prieš Leither krautuvę.

Valandos nuo 0 ryto iki 6 vakare. 
Pancdčly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 ryto iki 8 vakare.
Nedalioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.
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Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marquet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių tino šios dienos 
NAUJIENOS bus išnešioja

Nudiltieji užsisakyk k n i j

S. A. VASILIAUSKĄ 
tui n c. sū ri

mjJtlk 4876



B ■ NAUJIENOS, Chicags, UI.
..■---■m,.-  —L. W*IHT,| Į Į Į II imu III iru, llll

Antradienis, Sausio 20; 1925

Lietuvių Rateliuose.
BRDNISLAVAS L. 

D1KTAV1Č1A
Persiskyrė su šiuo pasauliu sau
sio 18 d., 1925 m., G vai. vak. 
Turėdamas amžiaus 15 metų, 
gimęs ir augęs Amerikoje; lan
kė ir baigė augštesnę mokyklą 
sėkmingai. Buvo platintoju 
“Naujienų” Brighton Parko 
apielinkėj per 7 .metus. Neilgai 
sirgęs sunkia liga, pasimirė 
pavieto ligonbutyj, palikdamas 
didžiausiame nuliūdime motiną 
Aleksandrą, seserį Sofiją ir 
brolį Alevandrą. Laidotuvės 
įvyks ketverge sausio 22 d., 1 
vai. po pietų iŠ namu, 4449 S. 
Fairfield Avė. Bus laidojamas 
Tautiškose Kapinėse.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę:
Motina, sesuo ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Jonas F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Iš Rubsiuviy 269 Sky 
liaus susirinkimo

metus valdyboje ir matydami, 
kad jųjų niekas neklauso, o sve
tainė visgi reikalinga, tai jau ir 
patys pasitraukė, ir dar tokie 
vyrai kaip Bacevičius ir Petro
nis.

PETRONĖLĖ
Mirė sausio 18, 
kare. A. A. 
birželio (June) 
goj. Turėjo 6 
žiaus. Paliko 
liūdime motiną, 
vafs Bartkaitė ir tėvą Joną.

Kūnas pašervotas 4301 So. 
Wood St. Laidotuves įvyks se- 
redbj sausio 21 1925, 8 vai. iš 
ryto iš namų. Bus nulydėta į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią. Kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už vielionės sielą.

Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus ati
duoti paskatinį patarnavimą ir 
dalyvauti šiose laidotuvėse. z

Nubudę:
Tėvas ir Motina.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Eudeikis, Yards 1741.

BALČIŪTE
1925, 10 vai. ya- 
Petrončlė gimė 
28, 1924, Chica- 
mėn. 21 <1. nm- 
dideliame nu- 

Veroniką po tS-

Matomai tie žmogiukai 
manė, kad žmonos suneš pini
gus ir pastatys svetainę, o jie. 
kai kokio klebonai sėdės ir įsa-; 
kihiiis davines, gerai ir padarėte, 
draugučiai, reikėjo tą ankščiau 
susiprasti; žinoma, dabar ims 
daug laiko kol tas *:‘.ns galima 
atitaisyti.

i Ir kokį dar padarė nusistebė
jimą paskutiniame šėrininkų su
sirinkime, kada Petronis pradė
jo piršti už kontraktorių ben
drovei T. Dundulį. (Dundulis, 
rodos, mokinosi ant daktaro), 
nurodinėdamas kaip Dundulis 
lengvai galys pastatyti darbi
ninkams svetainę, (gaila, kad 
Petronis nenurodė kud Dundu
lis yra pastatęs nors vieną ga- 
ladžių). Petronis sakėsi turys 
ir laišką nuo Dundulio ir galysi 
jį perskaityti, bet niekas nerei
kalavo, ir paliko neskaitytas. 
Klausimas, kodėl Petronis nega
lėjo, rekomenduoti Joną Vareko- 
jį už kontraktorių. Juk J. V. 
nuo pat pradžios organizavimo 
bendrovės vis dirba dėl bendro-1 
vės, be to J. Varekojis yra kon- 
traktorius apie dešimtį metų, 
kuris nevien lietuviams, bet ir 
kitataučiams pristatė daug na
mų. Vien tik 1924 metais yra 
pastatęs apie tris šimtus tūks
tančių vertės namų. Tai yra 
žmogus turintis atsakomybę, be 
to, jis yra ir dabar bendrovės 
iždininkas, ir visiems gerai žino
mas žmogus. (Man neapeina J. 
V’arekojo asmuo, ir man neapei
na kas tą namą paims budavo- 
ti, bet man rupi nurodyti kurį 
Petronis yra palinkęs nuvesti I 
bendrovę, jei kas paskui jį sek- 

.tų). i

Pereitas metinis lietuvių I 
tibsiuvių unijos skyriaus

I sirinki'inas įvyko sausio 9 
unijos svetainėje, kaip <8 v. 
Pirmininkas Butvilas t 
susirinkimą. Perskaičius s 
ritins ir pild. tarybos laikylų' 
susirinkimų larimus ir ]>rie- 
mus juos, seke laiškų bei sii- 
sinešimų skaitynuls. Buvo skai
tytas laiškas nuo amalgamei- 
tų genoralio “džioint bordo”, 
kuriamo pranešama, kad šiais 
molais sukanka 10 motų sukak
tuvės nuo rubsiuvių unijos su
sitvėrimo ir raginama, kad 
lietuvių 269 skyrius prisidėtų 
prie apvaikščiojimo tų sukak
tuvių sausio 24 d. Laiškas pri
imtas. Sieką komisijų praneši-1 
mai. Iš “Friends of Soviet 
Russia” Butvilas pranešė, kadi 
dabar ta organizacija, nieko lo-| 
kio neveikia. Iš Chicagos ir 
a py I i n k ės k o m u n i s t i š k ų 
gijų Sąryšio 
nešė, 
veikia. Druskis pranešė, 
^Politiniu Kaliniu Fondo 
ganizaciju dabartiniu laiku 
taipjau nieko tokio nenuveikė. 
Apšvielos komisija 
Jakštas ir Kemoža 
kad pereitą mėnesį buvo 
rengusi viešas diskusijas; 
knsijų tema buvusi: 
liuosuos 
Ostinės 
ševizmas 
ja?” Bet

ševil;iiA di.'l tatura lapo iš sky- 
•r#ms iššluota.

Kairia likosi visuotinu bal
savimu išrinktas biznio agen- 
lu, tad iš pirmininko

Pirmininku

PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI

I*

269 i rozignii vo. 
s,,'i išrinktas 
'’*’ jislas, J.

* v* Board”

vietos 
likosi 

uni- 
BoČiunas, o Į “Jojnt

atidaro |<njrjuj pasitraukus todėl, kad —

LS'S. Pildomo Komiteto posėdis 
įvyks utarninke, sausio 20, 1925, Nau
jienų name, 8 vai. vakare. Visi P. 
K. nariai malonėkite dalyvauti šiame 
posėdi, nes reikia peržiūrėt i LSS. vir
šininkų nominacijas ir užtvirtinti ap 
siėmiisiiis kandidatus.

A. žymontas, ,
LSS. Sekretorius.

VYRU

AM8ITINGI VYRAI!

“Drau- 
Lekėšienė pra- 

kad tas sąryšis irgi ne- 
kad 
or-

RUPTURA Katalikai jau irgi pradeda 
kalbėti apie reikalingumą sve- 

į tainės, ir jau randasi* tokių drą
suolių, kurie sako, kad jie subi- 
tinsią bolševikus (tai yra Namo 
bendrovę). Subitins ar ne man 
tas nedaug apeina, bet aš noriu

išgydoma
pXiiio$30 Be 

Skausmo'
Patvirtinti faktai yra geras pama

tas dėl įsitikinimo. Paliudymai šim
tų išgydytų žmonių patvirtina aiškiai, pastebėti, kad pastatyti tinkama 
kad aš gydau rupturas greitai, be 
skausmo ir be sirgimo. i

Skaitykit ką M r. Dubrocky sako: I 
šeši metai atgal aš turėjau peilio 

operaciją nuo rupturos, 
vėl atsirado greitai.
Flint išgydė mane visai gerai. Aš pasidėti prie Namo bendrovės? 
dabar esu sveikas ir tvirtas ir reko- („ . . . _ .
menduoju tas gyduoles kitiems.

Adam Dubrocky, 2827 S. 49 Avė. vertė dabar siekia virš trisde-
VERICOSE GYSLOS $25 1 , x. , . . . , .

Aš taipgi gydau pasididinusias ko- sirnt tūkstančių dolerių ir turi

svetainę nėra taip lengva. Ar 
nebūtų gerai, kad katalikai ii 

bet ruptura ,lJ draugijos gerai tą klausimą 
Paskiau Dr. išgvildentų ir ar negeriau butų 

prisidėti prie Namo bendrovės? 
| Bendrovė jau turi lotus, kurių 
’ ni/vlrin 4

jų gyslas savo metodu.
PATARIMAS DYKAI.
Dr. E. N. Flint

pagamintą tinkamą pieną, kuris 
irgi kainuoja arti tūkstančio do- 

periu, turi dar ir pinigų bankoje 
Jei statyti atskirą svetainę, 
naudos iš to nebus, o susidėję

322 So. State St., 5 augštas !
Chicago. ........ v

Valandos: nuo 9 ryto iki 4:80 p<>
pietų, panedėHais ir ketvergis tk» sykiu, trumpoj ateity lietuviai 
8?.9n n. n.. nedčHomia. uždaryta. i turėtų svetainę. Bolševikų ne 

reikėtų bijotės, nes jau jie patys 
traukiasi iš bendrovės. Nepa
prastas įskilimas vertės ant lo
tų pakele daugiau negu trigubai 
Šerų vertę, bet aš manau, kad 
ant lygios galėtų priimte katali
kiškas draugijas, jei anos norėtų 
prisidėti.

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, m.

NUPIRK —šėrininkas.

Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Našlaičių reikale

Kaina $60
dideli

pats sau, buto glxii-i»«naa ir
gama su kuriai* *usiraAžn* H ir 
greičiau galiai parašyti laift* ar 

kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir daiikatniausia 
tnaiiniM iu Ueturiftomig nidimla 
pasaulyje. Galima Ir anrllikai r»- 
lyti.

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str 

Chicags, ūl.

Chicagos Komitetas Lietuvos 
Našlaičiams šelpti nesenai bu
vo’ parengęs bazarą našlaičių 
naudai. Bazaras davė gražaus 
pelno. Tas padrąsino komite
tą veikti ir toliau. Dabar vėl 
rengia labai gražų ir įvairų 
žaislų vakarą - — “Biinco” sere- 
doj, sausio 21 d., Mildos* svet., 
3142 S. Halsted St., pradžia 8 
vai. vak. Tikimės, kad Chica- 
gos visuomenė atsilankys ir 
parems šį taip svarbų labdary- 
htf-s <IarI>Q, nes tuomi sušelpsi
te vargstančius Vilniaus ir 
Kauno našlaičius, širdingai 
kviečiame visus. —Komikas.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramy 

1 sistemą.

biznio ugcintas, likosi išrink
tas brolis Brajus. Todėl Teikia 
pasuk y I,i, kad šių nietų lietuvių /■ 
269 skyriau.". . viršininkais ' iš
rinkti visi geri, veiklųš žrno-' 
nūs, Lodei lietuviai unijoj bus 
atstovaujami gerai. Tik <h*au-| 
gai ir drauges unijistai-tes lan-; 
kykitės visi skaitlingai į s 
sirink imtis.

Grupė tikrų unijistų.

“Dzimdzi-Drimdzi” kon
certo bandymas

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282 ,-.l

BR1DGEPORT PA1NTING 
& HDW. CO.

Mnlevojuin ir popieruojam. I 
klikom malo.vą, popierą, 

stiklus ir I. t.
3119 So Halsted St.

.1. S. RAMANČ1ONLS, l’rez..

PIRMA 30 METŲ PASEK
MINGO BIZNIO, DAR DADE- 
DA PRIE SAVO BIZNIO VIE- 

' NĄ PARDAVINĖJIMO sky- 
riij.

PARDAVIMUI 
bučernė, viena 
renda $35, su 
bariais, lygas 4 
duosiu pigiai.

5200 Honore St.

grosernė ir 
per du bloku, 

gyvenimui Iram- 
metams. Par-

NAMAI-ZEME
Tikras Bargenas

!KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikatesen, 
restauracijų, .saldainių krautuvių, kep
tuvui. Sjiecialis prirengimas Šosth- 

i'eim’s labai tvirta dėl keptuvės, pi-' 
giai. Pinigais ąrba išmokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE ITXT(IRE CO.

Mums reikią būtinai vyrų ku
rie turėtų susijungimą su fir
ma, kur jie ras čionai labai mel
ionų darbą. Tie vyrai bus iš“ 
mokinti ir pastatyti j tokią vie
tą kur jie patys .imsis darbo ir 
klausys nurodymų. Didelis pel
nas yra užtikrintas.

Savininkas priverstas parduoti, 
nes jam Imtinai reikia pinigų, 3 
aiigšlų niuro namas, su mediniu 2 
augštų namu užpakaly, ru t visais 
moderniškais įtaisymais, lietuvių 
kolonijoj Brolau, nepraleisk šios 
progos. Keikia $3500 cash. Kendos 
neša $95 į mėnesį. Kreipkis pas

S. F. Martinkuy, 
3335 S. Halsted St.

Tel. Yards 6894

šio sausio 21
Drimdzi” darys 
bandymus Mildažio svetainėje, 
Wost Sidė lietuvių kolonijoje.

• * • 1 — ♦ I

“Dzimdzi- 
“koncerto“ ISRENDAVOJIMUI

Ar jiis esate tuomi vyru?
DIDELLS mūrinis, 2 fintų namas 

prie Marquette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau* 
kitę prie James Kral, 2444 W. 67 
St. Tel. Prospect 1364

šlTAS PASIŪLYMAS UžIN- 
TERESUOS TUOS KURIE NO
RI TURĖTI SANTIKTUS SU 
ŠIA ĮSTAIGA. JIEMS BUS 
TIEK MOKAMA, KIEK JIE 
YRA VERTI.

SVARBUS pranešimas tiems, ku
rie nori eiti į garadžiaus biznį. Tu
riu 100x135 pėdų žemės tarp 66 
ir 67 gatvių ir VVestern avė. Taip
gi galiu pasiskolinti pinigų.

Atsišauki!
Julius Welechka

6559 S. Maplcvvood Avė., Chicago

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame nanrfe, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

visa eilė naujų 
su finu jomis da i ne

įvairiais triksais. JTie- 
ir neprieteliai prašomi 
su viipnu doleriu kiše- 
UŽdanga pakils 8 vai.

Programoje* 
numerių 
mis ir 
toliai i 
užsukti 
niuje. 

pranešė, vnj.'
'Pas pats “koncertas” sausio 

25 dieną įvyks Liberty Hali, 
Cicerone. -—-Vis tas pats.

Čapąs

Smarkus vyrai

1ŠSIRENDUOJA Storas lietuviškam 
Ilotelyje su visais įrengimais, renda 
pigi. Reikalinga kaucija 
nemažiau kaip $500. Gera 
biznio.

Atsišaukite pas
P. GADEIKO

1606 So. Halsted St.,

už renda 
vieta dėl

Chicago.

JUS PASIRAŠYSIT PATYS 
SAU ČEKI.

Kuomet išmoksite savo darbą, 
mes suteiksime' vadovavimą.

Uždaromi automobiliai 
kiami dėl biznio reikalų.

sutei-

NORINTI pirkti, parduoti arba 
mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargentj, namų, lotn aplink 
vienuolyną Marquette parke. Maty
kit .1. Namon. 2118 XV. Marqucttq 
Bd., arti Western Avė. 'Jei. Pro
spect 8678. Ofisas adaras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.Kas pa- 

darbininkiLs iš kapita- 
alginės vergijos, bolL 

ar socialdemokratu 
i diskusijas atsilankė

I vos tuzinas narių. Toliaus se
kė Bendrosios 'Karybos delega
tų pranešimai iš “Joint Board” 
susirinkimo. Delegatai prane
šė, kad dabartiniu laiku kriau- 

I čių darbai sumažėjo, todėl daug 
kirpėjų, kriaučių ir preserių 
yra h:; darbo. O dar kita prie
žastis bedarbes tai, kaip girdi
si, daugybė toliaus nuo Chica- 
gos mažuose miesteliuose lapo 
atidaryta nelinijinių šapų; daug 
bosų iš biznio išėjo. Kitas de
legatas pranešė, kad Hari 
Schaffner didžioji rūbų išdir- 
bystės kompanija šį sezoną ati
darė prastų

traktiernese galvas 
ausis apsidaužo, 
esama dar drą- 
bPoliai, jums ir

vakarų dvi gra-

ĮIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario pas blaivus 

žmones, geistina, 
kartais pasigamint pačiam valgį ir 
kad butų 
rite tokią 
nešti.

kad butų galima

šviesus kambarys; kas tu- 
vietą, meldžiu greitai pra-

Parduokite man savo liuo 
sy laiką

PARSIDUODA namas su grpserne, 
pieno ir cigarų Storas ir galimu pirk
ti biznį su namu ar be namo. . Prie
žastis pardavimo einu į kitą biznį.

Atsišaukite šiuo adresu: 
1413 So. 49th Ct., 

Cicero, III.

Y. M. C.
A. J. URBAN,

A. Hotel So. Wabash Avė. 
Room 12096, Chicago, III.

PUIKUS NAUJAS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

REIKALINGAS kambarys augu
siam žmogui vuditiniškos kainos, pas 
blįiivus žmones, turinti tokį kambarį 
Bridgeporto apiellnkėj ar 18 St. 
neškit, į

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St., 

No. M,

bovclninių siutų 
'kur bus dirbami 

pigus siutai ir darbas, — siu
vami kotai, (bus vien tik su 
mašinomis, tai, žinoma, ir dar
bininkams pigiai mokės.

Skyrius nutarė šiais metais 
sukakantį nuo rubsiuvių uni
jos susitvėrimo dešimties me
tų jubilėjų apvaikščioti sausio 
24 d., kartu su visais unijos 
skyriais Chicagoj, o vėliaus 
269 skyrius rengs savo na
riams lietuviškas prakalbas iš
aiškinimui ką unija nuveikė 
per tą dešimtį metų savo gy
vavimo. Taipgi nutarta apmo
kėti pereitų metų skyriaus vir
šininkams algas. Iš pranešimų 
yra žinoma, kad unija turi virš 
dviejų milijonų dolerių įvai
raus turto.

Priėjus prie unijos reikalų 
svarstomo, senoji maskviečių 
skyriaus valdyba užleido savo 
vietą šiems metams išrink
tiems iš

metams 
lietuvių viršininkams, 
lietuviškoji valdyba 

skyriaus valdymą su 
šių metų pasižadėjo 
teisingai ir beparty-

Sakau jums, broliai, lietu
viai tikrai smarkus vyrai. Lie
tuvoje jie 
susiskajdo ir 
o Amerikoje 
sesnių. Štai, 
laktų duosiu,t 

Vieną gražų
žios lietuvaitės (viena mergi
na, taip sakant, o kita tikra 
našlė) susirado du gražius lie
tuvius vyrus ir visas būrelis 
važiuoja į “good time.” (Lai
mužė atnešė juos į vieną ka
baretą, kitą ir trečią. Jie val
gė, valgo ir nežinau ką dau
giau darė, sako negėrė (van
deni gėrė), 'kaip besilinksmi
nant atėjo Vėluma ir būrelis 
nutaria namon ĮieTiauti.

Jiems gatve einant sustoja 
didelis automobilius * iš kurio i >
išlipa keli vyrai, puola musų 
gražias* lietuvaites, sumuša 
jiedviejų palydovus... žnaonės 
žiuri, policija nepasirodo, lie
tuvaitės nukenčia skaudžiai. 
Vaikinai irgi kraują šluostosi. 
Užpuolikai darbuojasi ilgoką 
valandėlę gatvėje, sustoja žiop- 
sotojų būrelis. Užpuolikai pa
žinti - jie visi smarkus musų 
tauliidčiai lietuviai. Jų vadas, '25 metai kaip dirbu prie tokio mokestis, 
sakoma, pirmiau buvęs saliu-, darbo. Tel. Gary 1325. Į Atsišaukite 
nininkas, o jo pagelbininkai! JONAS KUNSKAS 2—
geri parapijonai, vienas kitas 1624 W. 15 St., Gary, Ind. ——— 
ir vyčiams priklausąs... Tie
dvi lietuvaitės juos pažįsta.

Padaužai pasakyta tų smar
kių vyrų pavardės, bet Padau
ža nenori pavardžių sakyti. 
Piktai labai gaila, kad musų 
tautiečiai jau pradeda nekal
tas merginas gatvėse draskyti 
ir ■ dar nekaltesnius savo bro
lius dar žiauriau mušti. Mergi
nų drapanos apiplėšytos, o vai
kinų akys juodos ir galvos su
sintos. Vyrai, liaukitės berna
vę, o jei ne, tai Pažauža jūsų 
pavardes paskelbs ir pikčerius 
i Naujienas įdės. —Padauža.

Pranešimai

užėmusi 
pradžia 
tarnauti 
viškai. Todėl buvo duotas įne
šimas, kad lietuvių 269 sky
rius ištrauktų savo vardą iš 
visų politinių bolševikų “su- 
saidžių”, būtent: “Friends of 
Soviet Russia”, “Politinių Ka
linių šelpimo Fondo” ir iš bol
ševikų Chk'agos ir apylinkės 
“Draugijų Sąryšio.” Įnešimas
tapo priimtas ir taip pat nutar-* . _
ta nuimti boikotą ir komunis- Kcl,8, k«Į, Kili*, kelip ir 
tų cenzūrą nuo lietuvių dien
raščio “Naujienų”. /Mat pirma 
bolševikų buvo “suliksinta” 
taip, kaip kad yra Maskvoj, 
kur dart>ininkams neboti 
kams užimtos burnos. Tie 
taviški Maskvos agentėliai, 
sigavę skyriaus valdymo 
dėlės, ir ėmė cenzūrą dėti 
jiems

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

pra-

Mes turime labai gerą pasiū
lymą dėl žmonių kurie gali už
dirbti daug pinigų. Tas darbas 
yra malonus ir jus gausite $60 į 
savaitę, jei jus klausysite mu
sų nurodymų. Mes koperuosi- 

! me su jumis ir parodysimo kas 
galima yra padaryti.

Vėliausios mados visais atžvigiais, 
karų mūrinis garadžius, pilnai pa- 

renduotas už $4000 į metus, lietuvių 
kolonijoj, kaina $34,000, cash $10,000 
ar daugiau.

Matykit savininką tame name.
G. J. SCHREIER, 

6442-44 So. Rockwell St.
Prospect 6238

4

lie- 
pa- 
va- 
ant

nepatinkamų laikraščių 
ir bausti narius, kurie į tuos 
laikraščius rašinėja žinutes apie 
bolševikų neunijistišką elgesį 
lietuvių skyriuje. Bet šj kartą 
gal ant visados ta kvaila bol-

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš- 
laičianis ronx*iu. Party
Scredoj, sausio (Jan.) 21 d,, J 925. 
Mildos salėj, 3142 So. Halsted St. 
Pradžia 8 v. vak. Pelnas skiriamas 
suSelpimui Kauno ir Vilniaus našlai
čių. Kviečiame visuomenę atsilanky
ti ir prisidėti prie šio labdarybės dar
bo. —Komitetas.

Rei-Utarninke, Sausio 20, 1925
mond Chapel svet., 8 vai. vak. įvyks 
LSS. 4 kuopos metinis susirinkimas. 
Maloesit netik patys atsilankyti, bet 
ir atsivesti po kelis naujus narius.

Kviečia organizatorius
G. M. Vainauskas.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vyro Jackson Parko 
valgiu ar be valgio.

Atsišaukit
1413 E. 58

Tel. Faii*fax

Zelosky Company
apielinkė,

St.
2619.

Didysis ofisas
111 W. Washington St. 

Room 246

PARDUODU namą arba mainau 
ant kokio biznio, loto arba automobi- 
llaus. Namas randasi West Sidėje, 
ant Leavit prie 22 St. Randos neša 
$80 į mėnesį.

Atsišaukite
930 W. 35 Place, 

Tel. Boulevard 0989

PĄRENDAVOJIMUI 
vienam arba 2 
mas, yra vana, 
ranku mai.

Atsišaukite 
731 

' 3 fl. front

vaikinam, 
telefonas

W. 18 St.

kambarys 
garu šido-' 
ir visi pa-

Skyriaus ofisas
1905 Belmont Avė.

Skyriaus ofisas 
3553 N. Western Avė.

AUKSO MAINOS
Pardavimui arba mainymui 4 pragy
venimų kampinis namas su groseriu. 
Mainau ant namo be biznio, loto, au- 
tomobiliaus priimant kaipo pirmą 
j mokėjimą. Vakarais telefonuokit: 

Prospect 10404 
3124 W. 55 St.

—. Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakare.
MORTGECIAI -PASKOLOS

įieško darbo REIKALINGAS patyręs bu-
PAJIEŠKAU darbo bučernėj,1 ceris. Valgis, guolis ir gera’

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA moterų
< indų plovėjų, 
nedėlioį nereikia dirbti.

4169 S. Halsted St.

REIKALINGA seniva moteris ar 
mergina prižiūrėjimui trijų vaikučių, 
drabužiai išplauti, valgis pagamintas.' 
Didžiausis 6 metų, mažiausis 1 metų, 
gera vieta, geras užmokesųis, atsišau-į 
kitę j restaurantą. Antanas Norkus,: 
750 West 3Lst St., Chicago, III. Tel. 
Yards'5377.

RAKANDAI

2558 W. 69 St

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
GROSERNĖ Ir 
BUČERNĖ.

3600 S. Union Avė.
Tel. Yards 0297

NEGIRDĖTAS bargenas-: bučernė 
ir gorsernė ant pardavimo; gera 
vieta, lietuvių kolonijoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Gausite 
bargeną, kas pirmas, tas laimės. 
Turi būti parduota į trumpą laiką.

729 W. 18 St

EXTRA BARGENAS
i Ant pardavimo arba mainymo bučer- 
i nė ir groseri/ė geroj vietoj, turi būti 
i parduota greitu laiku. Mainysiu ant 
1 namo, loto, automobiliaus arba kito 
biznio. Kreipkitės

J. LEPA,
PARDAVIMUI labai geri, 722 w* 35 st* TeL Bou1evard 3249 

nauji rakandai, vartoti tik bis-.
kį. Pardavimo priežastis — ap- cash, arba mainysiu ant loto, 
leidžiu miestą.

3736 S. Ix>we Avė., 2 fl.
Tel. Yards 0354

’ PARDAVIMUI lunch ruimis už 
. • Vie

ta gera, tarpe daug fabrikų, biznis 
eina gerai, priežastis pardavimo — 
nesutikimas partnerių.

Atsišaukite
44.92 So. Wėstom A ve.

REIKIA DARBININKįĮ
-------------------------- ---------------- j£Oj vietoj. Pardavimo priežas-

Y YRU j t j patirsite ant vietos.
5359 So. Aberdeen Avė.SALESMANŲ •

Reikia salesmemj kurie gali kalbėti 
lietuviškai ir lenkiškai, pardavinėti 
Fordo automobilius, duodamas geras 
nuošimtis ir metiniai bonai. Atsišau
kite tuojau. Pavasariniai orderiai 
jau prasidėjo

EVENS SCHUSTER CO.
3704 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosemė, da
romas geras biznis, randasi tar
pe dviejų bučernių. Tikras bar
menas tikram pirkėjui.

Tel. Republic 3273

Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- 
gičių, nebrangiai, greitas 
kimas.

MAX COHEN 
Room 351, 

140 So. Dearbom St. 
Tel. Central 1191

vei-

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E, HUTFILZ, Manager

BARBFRYSTLS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

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

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

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

EIK Į MOKYKLĄ
Mokintas būdamas lengviau nėšio- 

jęyvoriimo n o reik žaistus;!
dirbti tokio darbo kad kūnas tirp- 
tą iš nuovargio. Mokytum 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 St., Chicago, 111.

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

*


