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Japonija pasirašė sutartį su Rusija
Senatas ragina šaukt nu- 
siginklavimokonferenciją
Reikalauja mirties baus

mės ex-kaizeriui

prie Vatikano, premjeras Her- 
riotas nurodė, kad datos val
stybės, kaip Jungtinės Valsti
jos, Kinai, Japonija, Švedija ir 
Norvegija ingi neturi jokios 
atstovybės prie papos,

Pirmininkas gi komisijos, 
kuriai buvo pavešit a tas klau-

Pilietinis karas Kinuose
\ ■________

Generolas Či ruošias didelei ko
vai su grįžusiu iš Japonijos 
gen. Lu Jong Hsiangu.

Luta kabinetas laikosi
Ar ilgai laikysis, priklausys 

nuo kleriaklų pritarimo ar 
nepritarimo.

Prohibicijos vaisiai i •------ 1— 
Philadelphijos “butlegeriai” per 

metus uždirbę 100 milijonų 
doleriu *■

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio

Farmer-Labor Federacija meta 
lauk komunistus

Japonijos sutartis su so- Senatas ragina preizdentą 
viely Rusais pasirašyta

Už pripažinimą sovietų Japo
nija gauna anglies ir naftos 
laukus Sachaline.

šaukti naują nusiginkla 
vimo konferenciją

\VASHING TONAS, sausio 21.

simas išnagrinėti, p. Henri 
Simon, pareiškė, kad šiandyk- 
šeios valstybės neturi jokio 
reikalo laikyti savo atstovus 
Vatikane prie pupos, kurs re
prezentuoja lik dvasinius inte
resus.

21.— Pranešama, kad genero
las ei sieli Juaniv.% kurio ka
riuomenė grumias su Pekino 
valdžios jėgomis dėl Šangba- 
jaus krašto, dabar kom troli uo- 
ą visą plotą j vakarus nuo čia 

’ki c.angčau ir šiaurėj nuo 
ša n gh a i au s-N a n k i n o gel ež i n-

BERLINAS, sausio 21.
Nežiūrint, kad beveik puse 
re’chstago narių piktai nusis
tatę prieš valdžią, nežiūrint 
nud.’at svaidomų jos adresu pa
šiepiamų ir užgaunamų žodžių, 
kanekriaus Lulhcro ministeri
ja, susidedanti iš “abejotinų 
respirblikininkų ir neabejojamų

Farmer-Labor’iai meta 
laukan komunistus

PEKINAS, Kinai, sausio 21.
Japonijos ir sovietų Rusi

jos derybos pasibaigė ir sutar
ti dt‘l pripažinimo sovietų ir 
iitsteigimo diplomatinių san
tykių tarp abiejų valstybių ta
po praeitą naktį pasirašyta.

Derybos tęsės ištisus šešis 
mėnesius. Sutarf] pasirašė Ja
ponijos ministeris Kinams ir 
sovietų ambasadorius Karacha- 
nas.

Einant sutartim, sovietai pri
pažįsta, su kai kuriais išėmi
mais, Portsmuotho sutarties 
galiojimą; visos kitos sutartys, 
kurios buvo Rusijos padarytos 
prieš 
retos

priėmč pataisą prie laivyno b i 
liaus, kuria kviečiama prezi 
dentac/ Coolidige sušaukti ant- 
i’4 nusiginklavimo konferenci- 
Ją-

ST. PAUL, Minn., sausio 21. 
— Minnesotos Farmer-Labor 
Federacijos pirmininkas Wil- 
liam Mahoney vakar išsiunti
nėjo nariams pranešimą, ku
riame sakoma, kad komunis
tai, Workers partijos 
esą oficialiai išbraukti 
nešiotos Farmer-Labor 
zacijos.

nanai, 
iš Min- 
organi-

kelio linijos iki Jangce upės.
Pranešimai sako, kad gene

rolas či savo jėgų dali trau
kiąs į Wusih, geležinkelio li
nijoj, aštuoniasdešimt mylių į 
vakarus nuo šanghajaus, ka
me 'laukiama didelio 
buvusio Šanghajaus 
nio gubernatoriaus 
Hsiango jėgomis.
kurs prieš keletą mėnesių buvo 
sumuštas ir pabėgęs į Japoni
ją, dabar grįžo atgal ir, cent
rai) nes Pekino valdžios vardu, 
neri atgauti savo senąją teri
toriją.

mūšio su 
miiitari- 

Lu Jong 
Gen Lu,

PHILADELPH1A, Pa., sau
sio 21. Prohibicijos vaisiai, 
kokių ji iki šiol davė, yra to
ki: žmonės tebegeria, kaip gė
rę, ' lik vieloj degtinės gauna 
munšainą, kuriuo nuodijąs, 
sveikatą naikina, pamišėlių na
mus užpildo, o munšaininkai 
ir “butlegeriai“, nuodindami 
žmones, šluojasi milijonus.

Naujas arkliy transportas 
iš Švedijos

KAUNAS [E]. žemės Ūkio 
Koperatyvų Sąjungos nupirkta 
Švedijoj trečioji partija gyvu
lių jau pargabenta Lietuvon. 
ŠĮ kartą Švedijoj buvo nupirk
ta 25 veisliniai eržilai ir 59 ku
melės. 'lačiau dėl išlikusios ju
roj nelaimės ne visi gyvuliai 
pavyko pargabenti sveiki.

Beplaukiant laivui iš Stok
holmo netoli Liepojos juroj įki
lo didelė audra. Laivą pradė-

PhiladClphijo.*! federalis pro- jo taip smarkiai supti, kad
hibicijos vykd\Tno direktorius1 neįpratę jura keliauti arkliai 
Wm. Murdock pareiškė, kad'susirgo. Trys iš jų čia pat lai- 
šiame mieste “butlegeriai’’ per j ve užsimušė ir vienas sunkiai 
praeitus metus uždirbę dau- susižeidė. Sužeistasis buvo pa-

su didele rezer-

posėdžiai labai
Karštos, aitrios

nuolatos kitų

1917 metus, bus peržiu- 
arba panaikintos greitu 
ivvksiančioi konferenci-

joj.
Kaip sovietų Rusija, taip ir 

Japonija bendrai pasižada su
laikyti savuosius nuo bet ku
rios propagandos viena antros

Sovietai duoda japonams 
koncesijų penkioms dešimtims 
metų išnaudoti anglies ir alie
jaus kilikus Sachalino saloj, 
taipjau koncesijų miškams Si
bire.

Iš japonų ekspluatuojamų 
anglies koncesijų sovietai gaus 
S n uos. pajamų, iš aliejaus — 
nuo 5 iki 15 nuošimčių. Reika
lingos eksploatavimui 
bus leidžiamos įgabenti 
to.

Sachalinas turės būt 
evakuotas šių 1925 
gūžės mėnesį.

Del buvusios caro valdžios 
slavių ir privatinių ieškinių bus 
sutarta vėliau Įvyksiančioj kon
ferencijoj, kur bus taipjau 
peržiūrėta 1907 motais pada
ryta žvejybos sutartis ir įs
teigta nauja prekybos ir navi
gacijos slutartis keliavimo ir 
apsigynimo laisvės, privatines 
nuosavybės ir labiausiai favo- 
rizuojamo krašto pamatu.

įmonės »
be mui-

japonų
metų ge-

Delware prieš vaiky darbo 
įstatymą

DOVER, Del, sausio 21. — 
Delvvares valstijos atstovų bu
liui šiandie kaip vienu balsu 
priėmė bendrą rezoiiucają, ku
ria jis protestuoja prieš rati
fikavimą proponuojamos fede- 
ralės konstitucijos pataisos dėl 
yaikų darbo apribojimo.

Nors dar visai nesenai val
džios sferose buvo skelbiama,1 
kad prezidentas manąs, jogei 
laikas tokiai konferencijai dar 
neprinokes, o lodei buvo tikė
tasi, kad administracijos sena
toriai tai pataisai priešinsis, bet 
pasipriešinimo visai nebuvo.

Pataisa buvo senatoriaus 
Kingo (dem., Utali) pasiūlyta.

Francijos seimo atstovas 
nori kart kaizerį

Herriot gina savo politiką dėl 
panaikinimo atstovybės prie 
Vatikano.

PARYŽIUS, sausio 21.
Diskusijose dėl užsienio mi
nisterijos išlaidų vakar Fran
cijos parlamente valdžios opo
zicija prisiminė buvusį Vokie
tijos kaizerį Vilhelmą ir rei
kalavo, kad jis, ir 
Fridrichas Vilhelmas, 
vokiečių 
kai butų

Kart

jo sunus 
ir kiti 

a u kšč i a u si e ji k a ri n i n - 
nubausti.

lyde-

aukštai ir trumpa 
virve

Atstovas Bonnet savo kalboj 
pasakė:

“Aš nepritariu tai visuotinai 
apatijai karo kriminalistams. 
Mes no tik 'liovėmės kalbėję 
apie teismą ir pasmerkimą tų 
kriminalistų, bet dagi leidžia
me Vokietijos valdžios
riams išbauja kelti klausimą 
dėl karo kaltininko, nežiūrint, 
kad VersaJės sutarty Vokieti
ja pati pilnai prisipažino. Aš 
klausiu, ką premjeras mano 
daryti dėl šitokio akiplėšišku
mo? Aš reikalauju, kad baus
mė buvusiam kronprincui ir 
jo nelemtiems sekėjams butų 
galutinai užtikrinta. Jeigu dar 
via tarptautinis teisingumas, 
mes nedvejodami turime aukš
tai ir trumpa 
Hchc nccRernus, 
ti dėl dešimties 
nių mirties.”

Herriot dėl 
politikos

virve pakarti 
kurie yra ka’le 
m ii i jonų žmo-

Vatikano

Reakcininkų atstovams da
rant valdžiai priekaištų dėl pa
naikinimo Francijos atstovybes

Cičerinas dėl Amerikos 
nepripažinimo Rusijos

“Kinų siena’’ tarp dviejų di
džiausių pasaulio respublikų 
turinti būt nugriauta.

MASKVA, isiausio 21. — So
vietų užsienio reikalų komisa
ras Cičerinas, kalbėdamas dėl 
Jungt. Valstijų sekretoriaus, 
Hughes’o rezignavimo ir dėl 
naujos nusiginklavimo konfe
rencijos Washingtonc, pabrėžė, 
kad pasaulio dalykų padėtis 
reikalu ute reikalaujanti, idant 
“Kinų 
Jungtinių 
Rusijos, 
griauta/

Sovietų
klausia, kaip prezidentas Coo- 
lidge galis neleisti Rusijai da
lyvauti nusiginklavimo konfe
rencijoj, kuomet Rusų respub
lika užima vieną šeštąją žemės! 
kamuolio dalį. Negalimas juk,| 
esą, daiktas, kad sekretoriaus

siena,”
Valstijų

užsienio

TRYS BROLIAI FARMERIAI 
SUDEGĖ FARMOS GAISRE

RED LAKE FALUS, Minn., 
sausio 21. Netoli nuo čia 
naktį sudegė, farmerių Landų 
farma. įGaisre žuvo ir fjąrmos 
šeimyn inkai, trys broliai, visi 
trys s<|ni kavalieriai. Manoma, 
kad gaisras kilo dėl perdaug 
Įkaitusio pečiaus.

$40.000,000 KELIAMS
STATYTI KUBOJ

HAVANA, Kuba, sausio 20. 
įsiteigta tarp — Atstovų ’butan Įnešta bi- 

i'r sovietų liūs, reikalaująs paskirti 40 
lų gale nu- milijonų dolerių vieškelių stei- 

Igimo reikalams. Pinigų mano
ma gauti1 užsieny pasiskolinti.

rnonarclr«tų” kol kas laikomi. 
Jos laikymos teeinu kabo ant 
plauko, ir priklausys uuq to
lesnio klerikalų (centro parti
jos) elgesio. Pastarųjų atsto
vus, buvęs kanclerius Fehren- 
bachas, vakar kad ir kritika
vo valdžią, bet 
va.

Reichstago 
triukšmingi,
oratorių kalbos 
nutriaukiamos.

Vakar, kai Luthero kabine
tas pirmą kartą prisistatė par- 

| lamentui, socialdemokratų va
das Rudolph Breitscheid’as pa
reiškė, kad Luthero progra
mas esąs- lygiai toks pat, kaip 
ir pirmykščio i-e-'pivblikininkų 
kabineto, o todėl nesą pamato 
jam priešintis; esą betig pa
mato priešintis kabineto sąs
tatui. Breitscheidas smerkė ka
binetą dviem punktais: viena, 
dėl jo monarchizmo, antra, dėl 
to, kad trylika jo narių 
• ’r\'ni didžiulių Vokietijos 
d ii s t ri alis t ų atst o v a i.

Breitscheidui pareiškusi, 
“Luthero kabinetas sudaro 
mą žingsnį 
steigimą,’’ 
chistai 
už tai!’’

Monarchistų lyderis, 
Westarp, savo-kalboj pareiškė, 
kad jie nelabai esą patenkinti 
Luthero programų, dcl to, kad 
tai esąs tik pirma" žingsnis 
tikslo' linkui.

Tas tikslas čia, suprantama, 
yra monarchija.

yra 
in-

kad 
pir-

Į monarchijos al- 
parlamento 

sušuko: “Ačiv
monar-
Dievui

grafas

komisaras

ORAS

giau ne 100 milijonų dolerių, liktas Liepojoj, o likusieji par- 
kad jei gabenti Klaipėdon, kur septyni 

ateinančius dvyliką mėne-ltaip pat teko palikti ligoninėj.
..•„i., y------ 1.~ ..žemės Ūkio Koperatyvų Są-

įjunrfa nuostolių neturi, nes gy
vulių transportas buvo ap
draustas.

ir jis esąs Įsitikinęs,
per f
šių svaigalų šmugelis nebusiąs! 
suvaldytas, tai jis niekados 
nebusiąs suvaldytas.

ANGLIAKASIU STREIKAS 
GAL NEĮVYKSIĄS Iš PANEVĖŽIO APYGARDOS

Chicago ir apielinkė. Šian- 
Hugres’o Įkurta dirbtinoji sis- die aplamai gražu; vidutinė 
tema skirti vieną nuo antros temperatūra; pusėtinas vakarų 
dvi didžiausias pasauly valsly- vėjai''.
bes galėtų nuolatai išsilaikyti. Vakar temperatūra vidutinai 

siekė 31° F.
šiandie saulė, teka 7:12, lei

džiasi 4:51 valandą.

Jugoslavijos komunistai 
liko be partijos

Vokietija permokėjo 20
PINIGŲ KURSAS

PARYŽIUS, sausio 21.
Gerieralis reparacijų sumokė-

užsienio pi-Vakar, sausio 21 d., 
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 

jimo agentas Seymour Parker pinigais Šitaip: 
Gilbertas pristatė reparacijų 
komisijai raportą apie Vokieti
jos irumokėtas iki šoil repara
cijas einant Dahves’o planu.

(rilbert’as pažymi, kad nuo 
laiko, kai tas planas pradėta 
vykinti, 
ali Antanas 
aukso markių. Tas netikslumas 
įvykęs dėl sąskaičiavimų pai
niavos, kurią pagimdė francu- 
zų ir britų kolektavimasi mo
kesnių tuo pat laiku, kai per- 
duodamoji komisija 
gaunamas kas mėnesis 
kieti jos sumas.

Vokietija permokėjus 
apie 20 milijonų

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos 100 frankų .......
Danijos, 100 kronų .........
Francijos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ............
Lenkijos, 10Q zlotų .........
Norvegijos, 100 kronų .....
Olandijos, 100 markių .... 
Suomijos, 100 ‘markių .... 
Švedijos, 100 kronų ......
Šveicarijos, 100 frankų

.... $4.77 

.... $5.01 

... $17.83 
.. $5.41
.... $4.12 
... $19.25 
... $15.29 
... $40.34

. $2.52
.. $26.95 
.. $19.28

Lietuvos PinigŲ Kursas

mokėjo
iš Vo-

20. — 
miesto

Valdžia uždarė komunistų cent
ro įstaigą ir užgynė partijos 
organo leidimą.

BELGRADAS, sausio 20. 
goslavijos komunistų parti-

Neprik-ja, kuri ėjo svetimu, 
lausomų Darbininkų Partijos, 
vhrdu, valdžios tarimu paskelb
ta nelegalė, ir todėl uždrausta.

Partijos centro valdybos įs
taiga tapo vyriausybės užda
ryta, taipjau uždrausta parti
jos laikraščio “Darbininkas 
Grand in i u os” le id im as.

Minislerių kabinetas nutarė 
nepripažinti sovietų Rusijos ir, 
kol k as, nemėgsti su sovietais 
jokių prekybinių santykių.

AVILKES BARBE, Pa., sau
sio 21. United Mine Wor- 
kers lyderiai pareiškia vilties, 
kad Pennsyl vani.įos angliaka- 
sių streiką?, kurs paliestų dau
giau ne 60,000 kasyklų darbi
ninkų, nebeįvyks. Internacio
nalas angliakasių -unijas pre
zidentas John L. LcAvis sako, 
kad jeigu angliakasių bendra
sis skundų komitetas, nežiūrint t 
įspėjimų, vi,tik galų gale iiu-| 
tartų mesti darbą, streikas ne-! 
turėtų pasisekimo.

AEROPLANUI NUKRITUS DU 
LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ

PENSACOLA, F4a., sausio 
21. • Du aviatoriai užsimušė,' 
o kitu du pavojingai susižei
dė laivyno hidropl'anui F-5-L 
nukritus Į vietos jūrių Įlanką.

Atsitikimai

Gruodžio 22 d. ant lauko 
Perekšlių km., Smilgių valse, 
rasta lavonas nužudyto Pcrlo- 
po Juozo, gyv. Vahlrškio km., 
Smilgių valse.
T Gruodžio 25 į 26 d. naktį iš

plėšta kietis Šveiką uckienes, 
gyv. Kulbių dv. Miežiškių vals. 
ir pavogta apie 80 pūdų grudų.

Gruodžio 23 d. iš nakties 
Velžių km., Šeduvos valsČ. lau
ke rastas lavonas nužudyto 
Merkio Donato iš Puipių k., 
Šeduvos valse. Priežastis nu
žudymo nežinoma.

Gruodžio 24 d. Kupišky su
laikyti Jočius Lioginas iš Ku
piškio, Juozas Skukauskas, Be
nediktas Karšenauskas iš R u- I k diku k. ir Elena Ječienč iš Ku
piškio už išplėšimą Bronber- 
gienės krautuvės Kupišky.

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
resatams i 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. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I1L

Iš PANEVĖŽIO APYGARDOSSiunčiant pinigus Lietuvon per 
Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas Šitaip:

50 ‘
100
200
800
400
500
600
700
800
900

1100 litų..........................................- 10^.75
Prie šitos sumos reikia pridėti 1.25

I Norint’pasiųsti telegramų -- dar 50 
I centų daugiau.

Gruodžio 1K <1. Žurauskas 
Stasys iš Daugėliškiu kaimo, 
Krekenavos valse, nušovė Joną 
Kurkuzą iš Linkavičiaus dva- 
JO
kurie

$5.50
10.50
20.75
81.00
4L25
51.5(1
61.75 
72.0(1
82.2R1, 
92.5(1

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

DIX|ON, WL, sausio 
Anksti šį rytą pačiame 

sudegė taip vadinamai 
Clock triobesys. Nuo- 
skaitoma apie 200,000 centai pašto išalidų už kožną siuntini.

centre
Tawn 
stoliai 
dolerių.

10^.75

ir dar vieną vyrą pašovė, 
kratė Gurausko bučius 

upėj Linkaukoj.
-—Gruodžio 16 d. Sibičių k., 

Naujamiesčio vaJsč., nuo garų 
užtroško jaujoj Aleksas švag

ždės.
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1873 IKI 1881Rašo Dr. A. J. Karalius

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzinan per
sikėlė nuo 3410 So. Halsted St. į

3235 S. Halsted St.

Tel. Blvd, 3138
M. Woitkewicz- NOREDAM1Į 

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-ft 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS:, 

ANT NAUDOS.

Mrs. MIGHNIEVICZ - VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio-, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
.gimdymo jr 'pp 
Įgimdymo. 
i \<Ai>

Už dyką pata- 
jrimas, dar jr ki{ 
Tokiuose reika
luose moterims 
Jir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagclbą.

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

Sonsacines
RISTYNES

t • <

HARKAVENKO 
ST. ZBIŠKO 
PLASTINĄ 
JAHNSON 

• M AK 
ROBERTS

Sukatoje, Sausio 24 d., 1925 m.
WEST GIDE AUDITORIUM

Taylor ir Racine Avė.

Pradžia 8:30 vai. vįakare.
JACK FEIFEJE^ Promoter.

ixxixxxixxxxxxxixxxxTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kepurinis Balius
Rengia

draugystė rožanciavos

A

NAMINfi APBEKA
I * • •

Naminėj aptiekoj reikia tuie- 
i ti bent šokami vaistai:

Albolenas, vazeliną arba pat- 
ioleumaš. šitie vaistai tinka 
uždėti ant žaizdų (paviršutinių), 

i nudegimų, suskirdimų.
Alkoholius. Ne medžio, bet 

tiktas "alkoholius. Vartojama 
nuplauti žaizdoms.

Alūnas. Alūno milteliai ’ stab
do kraujo tekėjimą,, galiniu'var
toti gerklei plauti (ištirpintus

• < ' O

Dabar yra kritiškas lai
kas. Lydia E. Pinkham’s 
Vegctable Compound sau
giai jums pagelbės ligose.

' AKUŠERE A
’ąseknringai pa 

| lama uju mote 
rims prie gimdy- 
m o, patarimai 
dykai.

3113 South 
Halsted St.

t

t

' Sausio-January 25 d., 1925 m.
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE.

32 l’lace ir Auburn Avė.
Pradžia 7:00 vai. vakare. Įžanga 50 centų.

$100.00 (dolerių) dovanų bus išdalinta. Pirma dovana $10.00, 
antra $5.00. Kviečia visus KOMITETAS.

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS 
APIE SVEIKATĄ

Amonija. Amamijos spiritas 
(šaukštukas į pusę stiklo van
dens) vartojamą atgaivinimui 
apalpusio, su judinimui širdies. 
Amoni jos vanduo neutralizuoja 
rakštis. Penki lašai į pusę stik
lo vandens duodama apsinuodi
jus rakštimi; taip-gi vartojama 
tokiuose atsitikimuose, kur šir
dis arba alsavimas silpsta. Amo- 
nijos druskos (sal ammonia) 
duodama uostyt.

Arnika. Arnika (tinetura ar- 
nicae) pridėjus tris ' dalis van- 

i dens vartojama įsipiovns, susi
mušus, nusibriežus, nikstelėjus. 
Dedama arnikos kompresai.

Borine rakštis. Parankiausias 
antiseptikas. Dek į vandenį tiek, 
kiek tirpsta. Vartojama plovi
mui žaizdų, gerklės, /akių.

Ricinos aliejus. Liuosuoja vi- 
1 duiius. Duodama augusiems I •
| šaukštas, vaikams šaukštukas.

.Karčioji druska (Epsom drus
ka). Liuosuoja vidurius —tam 

; tikslui duodama šaukštas ištir
pintas vandeny. Ištirpinus ši- 

' tos druskos vandeny tiek kiek 
tirpsta pasidaro geri vaistai 
gydyti Įvairius sutinimus —de
dama kompresai.

Imbieras (tinetura zinzibe- 
ris). Duodama susirgus dieg
liais arba vidurių skaudėjimu. 
Duodama 30 lašų tinktūros su 
vandeniu kelis kartus kol skaus
mai susimažina.

Aliejus ir kalkių yąnduo (ly
gios dalys). Labai geri vaistai 
lėti ant visokių nudegimų.

Mustardas. Mustardo miltai 
(šaukštukas į stiklą šilto van
dens) greitai pravimdo. Sumai
šius mustardo miltus su vande
niu pasidaro tešla, kuria galima 

! vartoti sumažinimui visokių 
skausmų. Paprastai aptepam 
skarele ant viršaus vėl skarele 
uždengiama ir paskui 
ant skaudamų vietų, 
kad pūslės nesutrauktų.

lodąs. Vartojama aptepimui 
mažų žaizdų, sutinimų, nikstelė- 
jimų.

Chininą (quinina 
Vartojama šaltį 
gramai į kapsules i 
valandos). Labai 
drugiu susirgus.

Asparinas. Stabdo galvos 
skaudėjimą. Vartojąmia 5 granų 
tūbeles (viena kas tris valan-

dedama 
žiūrėk,

Convoy, Ohio. — “Laike permainos 
mano gyvenimo aš -buvau ^ilpna ir,' 

serganti ir labai 
sunkiai galėjau, at
likti savo (larbą. 
Skaitydąma jūsų 
apskelbimu^, suži
nojau daugiau apie 
J^ydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Compound ir tos 
gyduoles pagydė 
mane ir aš dabar 
esu kaip nauja 
moteris Tuo laikumote u.s juo ruko 

aš išvartojau aŠtuonius butelius, aš 
pasveikau ir galėjau dirbti7 farnių 
darbą be jokio trubelio. Aš reko
mendavau jas savo sunaus pačiai po 
jos gimimo antro kūdikio ir jos pa
gelbėjo jai labai gerai. Aš sakiau 
jai, kad ji pabandytų ir jeigu jos ne
pagelbės, aš užmokėsiu už tai ir pirm 
vartojimo vieno butelio, ji man pasa
kė: ‘Jums nereikės mokėti už tai! 
Jos pagelbėjo man labai gerai!’ Ir ji 
išvartoje jų tris butelius. Jus galite 
vartoti mano paliudymą, jei norite”. 
— Mrs. Elsie Acerman, Convoy, Ohio. 

Apsvarstykite gerai Mrs. Acker- 
mairs laišką. Jos patyrimas turėti) 
jums pagelbėti. Ji pasako bandy
mus vidutiniame savo amžiuje ir ko*- 
kias puikias pasdkmeš ji gavo, iš Lyj- 
dia E. Pinkham’s Vegetablc Coim 
ipound.

J Tu Negali Išvengti!
" Kankinančių žnaibymų neuralgijos.
i Skausmų ir dieglių rėuiųutizino.

Nesmagumu staigaus perSalimo.
f Šokančių, traukančių, į padūkimą, 

varančių skausmų, kuomet skauda 
dantie diegia ausi ar skauda galvų, .jei t

I ncpamituinl apie

S. L FABIONAS Ctl

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- i 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
• Parduodam Laivakortes. • $

/

freg. S. V.Tut. Ofise, 
tuojaus ir negulšinda- 
nias laiko juomi pasi- 
naudoji. Jisai suteikiu 
malonų ir greitų pa- 
lenpfv inlmą.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali imti be 
boukos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
kilo.

F.AD.R1CHTER &CO. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaiŠimo laikoj 

turime metodą kaip sukontroliuoti 
ją 'musų išlaidomis. Kvedaro skirtu- 
jus senai sergate ar dabar pradėjo-’ 

‘..i 
arba augšta 1

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis ’
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir ąugščiau /
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis -nuo 10 t iki 12 * 
3333 So j Halsted St.

*®DR. HERZMAN®
-Iš RUSIJOS—

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 Labąratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Nakt j 
Drexel 09,V'-

Boulevard 4136

• > 3235 S. Halsted St.
VaL: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite ' Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

K. GUGIS
, ADVOKATAS

Miesto ofisąi
127 N. Dearborn St., Room llil-lfž 

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

i t

Dr. Benedict ArOii -
Ofisas 3801 S. Kedzic Avė. .Phone 
Ląfayelte 0075. Valandos 2—G vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospept 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8;30 vakare.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas i
4729 So. Ashland Avc., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

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

Vakarais ir nedėlios rytą 
3335 So. Halsted St. '

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos yisuosb teismuose. — Ab
straktai. — Jngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. —  . . ■ ■ ■     _ /

iki

«w ■R*

GERU PAPRATINI
Augančios mergaitės turi 
žinot, jog liuosavimas rei
kalingas, o užkietėjimas 
pavojingas. Motinos tu
ri ragint jas imti Dr. 
Caldweirs Pepsin Syrup

Męs dabar gyvenam šviesesniam ir 
praktiškam pasauly. Sveika
tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimo prailginimas yra svarbiau
sia šiii dienų idėja, kuria labiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame reikale pagelbsti iš
aiškindami vaikams fundamentališkus 
gyvenimo faktus.
Augančioj! mergaite kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdinti, kad diena, po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai lamo laike ji gali susilaukti pa
vojingos ligos.
Motina privalo dabot nepaisančius savo reikalų dukteris daugiau, negu 
apsileidusius berniukus. Pasiliuosavinias vidurių turi būti vieną sykį į (liepą 
ir jeigu taip nėra, tai šaukštas D r. Caldvvell’s Syrup Pepsin tai padarys. 
Liuosuojant į .laiką vidurius Jus apsaugosite 'žarnų užnuodijimą, kuris pa
eina nuo vidurių užkietėjimo, taipgi apsaugosit savo odą nuo išbėrimų, ne
turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos. * j
Neveltui Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin šiandie,n yra plačiausiu vartojamu liuo- 
savimo gyduole pasaulyje. Parduodama suvirs 10 milionų bonkų kas metui. 
Yra maloni imti ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptifikos žolės 
senna su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonį, šita 
gyduolė yra Kuosai nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.
Vartodami Syrup Pepsin jus supra
site, kodėl žmonės meta į šalį viso
kias liuosuojančias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldainius”, 
nes jie turi savyje anglinės smalos, 
nuo kurios seka orios išbėrimas. Jie 
bevelija imti saugų liuosuotoja kaip 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas iš daržovių ir žolių pagal 
Dr. W. B. Caldvvcll receptą, šis dak
taras praktikavo mediciną per ketu- 
riasdešimts septynis metus. I*irkit 
l»onką. Viena dozA kainuoju jums mą- 
Žiau negu centas.

Mm 
dusulis ir mes norime, kad jtjs pabandy- 
ttltnČt imliau i<51 n trinty) ta AFn/lorn aL*4i«4*tl.
tno ar 
te sirgti, ar tai 
'nu ' . . . . . -
fote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo, 
jus gyvenate, jūsų amžius arba 
nias, 
gštos temperatūros, 
bės jums greitai. 

Maj specialiai 
kurie į turi be vilties ligas, 
formos Įkvėpuojančiu :~CJ’ 
prirenginių, 
nepagelbėjo, 
viėnam mušt, 
das yęa —• 
mus 
paroxyznni8.

Tas dykai ____ T - -,— r — -t i-
kad nėpraleldus bent vienų dieną. Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jums nereiklu 
mokėti nef už pašto ženklelj. f--------------------------------------------------------

Phone Boulevard 7589

Dr. Wi!liaiu Blancliard
(Pirmiau buvęs exlra-ordinary 

profesorius patalogiįos Berliao 
Universiteto)

Teleplione Yards 0994

DR. MADRIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

JOHN KUCHIį^SKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd SL, arti Leavitt St.
Teleplione Canal 2552

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

lengvomis išlygomis.

11
Tel.

Nedaro

yra kaipo chroniška Asth- 
teinperatura, jusi priva-

Nedaro skirtumo kokiame klimate 
užsiėmi- 

jei jus kenčiame. p,no dusulio arba nu- 
pagel-

tiems 
visokios 
opiumo 
ir tt .

kiek- 
meto- 

negali-

skirtumo kokiame 
jūsų amžius

. puo dusulio 
npyliį metodas

norime pasiųsti 
. kur 

^gyduolių, 
"patentuotų durnų' 
Mes norime parodyti 

i) iškaščiais, kad musų 
ta pasiirtas prašalinti visus 
kvėpavimui, visus tuos nemalonius

pasiūlymas yra labai svarbu,

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnų 

nervų mętė
vyniškų ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th St., 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare.

Nuo 
inkstų, reumatizmo, 
riškų,

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

4)

3301

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room tžOOl
Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775

6-8 v. v. apart Panedelio ir
PetnyČios.

sulphas). 
pagavus (2 
■kas keturios 
geras vaistas

Pyramidonas. Labai sėkmin
gai stabdo galvos skaudėj imą 
(5 granai milteliii kas trys va
landos) ; paprastai viena dožu 
žymiai sumažina galvos skau
dėjimą.

Naminėj aptiekoj reikia lai
kyti tvarsčių, vatos ir muilo.

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Km. 6Į2 C.

Niagara and Iludson Sts., Buffalo, N. Y l
Ateiųakito dykai bandymui jūsų me

todo pas:

LIETUVIŲ DAKTARAI Tol. Boulevard 0537

KUPONAS '.IENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yrą daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia i

PEPSIN SYKUI’ ( OMI’ANY 
Monticello, i H.

o nulaikys dykai bonką Dr. CahL 
\voir.s Syrup Pepsin paštu. Štampą 
nereikalinga. Visiškai dykai.

Motinos ir Dukters

Garsinkities Naujienose

Jei Jus Nesijuučiat, Kaip Reikiant; 
Silpnos, Neryųotos, Nuvargusios 

ir Nupuolusios, Pabandykit šią 
Naują Gyduolę Nuga-Tone.

, |l I ■
* 'l'ukstančiai randa stebėtiną pagal
bą Į keletą dienų. Nnga-T'ohe sugrh- 
žiną Naują gyvastį ir pąjiegą dri nu- 
sidčvėju.sių nervą ir. niuski.ilų. Buda- 
voją raudonąjį kraują, slipriiųi ir pa 
laiko hęrvus ir labui stebėtinai padi-, 
dina jų ištvermės galią. Suteikia gal- i 
vinantĮ miegą, gerą apetitą, piiikų 1 
žlebčiojinvą, reguliuoja vidurių veiki- i 
mą, padidina entuziazmą i)’ ambiciją. 1 
Jei Jųš nesijaučiat kaip reikiant, tai i 
pats dėl savo labo turit išbandyti jj. ’ 
Jis nieko dėl Jūsų nekainuos, jei Jums 
nepagelbėtų. Jis yra malonus priim
ti ir Jus tuojaus pradėsit jaustis ge
riau. Jeigu Jūsų gydytojas dar nėra 
jums užrašęs, nueik pas aptiekrių ir 
nusipirk bonkutę Npga-Tone, Neimk: 
įkaito Imk jo keletą dienų ir jei Jus: 
nesijausit geriau ir ueatrodysit ge-, 
riau, nunešk atlikusią pakinko <lal| i 
pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums’ 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsuko ; 
visiems aptiekoriams gaarntuoti jį ar , 
sugrąžinti Jūsų pinigus, jei Jus bu- ■ 
tumėt neužganėdintas. Rekomenduo
jamas, garantuująjnas ir parduoda
mas per visus aptiekorius.

1 >

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirjžę tar

nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 
pietų ir 6 iki 8 vakaro

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.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai, po pietų.
Tel.

Ofiso tek Boulevard 9603 
Rezidencijos tol. Drexel 9101

Dearborn 0057

J. P. WAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randoiph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas .dieną nuo 2 

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

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

>1 
n

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

’ Tel. Keiiwood 5107
Valandos: nuo 9 iki II vai. ryto; 

nuo 5:31) iki 7:30 vakare.
HM

Dr. A. J. KARALIUS
lydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephonė 

Boulevard 2160
Valandos

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

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė.

T'cl. La f ay et te 4146

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

Ojifeas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 3Jst Street

Valandos 1—8 po pjet, 7—8 vak. Ne
dėtomis iš šventadieniais 10—12 dien 

..... ......... ... ■■ ■ \ 
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Optometrist 

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

2 lobu

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisus vidunnieatyj: 
Room 17K6 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. wJshington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Paik 3395 J

Fraucuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagclba 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 ikj 10.
.Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

' Biuras 4204 Archer Avė.
Kampus Saęramento Avc.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo G iki 7:20
Telefonas Lalayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

John Bagdziunas Borta
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Wasliingl<m St., Room 1310 
Teleplione Dearborn 8916

Vakarais: 2151 We«t 22 Street 
Tclephouc Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

<>

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

So. La Sittlle St., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yarcįį 46čy

20

A. E. STASULANI &
ADVOKATAS I 

77 W. nasbinglon St. Koom 911 
Tel. Central 6200 t ■ 

Cicero Ketvergo''vakare Įf
4917 W. 14 St. Tel. (. icero<8223, >' 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 5?

į 6-8 v. V’ Subatoj nuo 1-7 v. v. 9 
3236 S. Halsted SI. T. Boųl. 6737 $
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L. S. S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Sausio 22, 1925 • Eilinis No. 94

Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 
A. Žymantas, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

lį Šiandien pamiršta. Mes sočiai- ko nesiūlo, kaip galima, butų be- Kai .dįrvinskis už vadovavimą 
demokratai šituo klausimu ru- darbius sušelpti ar jų padėtį pa- sukilimo 'Hamburge spalių me

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. žymontas, 1729 So.

Halsted St., Chicago, III.
Organizatorius J. šmotelis, 10604 E<1- 

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-lždin. P. Miller, 3210 So. Hal- 

ated St., Chicago, III.
Knygius A. Kemeža, 25 E. 23nl St., 

Chicago, III.
NARIAI -

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J, Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro
| Komitetas:

Pirmhjiinkas — F. Skamarakaa, 6829 
Cahnr.et Avė., Chicago, III.

Sekretorius —• A. Vilis, 2241 North 
WeRtern Avė., Chicago, UI.

Kasteriąs — A. Kemėža, 25 E. 23rd 
St., Chicago, III.

Finansų «eki-. ----- O. Banienė, 1739
So. Halsted St., Chicago, 111.

Knygius — J, Vilis, l&il N. Wood 
StJ Chicago, 111.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

gerinti, bet užsiima kokiais tai 
nevykusiais, negudriais anekdo
tais, kalbomis apie
šašus ir t. t. (Iš dešinės. A, ne
patinka šašas!). — Man labai 
patinka ir aš džiaugiuosi, kad 
Šukys tokį žodį čia pavartojo.... 
Aš manau, tas žodis Šukiui ir 
visai j.o frakcijai' pilnai pritik
tų, nes čia iš faktų, kaip fede
racija laikosi dėl biudžeto gali
ma išvesti', kad federacija tik
rai yra darbininkų klasės šašas, 
bet mes socialdemokratai tiki
mės/ kad darbininkų klasė grei
tu laiku tą šašą nuo savo kūno 
nuvalys (Skambutis) ...

P i r m i n i n k a U j a n-
Kalbėtojui pasta-

Bedarbių klausimas Lie 
lovos Seime

Drg. V. Galinio kai Iki

vie-Galini s (sd.). čia 
nas po kito dabar kalbėjo fede- 
racininkas1 Šukys, kuris save 
vadino darbininkų organizacijos 
atstovu, ir buržuazinės valdžios 
ministeris Starkus. Ir visi mes 
matėm, kad tas vadinamasai 
darbininkų atstovas dabartinę 
valdžią gynė daug smarkiau, ne
gu tos valdžios ministeris. Vi
siems žinoma, kad šita valdžia 
taip pat yra ir darbo federaci
jos valdžia: valdžiai paskaičius 
deklaraciją, darbo federacija tą 
buržuazinę valdžią pilnai palai
kė....

P i r m i n i n k a u j a n- 
t i s. Aš prašyčiau kalbėtoją 
kalbėti tema.
Galinis. Mes socialde

mokratai įvertiname dabartinę 
darbo federacijos poziciją ir dėl 
svarstomojo biudžeto.

Toliau turiu labai nusistebė
ti, kad šitame dabar svarstoma
me biudžete nėra paliesti visi 
reikalai ir ypač Vidaus Reikalų 
Ministerijos sąmatoj perą palie
sti reikalai, kurie musų valsty
bei turi didelės reikšmės. Nepa
liesti kaip tik tie reikalai, ku
rie, valdžiai turėtų rūpėti. Mat 
į tą valdžią Įeina ir “darbinin
kų” partija — darbo federaci
ja.

Vidaus Reikalų Ministerijos 
biudžete matyti daug išlaidų po
licijai. čia atstovas Šukys tą po
ziciją labai gynė. Bet tame Vi
daus Reikalų Ministerijos biud
žete nėra nė vieno supelčjusio 
cento, skiriamo bedarbių šelpi
mo reikalui. Gal būt kas nors 
čia iš valdančiųjų partijų pasa
kys, kad Lietuvoje bedarbių nė
ra. Bet tam prieštarauja visi 
esamieji daviniai. Jeigu perei
tais metais Lietuvoje masinės 
bedarbės nebuvo, tai šiemet ji 
yra. Pavasarį pradėjus didėti be
darbei Kauno darbininkų orga
nizacijos pradėjo rūpintis savo 
nariais ir savo profesiniais drau
gais, kad juos šiek tiek sušelp
ti esant bedarbei. Tuomet susi
organizavo Kaune iš visų darbi
ninkų organizacijų, žinoma, iš
skyrus darbo federaciją, kuriai 
tas klausimas nerupi, “Bedar
biams šelpti Komitetas”, čia 
jau musų frakcijos narys atst. 
Purėnienė minėjo faktus iš to 
komiteto veikimo ir nurodė, 
kaip dabartinė federacijos vald
žia trukdo bedarbių komitetui 
veikti. Vasarą bedarbė, tiesa, 
šiek tiek buvo sumažėjusi, bet 
dabai-, rudenį ir artinantis žie
mai, bedarbė Lietuvoje vėl didė
ja. Nesakykit, kad Lietuvoje 
bedarbės nėra, nes jau buvo at
siliepta ir valdžios laikraštyje 
“Lietuva”, kad taip, kaip kito
se šalyse, taip ir Lietuvoje be
darbė didėja, š. m. pavasarį be
darbiams šelpti komitete buvo 
užregistruota virš 700 bedarbių, 
taip pat Kauno darbo biržoje 
buvo užregistruota apie tiek 
pat. Bet dar ne viskas. Bedar
biai gerai žino, kad darbo birža 
iš jų moka paimti už įsiregis- ’ 
travimą 50 centų ir daugiau jie ' 
nieko tenai negauna. Taigi dau-

gelis bedarbių įsiregistruoti nė
jo, žinodami, kad nuo registra
cijos padėtis nepagerės. Toliau 
pavasarop Šiaulių mieste buvo 
įsikūręs bedarbiams šelpti komi
tetas iš darbininkų organizacijų, 
kur buvo užregistruotų tik vien 
iš org. darbininkų virš 500 be
darbių, neorganizuotų buvo ne 
mažiau, bet gal dar daugiau. (Iš 
vietų: kas tai reiškia “iš orga
nizuotų?“) Musų spaudoje buvo 
žinių paskutiniu laiku, kad kai
mynės valstybės, kaip Latviai, 
kur yra geresnė tvarka, kaip 
pas mus, viename Rygos mie
ste turi apie 2000 bedarbių. Taip 
pat visiems yra žinoma, kad. be
darbė yra beveik kiekvienoje 
pasaulio valstybėje. Tarpe tų 
valstybių yra tokios, kaip Vo
kietija, kaip Anglija, kaip Ame
rika, Prancūzija ir kitos, kurių 
ekonominė padėtis yra daug ge
resnė, negu Lietuvos. Iš čia nu
rodytų skaitlinių ir taip pat iš 
bendros padėties visiškai aiš
kiai, tvirtai galima pasakyti, 
kad Lietuvoje yra bedarbė ne
mažesnė, palyginant su kitomis 
valstybėmis. Bedarbė yra viso
se Lietuvos vietose, bedarbiai 
Kauno gatvėse slankioja pagel
tę, negaudami nei vieno cento, 
kad juos sušelptų, tuo pačiu 
metu yra įnešamas biudžetas ir 
šitame biudžete, kaip minėjau, 
nėra nė vieno cento tų bedar
bių padėčiai gerinti. Žinoma, ne
būtų nieko keisto, jei dabarti
nėje musų valdžioje dalyvautų 
tik aiškiai buržuazinės partijos, 
bet tuo metu, kada valdžioje 
dalyvauja ’ ir neva darbininkų 
partiją — darbo federacija, ir 
tuo metu biudžete nėra nieko 
bedarbiams šelpti, — visai ne
suprantama ir keista. Nieko ne
gelbės nei “tautos didvyrio” Šu
kio kalbos apie tautos reikalus 
ir t. t., vis tiek - pasiliks, šičia 
spraga, bet bedarbiai ir apskri
tai darbininkai tinkamai įver
tins darbo federacijos valdžios 
“pastangas” jų reikalams page
rinti. Mes šičia negirdėjome nė 
vieno žodžio iš darbo federaci
jos apie tai, kad ji butų dariu
si pastangų arba bent butų nei
giamai Įvertinusi Vidaus Reika
lų Ministerijos sąmatą dėl to, 
kad joje nėra no vieno cento 
bedarbių reikalams.... O gal būt 
darbo federacija visiškai nieko 
nežino apie tai, kad Kaune ir 
visoje Lietuvoje yra bedarbių? 
Bedarbių dabar* yra daug dides
nis skaičius. Jau tas aišku iš 
to, kad net Kauno miesto savi
valdybė paskutiniu laiku, tuo 
klausimu susirūpino. Yra net 
jau išrinkta tam tikra komisija 
Kauno Miesto Tarybos, kad rū
pintis Kauno miesto bedarbių 
sušelpimu. Taip pat jau Kauno 
miesto Taryba yra kreipusis į 
Vidaus Reikalų Ministeriją, kad 
gauti kreditų bedarbių sušelpi- 
mui ar organizavimui viešųjų 
darbų. Bet nežiūrint į šitą, ma I 
tom, kad valdžia, žinodama apie 
tai, vis tik nieko biudžete ne- 
įneša. Reiškia, didelė Lietuvos 
visuomenės dalis, vargstančioji 
dalis, kuri dėka susidėjusių ap
linkybių jyra išmesta į gatvę, ne
gauna darbo, neturi iš ko gy
venti ir vis dėlto tie žmonės, ku
rie pastatyti rūpintis visų pilie-

le okius tai

l i

ba

Iš LSS. Veikimo
S. S. 14 kuopos pavyz
dingas susirinkimas

, Baltimoi*e, Md. — Sausio 11 
d., L. S. S. 14 kuopa laike susi
rinkimą. Kuopos nariai beveik 
visi, susirinko ir gyvai svarstė 
kuopos bei Sąjungos reikalus. 
Nutarta kovo mėnesy parengtį 
ferus ir jeigu liks pelno, tai 
skirti Mariampolės Realės Gim
nazijos pašelpimui. Taipgi nu
tarta prisidėti rengti prakalbų 
maršrutą rytinėse valstijose. 
Duoklių pribuvo apie $10 į Są
jungą. Apkalbėjus kuopos bei 
Sąjungos reikalus, buvo skaity
tas laiškas nuo Lietuvos Social
demokratų Centro komiteto. 
Perskaičius laišką likosi sužino
ta, kad Lietuvos draugai daug 
dirba su dideliu pasišventimu

pinarnos nuo pat pradžios šių 
metų. Musų pastangoms ir Mie
sto Taryboje bedarbės klausi
mas buvo iškeltas ir čia Seime 
mes šitą klausimą keliame. Mes, 
savo keliu, svarstau! Vidaus 
Reikalų Ministerijos sąmatą pa
punkčiui, pasiūlysime sumas, 
reikalingas bedarbiams šelpti, 
žinoma, galima iš anksto tikė
tis, kad federacijos balsais tos 
sumos bus atmestos. Aš! manau, 
kad jeigu jau yra didelė finan
sinė stoka, didelė pinigų stoka, 
tai galima peržiūrėti visą šitą 
biudžetą ir rasti, kur galima bu
tų nubraukti ar visai išbraukti 
ku i kurias; pozicijas, kurios duo
damos nutukusios visuomenes 

dalies laikymui, kai tuo pat me
tu sakoma, kad nėra nė vieno 
cento sušelpti žmones, kurie nok
sta gatvėse iš bado, čia darbo 
federacijos atstovas Šukys ir ki
ti nieko nepaminėjo apie tai, 
kad yra tie bedarbiai, kad rei
kia bedarbius gelbėti, bet išei
na ir kalba prieš darbininkų or
ganizacijas, kad jam kaipo fe- 
deracininkui, darbininkai visiš
kai nesuprantami, taip pat ne
suprantama jam, kaip galima 
Lietuvoje leisti gyvuoti darbi
ninkų profesinėms sąjungoms, 
žinoma, labai liūdna ir labai ne
smagu, kad “darbo žmonių” re
spublikoje šitokie dalykai daro
si, bet vis tik reikia konstatuo
ti, kad tokie dalykai Lietuvoje 
darosi. Kauno Miesto Taryba 
gal būt ir butų padariusi kokių 
pastangų gal butų pasistengu
sios sušelpti bedarbius ir kitų 
miestų savivaldybės, kaip Šiau
lių ir kitų didesnių miestų, bet 
vėl reikia pasakyti, kad tos par 
čios Seimo daugumos, kuri šiąn-’
dien savo rankose turi valdžios Lietuvos liaudies labui. Kadangi 
vadeles, buvo atimtoš savival- beveik visi kuopos nariai prigu- 
dybems lėšos ir jos, kad ir no-1 Ii prie L. S. D. šelpimo Fondo, 
retų, nieko daugiau negali pa- tai tuoj sumokėjo $30.50. Nors 
daryti: turi eiti i tą pačią/vai- ir mažas būrelis draugų, bet kad 
džią, belsti, prašinėti. Aš ma- sutartinai veikia,, tai daug ko 
nau, kad net nereikia būti dar- naudingo galima nuveikti. Tai- 
bininkų atstovu ar darbininku, gi, kuriems rupi, kad Lietuvoj 
kad tokį skaudų darbininkų kla- butų geresnė tvarka, tai prisi- 
sei reikalą suprasti. Čia Seime dėkite prie L. S. D. šelpimo Fon- 
svarstant Vidaus Reikąlų Mini
sterijos sąmatą, tūrėtų būti ši
tuo biednuomenės šelpimo reika
lu rimtai susirūpinta ir atatin
kamos sumos į biudžetą įneš
tos. Sakau, jei jau nėra pinigų, 
tai galima vieną kitą sumą, kad 
ir iš tos pačios Vidaus Reikalų 
Ministerijos išbraukti ar suma
žinti ir tuos pinigus atiduoti 
šelpti Žmonėms, kuriems šian
dien gręsia badas ar net mirtis 
(Atstovas Vilimas iš vietos: 
Prašykit darbo, o ne pašalpos: 
ubagams duodama pašalpa). — 
Aš manau, kad atstovas Vili
mas, kaipo didelis finansistas ir 
ekonomistas, turėtų Suprasti, 
kaip tais pinigais galima oi’ga- 
nizuoti darbus ir duoti ,darbi
ninkams darbo, bet svarbu, kad 
butų pinigai, kuriais galima bu
tų pagerinti darbininkų padėtį, 
tačiau čia tų pinigų visai nėra 
numatyta. Aš turiu grįžti prie 
Kauno miesto savivaldybės ir 
pasakyti, kad jeigu ji kreipiasi, 
kad jai duotų pinigų ar tai ka
nalizacijos darbams vesti,' ar 
Nemuno ir Neries krantams su
reguliuoti, tai valdžia sako, kad 
tokių pinigų nėra, o jei ir duo
da, tai daug sunkesnėmis sąly
gomis, kaip Ūkio Bankui (At
stovas Vailokaitis iš vietos: 
šmeižtas, į teismą (reikia pa
traukti). — Kodėl ne?.... Mes 
socialdemokratai, kaipo darbi-* 
ninku atstovai, savo pareigą iš- 
pildysime ir atatinkamas sumas 
pasiūlysime; bet, žinoma, vis
kas priklausys nuo to, kaip lai
kysis šiuo atžvilgiu dabartinė 
valdžia ir dešinioji Seimo dau
guma.

Toliau aš turiu dar keletą pa
stabų padaryti dėl federacijos 
kalbėtojo Šukio. Jis čia elgiasi 
taip, kaip jų atstovas Bedarfas 
miesto savivaldybėje: nekalba, 
kuomet eina darbininkų reika
lai, bet pavyzdžiui, kai svarsto
mas “šunų klausimas”, tai jis 
kalba ilgeliausias kalbas. Taip

do. Zigmas.

Tarptautinis Frontas
SUOMIJA

Socialistihid judėjimas, 
Suomijoj

nėšio dienomis drauge su savo 
draugais pateko J kalėjimą ir 
vokiečių komunistų partija liko 
laikinai uždrausta, visi kaliniai 
jautė sunkų nepriteklių, bet tuo 
pačiu laiku jų partijoj centro 
valdininkai padidino sau algas 
50% ir puikiai gyveno.

Komunistiniai bonzos (taip 
vadinasi kinų kunigai, kurie ak
lai atlieka apeigas) visą laiką 
melavo apie padėtį Rusijoj, ku
ri paskiau nepasitvirtino.

červinskis sako: “Vokiškieji 
vadai šuns paklusnumu lenkiasi 
Maskvos diktatui, nes jie nori 
pasilikti savo vietose; bet jeigu 
jie butų nepriklausomi nuo Mas- 
Kvos vuilolio ir norėtų pažiūrėti 

•į didžius nusikaltimus prieš vo
kiečių ir Vakarų Europos pro
letariatą, jie nebųtų lekajais”.

Priėš Maskvos diktatorių po
litiką kilo opozicija rusų komu
nistų tafpe, bet šiandien už sa
vo atvirą nusistatymą jie sėdi 
Sibiro kalėjimuose (Miasnikov, 
Kuznecov, Prostatovir kt.). Pats 
červinski “nusikalto” daugiau
sia tuo, kad jis reikalavo paliuo- 
suoti komunistus iš komunistų 
kalėjimų--

Komunistų bylose Vokietijo
je jų partijos C. K. parūpina 
tokių advokatų, kurie teisme 
kalba griausmingas agitacines 
kalbas ir sąmoningai pasunkina 
teisiarpųjų padėtį.

Kai vienas komunistas kali
nys, nebepakeldamas kalėjimo 
gyvenimo, pabėgo iš Hamburgo 
kalėjimo, policijos komisaras 
kreipėsi į.... komunistų partijos 
apygardos vadovybę ir tenai ra
do žmonių, kurie nurodė pabė
gėlį ir ji išdavė į policijos ran
kas.

Tai tik dalis červinskio iškel
tų faktų. Savo laišką červinski 
adresuoja komunistams, bet jį 
turėtų skaityti visi darbinin
kai. ' Į

Reikšmingos skaitlinės
• 1 ■

Rusijos atstovybė iškilmingai 
minėjo spalių mėn. revoliucijos 
sukaktuves. Puotoje, kurią iškė
lė “polpredas” Krestinskis, da
lyvavo stambiausi atstovai bur
žuazinio Berlyno. Blizgantis po
kylis kainavo į 10,000 dol.

Dabar kitos skaitlinės: Mask
voj Raudonosios Pressnės rajo
ne
55% sergančių jaunų darbinin
kų, dirbančių chemijos pramo
nėj, 50% audėjų, 53% metalis
tų, tiek pat odininkų, gi profe
sinėse mokyklose — 60% ligo
nių. Susirgimų priežastis — per- 
mažas uždarbis ir silpnas maitL 
nimasis. Pasirodė, kad viduti
niai maitinasi 25%, o nedaval- 
go 75% jaunų darbininkų. To
kio gyvenimo pasekmės — 57% 
mažakraujų ir džiovininkų.

be su sovietiniais satrapais, už 
demokratiją ir už socializmą.

Su draugiškais pasveikini
mais,

Grupė darbininkų Pūty- 
lovo dirbtuves.

BELGIJA

ži kūdikiai ir jų motinos ken
čia nuo šalčio. Pasigailėkite jų 
— siųskite rūbų.

statistikos daviniai rodo

šiais metais suomių socialde
mokratų partija šventė 25 me
tų įsikūrimo sukaktuves, šia 
proga partija išleido gražią kny
gą, kurioje išdėstyta partijos is
torija. Dabar partija turi 28,000 
narių, kurių tarpe 6,000 mote
rų. Drauge su senesniais social
demokratais dirba socialdemo
kratinio jaunimo organizacija, 
kuri turi 3,000 narių, jQ pusė 
mergaitės. Parlamente socialde
mokratai turi 60 mandatų iš 
200, kurių tarpe 12 s. d. atsto
vų moterų. Per paskutinius par
lamento rinkimus socialdemo
kratai surinko 254,672 balsų, 
kas sudaro apie 29 nuošimčius 
bendro skaičiaus. Suomių drau
gai turi 5 partinius dienraščius 
ir 7 pusiausavaitinius laikraš
čius. Be to partija leidžia saty
ros laikraštį, jaunimo organiza
cija ir. s. d. moters taip pat tu
ri savo laikraščių. Esama ne
mažai darbininkiškų vartotojų 
koperatyvų.

Komunistai, kurie buvo pasi
vadinę “socialdemokratinė dar
bininkų partija”, per rinkimus 
gavo 91,664 balsus 
parlamente turi 18 vietų.

Suomija yra aukštos kultūros1 žiaus karas. Rusijos kalėjimai ir 
kraštas ir didelė socialdemokra
tų įtaka krašte yra įsidėmėti
nas dalykas. Stipriai jaučiama 
s. d. įtaka ne tik- miestuose, bet 
ir kaimuose.

Rusijos darbininkų laiškas Vo
kietijos Socialdemokratų 
laikraščiai “Forvards”

Brangus Draugai: —
Rusijos darbininkų klasė dar 

niekuomet nebuvo taip politiniai 
beteisė, kaip dabar Sovietinėj 
Rusijoj. Musų protą, musų sie
lą per keletą metų besąžiningai 
temdo sovietiniai satrapai. Mes 
nuo tos jų spaudos trokštame. 
Sovietų diktatoriai yra atlikę 
didelį darbą kapuose, — milijo
nai nękaltų ir gerų žmonių jau 
tenai guli. Leidžiant nelegalę li
teratūrą, reikia begalo daug nu
kentėti, ji reikalauja daug au-

(10% X ir kų. Rusijos Socialdemokratams 
už tą darbą yra apšauktas kry-

RUSIJA

Jam galima tikėti

Religija ir socializmas

Besiartinant parlamento rin
kimams Belgijoj, kur klerikalai 
įtakingi beveik tiek pat, kaip 
Lietuvoj, socialistų vadas Vau- 
derveldo rašo vyriausiame par
tijos organe “Peuple” taip:

“žinoma, daugelis musų par 
tijos narių, ar net didesnė jų 
dalis — laisvamaniai. Bet mes 
nebūtume socialistai, mes būtu
me įšvirkšti klerikalai arba įsiu

tę liberalai, jei mes neturėtu
me giliausio jsitikrinimo, kad 
religija privalo būti kiekvie
nam žmogui privatinis dalykas, 
kad partijos turi būti, organizuo
jamos ne tikybos arba priešti- 
kybos, bet vien tiktai ekonomi
niais pagrindais, kad reikia 
klausti tų, kurie kenčia nuo ka
pitalo viešpatavimo, ne apie tai, 
tiki jie ar netiki, bet tik apie 
tai, ar nori jie kovoti už savo 
politinį ir sociali pasiliuosavi- 
ma”. *

INDIANA '

Paskutinis referendumas So
cialistų Partįjos valstijos rinki
muose dalyvavo labai didelis 
skaičius kuopų. Tas parodo, kad 
Indianos valstijoj Socialistų 
Partija nesnaudžia, rūpinasi sa-, 
vo partijos reikalais. Taip ir 
reikia.

I0WA

čia <1. Matkowski suorganiza
vo naujų Socialistų Partijos kuo
pą ir svarbiausia, jis laipinsi s, 
kad Čia butų kuodaugiausiai iš
platinta. socialistines literatūros 
ir knygučių. Tas darbas naujai 
kuopai sekaisi. ,

Socialisty Partijoj
CONNECTICUT

Socialistų Partijos Connėęti- 
eut valstijos kuopa nesenai iš
leido vietinius propagandos la
pelius. O kuopa New Haven, 
Conn., nesenai buvo surengusi 
prakalbas d. M.( Hillųuitui, kuo
pa padarė gryno pelno per tas 
prakalbas $67.

Senatoriaus rinkimuose, ke
lios dienos atgal, tik pusė tiek 
piliečių dalyvavo balsavimuose, 
negu prezidento rinkimuose lap
kričio mėnesy.

NEW YORK

New Yorke socialistai atsižy
mi savo dideliu veikimu. Nese
nai buvo .surengtas labai dide
lis pokilis “Forvvard” laikraščio, 
Madison Sųuare Garden Svetai
nėje. žmonių tiek daug prisi
rinko, kad tiesiog visus nustebi
no. O kitos minios žmonių lau
ke ant gatves, kad tik gavus 
progą įeiti į svetainę, bet vie
tos jau tenai nebuvo.

Nei viena politinė partija ne
gali susilyginti su tokiu dideliu 
sutraukimu minių ir tokiu di
deliu draugingumu ir mokėjimu 
gražiai surengti viešus poki- 
lius.

šiame iškilmingame pokily da
lyvavo ir svečių iš kitų šalių: 
Senatorius Santiago Iglesias, 
Prezidentas Porto Rico Darbi
ninkų Federacijos, Nacionalė 
Sekretorė Socialistų Partijos, 
B. H. White.

Pelnas nuo šio baliaus bus la
bai didelis ir jis bus skiriamas 
sustiprinimui Socialistų. Parti
jos New Yorke ir apielinkėį.

OREGON

Socialistų Partijos kuopa ra
šo: Mes nesenai turėjome labai 
žingeidų kuopos susirinkimą; j 
susirinkimą atsilankė 15 narių. 
Mes manome, kad trumpoje at; 
eityje gausime dar antra tiek 
narių, nes musų nariai yra pa
siryžę dirbti ir turi noro dirb-

WEST VIRGINIA

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
gyvenimo

Šiauliai. Lapk. 30 d. rinkoje 
Įvyko Socialdemokratų mitin
gas, rinkimų į miesto tarybą 
reikalais. Šiaulių miesto darbi
ninkams prisieina antrą kovą 
pakelti rinkimų kampanijoj, nes 
pirmuosius rinkimus, darbinin
kams laimėjus, buržuazija pa
naikino. šlg.

Šaukėnai, (Šiaulių apskr.). Po 
ilgo miego atbudo ir čia Social
demokratų Partijos organizaci
ja. Pereitame mėnesy Įvyko pir
mas rimtas susirinkimas. Orga
nizacija tapo iš naujo pertvar
kyta, perregistruoti nariai (na
rių dabar yra 12), perrinktas 
komitetas, sutvarkytas mokėji
mas nario mokesčio. Draugai en
ergingai ėmėsi partinio darbo.

Korespondentas.

Pasvalys. Gruodžio 8 d. įvy
ko Pasvalio organizacijos L. S. 
D. P. narių susirinkimas, tapo 
perrinktas organizacijos komite
tas, išklausytas pranešimas apie 
s. d. taktiką savyvaldybcse, ap? 
svarstyti rinkimai į Pasvalio 
Valsčiaus tarybą. Nutarta: iš
leisti atsišaukimą į rinkikus ir 
surengti keletą valsčiaus ribose 
mitingų, pavesta organizacijos 
komitetui sustatyti kandidatų 
sąrašą. P. Papartis.

Šiauliai. Naujas darbininkų 
laikraštis. L. S. D. I*. Šiaulių 
miesto organizacija gruodžio 8 
d. savo visuotinam susirinkime 
tarp kitko nutarė išleisti dvisar 
vaitinį laikraštį “Darbininkų 
Balsas”. Pirmas numeris mano- 
Ina išleisti apie Kalėdas. Įsteig
tas prie organizacijos darbinin
kų spaudos fondas, kur bus ren
kamos aukos darbininkų laik
raščių palaikymui.

Š.

Tauragė. Nekurį laiką musų 
draugai buvo apmirę savo vei
kime (policija čia kalta), dabar 
vėl griebiasi darbo; manoma su
šaukti apskrities konferencija 
ir išrinkti vakarų rengimo ko
misiją, kuri surengtų ne tik 
Tauragėje, bet ir kitur, kur yra 
mu|ų kuopos, keletą vakarėlių 
su vaidinimais. Manoma sušauk
ti bedarbių susirinkimą ir įsteig
ti “Bedarbiams ( šelpti komite
tą”. šilo Sapnas.

Naujamiestis (Panevėžio aps.) 
24 XI 30 d. įvyko L. S.-D. P. 
Naujamiesčio organizacijos na
rių v susirinkimas, dalyvaujant 
centro atstovui, surinkta nario 
mokestis už š. m. III ketvirtį, 
išdalinta nario knygelės ir pri
imta nariais 5 asmens.

Pirmiau susilpnėjusi organi
zacija dabar smarkiai pradeda 
atsigauti, jau turi 22 narius, 
kurie užsimokėjo lig metų ga
lui nario mokestį ir su Centro 
Komitetu % atsiskaityta. “So
cialdemokrato” Į mus organiza
ciją šiais metais pareina 4 eg- 
zemp., ‘Trauko darbininko” 2 
egz. Tikime, kad 1925 m. išpla- 
tysime dvigubai. Nariai visi kla
siniai susipratę kaimo ir dvarų 
darbininkai. \

Nykštukas.

ištrėmimo vietos yra pripildyti 
socialistais. Virsa jų kalte yra 
tame^ kad jie kovoja už politi
nę laisvę. Paskutiniu laiku so
vietų valdiškoje spaudoje pra
dėjo apsireikšti ištraukos iš jū
sų laikraščio. Suprantama, jus 
keikia gatviniais žodžiais. Iš tų 
ištraukų mes suprantame, kad 
Vokietijos Socialdemokratija, 
pirmutine iš tarptautinių socia-štai keli nurodymai iš

vinskio nusiskundimo komunis- lįstų, suprato musų sunkią padė-
čer-

čių reikalais, kaip tik šitą la- pat Seimo federacijos atstovai,utiniam, pasauliui Yžiur. pereita-.tj. Jus tuomi teikiate mums mo- 
biausiai apleistą visuomenės da- kaip Šukys, nieko nekalba, nie- me N-ry “įdomus dokumentai”). I ralę paramą musų sunkiame dar-N-ry “Įdomus dokumentai”) J ralę paramą musų sunkiame dar-

Socialistų Partija buvo atsi
kreipusi į geros valios žmones, 
kad aukuotų rūbų West Virgi
nijos streikuojantiems kalnaka
siams. Dabai’ paduoda sumany
mą, kad tuos aukos — rūbai bu
tų tiesiai siunčiami sekamu ad
resu: W. C. Thompson, Sekr. 
120% Summers St., Charleston, 
West Virginia. Jei esate pasi
rengę siųsti tiems bėdniems kal
nakasiams rūbų, siųskite dabar 
— tuojau; Ten dabar siaučia 
sniego audros ir labai šalta. Ma

. 1 Į ,
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tonų pusėje, duos tatai ge
rą progą- surinkti . po savo 
vėliava šimtus s tūkstančių 
naujų pasekėjų. . < <

Katalikų Centrui, už kur 
iki šiol balsuodavo daugelis 
darbininkų, tolyn darysis 
vis sunkiau sėdėti vienam 
suole su nacionalistais, kai 
pasirodys, kad masės žmo
nių jais nebepasitjki.

Bus sunku ir komunis
tam^ išlaikyti savo pritarė
jus partijoje. Pirmiaus jie 
dar galėdavo bliofuoti, kad 
jie ryt-poryt įvykinsią “so- 
cialę revoliuciją” Vokietijo
je. Dabar ne gu t tiktai ak
las gali nematyti, kad šiuo 
tarpu Vokietijoje eina kova 
ne dėl kapitalizmo nuverti
mo, o dėl respublikos ir de
mokratinės krašto konstitu
cijos apgynimo. Šitoje ko
voje komunistams teks ar
ba mesti į šalį savo tuščius 
obalsius ir priimti socialde
mokratų poziciją, arba — 
pasilikti be minių.

kaip bematant; o NeNvarke, 
N. . J., įvyko net muštynės, 
kuomet komunistai mėgino 
rioglintis ant pagrindų ir už
pulti pirmininką; jie buvo 
“apšventinti” kėdėmis per $pl- 
vas!

Bjauruss yra dalykas, kad
viešus susirinkimus tenka ši-

Japonija pripažino sovie-. 
tų Rusiją. Pastaroji už tat 
suteikė Japonijai stambių ir 
pelningų koncesijų.; Japo
nams duota teisė per pen
kias dešimtis metų eksploa
tuoti pusę anglies kasyklų 
ir kerosino šaltinių Sachali
no saloje. Be to japonai ga- 
vo didelių koncesijų ir Sibi
re ; -kokios jos, dar nepa
skelbta, bet spėjama, kad 
tai yra miškai.

Bolševikų valdžia, vadina
si, nusipirko pripažinimą už 
Rusijos gamtos turtus. Iš
naikinus ir išvijus iš Rusi
jos savuosius kapitalistus, 
ji dabar įsileidžia Rusijon 
svetimos šalies kapitalistus. 
Tuo budu ji verčia Rusiją 
svetimo kapitalo kolionija.

Kuomet Rusijos gamtos 
' turtai bus išdalinti svetimų 

šalių kapitalistams, tai vie
toje žadėtojo “tuojautinio” 
komunizmo ji per ateinam 
čius dešimtmečius turės ar
šiausios rųšies kapitalizmą.

Apie naująjį Vokietijos 
ministeriu kabinetą social
demokratų atstovas Breits- 
cheid pasakė reichstage, kad 
tai esąs “pirmas žingsnis 
prie atsteigimo monarchi
jos”. Dešinioji reichstago 
dalis šituos žodžius pasitiko 
šauksmais: “Tikra tiesa!” 
ir “Dievui dėkui!”

Toks monarchininkų atvi
rumas pastatė keblion padė- 
tin katalikų Centrą, kuris 
dalyvauja naujojoje vald
žioje. Centro partijoje iki 
šiol buvo viršus respublikos 
šalininkų pusėje. Pažanges
nieji katalikų vadai tat bu
vo priversti reichstage pa-

nius savo talkininkui' nacio
nalistus.

šitokia pradžia nelemia 
sėkmingos ateities naujajai 
buržuazinei koalicijai Vo
kietijoje. Lutherio kabine
tas monarchijos vis tiek ne
atgaivins. Bet atviros jo rė- 
mfejų simpatijos monarchi
jai privers tvirčiaus susi
vienyti respublikos šalinin
kus. Socialdemokratams, ku
rie yra nuosakiausi respub
likos gynėjai ir kurie suda
lo stipriausią jėgą respubli-

ginti ftis ant “stedčiaus” ir užpulti 
jį. Tai yra tuo Jabiaus fietikS- 

■■ t .

tinas dalykas, kad, kaip pati 
“Lalsyč” rašo, triukšmui/kilus, 
buvo pašaukta ir atėjo į sve 
tainę policija. Męs norėtume 
matyti bent vieną iš tų komu- 
nils'tfšlkfa “revofliucionHerių”, 
kuris drįstų akyvaiždoje .ame
rikoniško poliemono užpulti 
žmogų! Iš patyrimo yra žinė 
ma, kad, vicrikm arba dviem 
guzikuotiem ‘/dėdėms’h pasiro
džius svetainėje, liet stipriau
sia Amerikos komunistų “ar
mija” nutyla, kaip pažindyths 
kūdikis, ir lenda į pasuoles.

Yra, O.)e abejonės, taip pat 
melas, kad triukšmą prakalbo
se kėlę “keturi tūkstančiai 
žmonių”, t. y. visa publika, rių Kazimierą Būgą, kuris, tie- dos darbus atlieka beveik perpus 
Nejaugi publika, atėjusi į pra- sa pasakius, mums buvo visai-ii pigiau negu Kaune špėtniausios 
kalbas susidėjo vien tiktai iš nereikalingas — nei jis fraką spaustuvės! O Rygoj knygos

Atsidūrus Lietuvoj ir nepro- čia atsiuntė 3 vagonus butelių 
kraunant 

trupint ir pilt sąšlavynan. Mat, 
tai vis patriotinga ir gabi musų 
valdžios politika!

■ ■■■■ I I M—

tokiomis priemonėmis 
n.u0 suchulig-ančį'usių fanatikų. 
Bet geda yra ne. tam, kuris 
ginasi, o tam, kuris užpuola. 
Skandalas, kurį padarė pra
kalbose Neiw Yorko komuni^- fesionaliam rašytojui dažnai už- su “višta”. Prisiėjo 
tai, dar labinus hupuldys jų 
jau ir be to diskredituotą var
dą visuomenės akyse.

Simas Padnadkas.

Kauno Kronika
V • - ” t I .! L.

eina noras dalytis su savo drau
gais amerikiečiais Lietuvos gy
venimo nuotikiais. Kritikuot jį 
—perdaug darbo. Geriau .šį tą 
lengvai pastebėt —lai amerikie
čiai patys daro tinkamas 
das.

išva-

Kaune nėra ga-

■ - *

Įdomu ar greit ateis tas lai
kas, kuomet “f ana berną” musų 
valdžia pamatys, kad 2 milionai 
arimninkų jų negali išmaitinti 
ir kreipsis prie Amerikos lietu
viu su džentelmeniškomis pro
pozicijomis. Nenoi-iu būt prana
šas, bet tas laikas jau labai ar
ti: kitos išeities nėra.

* * 
*

Mus valdo jėzuitai: universi
teto rektorius kunigas Bučys, 

kunigai,
KNYGOMS — KRYŽIAUS , ga išleisti 

limąs daiktas! Visų pirma, jos keliolika profesorių kunigai, 
baisius pinigus lupa: Vokietijoj Dotnavos ūkio mokyklos prof. 
dabar viskas brąngu, bet Bęrly- kun. Kemėšis, Emisijos banko 

Laimingai palaidoję profeso- no geriausios spaustuvės spau- valdytojas kunigas Jurgutis, 
Seimo pirmininkas kunigas 
Staugaitis, teismo ieškomas bu
vęs užs. reik ministeris kunigas 
Purickis, yiešvienuos į kaimie
čius šaudė seimo ekon. kom. 
narys kun. Dagilis. Kitur pra- 
baščiai ir ”znajut svojo dieto”!..

♦ * *
*

Vilniaus laikraščiuose buvo 
paskelbta, kad Lietuvos žemės

KARAS.

• ' 2 I 1mokėjo užsimauti, nei jis ant spausdinama beveik perpus pi- 
bačkos mitinguose lipdavo, nėi giau, negu Berlyne. Berlyne kai 
jis dvaro centrus supirkinėdavo, atspaudžia knygą — mailonu pa- 
nei jis turėjo savo banką įsiš-

Liaudininkų ^atstovas Ma
kauskas atvyko Amerikon dirb
ti “fifty-fifty” su sandariečiais. 
“God bless”!

bolševikų? Žydų socialistų 
New Yorke randasi keletas de 
šimčių tūkstančių, o .“Laisvės” 
kvailiukas nori įtikinti svietą, 
kad jie visai nebuvo atsilankę 

rengė jų būti,-—žodžiu, kurįs šiandieninėj 
(Lietuvoj buvo visai nereikalin
gas pilietis, r— taigi laimingai 
palaidoję tą profesorių, mes 
ėmėme rimtai galvoti: iš kur 
Lietuvoj visos blogybėm iniąš, 
kuris velnias visas šiukšles, lai
svamanius, cicilikus ir kitokius 
turkus šventojoj Lietuvoj pase- 
jo? ,

Susidūmojo dideli ir maži, se
ni ir jauni, mergos 
ges 
Seimui šią painią bylą išspręsti.

Tris dienas ir tris naktis gal
vojo visagalintis musų Seimas, 
iš kur tos prakeiktos nedorybes 
šventojoj Lietuvoj imas, ir ket
virtą rytą saulei patekėjus Sei
mo vice-pirmininkas, valdžios 
oficiozo ‘Lietuva’ redaktorius 
amžinasai kandidatas į Lietuvos 
švietimo ministerius, Seimo vi
same didžiausias autoritetas 
švietimo reikalais, krikščionių 

^demokratų partijos šulas, ir 
taip toliau, ir taip toliau, dakta
ras K. Jokantas sunkiai nešė 
ploną portfelį, kuriame glūdėjo 
mažučiukas naujo įstatymo su
manymas.

Vanagas — mažas paukštis, 
bet kenksmingas: kiek tai Lie
tuvos vištelių savo galvelę jo 
naguose palydėjo!

MenkAs buvo įstatymo projek
tas, bet daktaras Jokantas aiš
kiai žinojo, kuo jis Lietuvai grę- 
sia, ir todėl tai jį taip sunkiai 
nešė... Tasai įstatymo sumany
mas aiškiai numatė, kad viso 
blogybės ir špėtnybės Lietuvoj 
todėl taip burbuliuoja, kad žmo
nės knygas, laikraščius skaito...

Ir šituo įstatymu visos įveža- apie Lietuvos reikalus rasdavo 
mos į Lietuvą iš užsienio kny- daugiau medžiagos negu Lietu- poles gimnazija. ^Davatkų kon-

žiūrėti! Rygoj kiek blogiau 
įdusdiria, bet vis tiktai gerai. 

O Kaune spaustuvės taip subiau- 
roja knygą, kad gėda net pačiam 
pažiūrėti, ne tiktai kitam paro
dyti! Nenuostabu, kad geresnie- ūkio ir valstybės turtų ministe- po litukais, 
ji knygų leidėjai iki šiol knygas ris kunigas , Krupavičius laikei 
spausdindavo Berlyne: ir trans-1 miuisterių kabineto posėdžio’ e
portas apsimokėdavo, ir neper-'susiginčijo su pulk. Daukantu Kauniečiai labai laukia grįž- 
brangiai buvo galima knygą par-1 (kr. aps. ministeriu). Kuomet tant iš Amerikos “Dzimdzi- 
duoti, ir gražios knygos būda- pastarasai užprotestavo, kad Drimdzi” gastralierių ir labai 
vo! Ir Kauno spaustuvėm^ grė? Kauno fortuose kun. Krupavi- džiaugiasi, kad Amerikoje ren- 
sė tokia pat durna lemtį, kaip čius neturi teisės dalyt žemę sa giasi pasilikti dramos patėvis... 
ir seniau lentpjūvėms. Uždėjus vo sėbrams, tat kun. Krupavi-1 ' *
knygoms tokį muitą, jos užsie- čius esą .pareiškęs: “Visų Dali-1 Pasak vienos lietuvaitės, bal
ny jau nebegali būti spausdina^ kantų praeitis tamsi”, 
mos. Knyga atiduota Kauno 
spaustuvninkų malonei. O jie už 
spaudos darbą kainą dar aukš
čiau pakėlė ir ėmė knygas spaus
dinti dar biauriau! Padaryta 
taip, padaryta toksai žygis, ku
riuo butų galėjęs pasididžiuoti 
net patsai Muravjovas — Kori
kas!

Visiems žinoma, kad lietuvių 
kalba mokslo knygų labai maža 
tėra. Pradėjus veikti Lietuvos 
Universitetui studentai turi to
lydžių pirkti mokslo knygų iš 
užsienio. Musų studentai ir taip 
pusbadžiu nudriskę gyvena. Iš
leidus-^ šį įstatymą — jie turi 
liautis ir svajoti apie įsigijimą sutiko paskirt Miką Petrauską 
kurios nors knygos -r- savo stu- valstybės operos direktoriumi, 
dijų reikalu! Visi tikisi, kad toj gražioj įstai-

Lietuvos laikraščiai yra taip goj Mikas įves tvarką netik, 
nuobodžiai, taip netikusiai reda- scenoj, bet ir užkulisy ir duos paskelbta maž daug taip: ...gerb.

V. J. Šlakys .. gali žmogų pa
versti į šunį, katę, gaidį, gegu
tę, medį ir tt.” Mes kauniečiai 
tai .perskaitę nianoirfb, kad vot 
tas tai jau yra tikras ameriki
niškas “Alc.nkey Business’. 
Bostone yra vienas geras sanda
riems p. Gaid zs ir jo kaimynas 
Gegužis (ne gegutė). Bet įdo
mu, kurį jisai pavers į šunį, ku- 

1 seimai nepaiso rį į katę?
— po du litu nuo kilogra- tymą užsienio laikraščiai nebe- amerikiečių protestų ir jai lėšų 

| prieinami, žmogus, negalėdamas neduoda.
pakęsti Kauno laikraščių nuobo
dumo, įr negalėdamas užsieniui 
beįsigyti, — visai atsisako laik
raščius beskaityti!

Naujuoju savo įstatymu mu
sų šventieji demokratai paskel
bė kryžiaus karą Lietuvos švie
timui !z

Žinoma, knygos ir laikraščiai 
davatkoms ir klebonams — ne
reikalinga. O juk tik jais vienais 

kilogramo kny- šventoji' Lietuva ir remia savo 
bolševikai bus tokie begėdžiai, goms įr laikraščiams _  muitas galybę... Pasiskaitęs sąžiningų
ir, rengdami prakalbas, jie be galo didelis! Tai reiškia, kad laikraščių ar mokslo knygų už 
nepasirūpino apsisaugoti nuo užsienio knygos Lietuvoj visai kamendorių kandidatūrą nebe- 
jų. Tai yra neapsižiūrėjimas, nebebus įperkamos. Dabąr ap- balsuosi! Tikslas pateisina prie- 
Mes, lietuviai socialistai, ture- skritai visur spaudos darbas to- 
jome (laugiaus patyrimo su fcsai brangus, kad knygos nebe 
lais Maskvos chuliganais, ir kiekvienam piliečiui ar valdinin- 
musii prakalba*s Jie dabar jau hui yx-a prieinamos; dėl šio įsta* 
senui nebedrįsta ardyti. tymo knygos bus dar retesnis 

Bolševikiškos “pavietres” svečias.
pradžioje komunistai daug Prieš trejetą metų buvo pri- 
kartų mėgino kelti triukšmą važiavę Lietuvon daugybė ame- 
mu.yų prakalbose, bet, nors jie rikontų, kurie norėjo savo pini- 
nuolatos girdavosi savo šlahi- gus įdėti į Lietuvos pramonę. Ir 
šiltose, kad jie “nušvilpė” tą daugiausia tų pinigų dėjo j lent- 
arba kitą socialistų kalbėtoją, pjuves. Pristeigę tų lentpjūvių 
siiardyt prakalbas jiems nepa- devynias galybes, prie jų prisi
vyk© nė vieną sykį. Paskui jie dėjo dar vietiniai biznietfukai, 
šick-lieik aprimo ir didelę chu-| - ir lentpjūvės atsidūrė be dar- 
liganizmo ,'kanų>aniją jie pra- bo ir ėmė bankrutuoti; kaip pa
dėjo vėl varyti. liktai tuomet, ^ainęlyjids.
kai Amerikoje' lankėsi K. Bię-1 Bėrėj us tentpj uvių ligai, užėjo 
linis. Jo prakalbas jie dau-’spaustuvių liga. 
gelyje vietų stengėsi sugriauti, beveik-ant kiekvieno 

triukšmadariai. Chicagoje 
prakalbu rengėjams teko pasi- purviną, sulūžusią, __

galima’ kvieslį dvejotą policmonų, ku- Spaustuvių Kaune daugybe, q kelti jau “palaidotų” vaidų. To-'binci degtinei 'bankas iš ,Varša- 
maiij ti, kad jie kėsinusi lauž- rie. triukšmadarius numaflšinu kai reikia kokiu nadnresus knv.'dd ir iusm rainaiin nedėti inu.

teigęs, neį jis ministeriu norėjo sp^

Apžvalga
KOMUNISTAI SUARDĖ 

PRAKALBAS?

Brooklyno > “Laisvė” praneša 
‘■'r.<icu<./sminga žinia,

i .; ■■ ■. -------7, c

tos didelės prakalbos, 
socialistai -parengė tik ką atvy* 
kušiam iš Europos socialdemo
kratu vadui R. Abramovičiui.

* f

Ji rašo taip:
“N'(|\v Sląr Casino svetai

nėj, prie šimto septintos ir 
Park gatvių, praeitą uedėl- 
dienį buvo surengta prakal
bos. Prakalbas, rengė žydai 
socialistai. Kalbėt, buvo pa
kviestas žinomasai Rusijos 
menševikas, Michael (? “N.” 
Red.). Be to, čia jau turėjo 
kalbėti socialistų* vadas, 
Morris TLilkjuit.

“Bet kalbėti jiems nebete
ko. Socialistą Abramovičių 
susirinkusioji publika (t. y. 
iš anksto susiorganizavę ko
munistai! “N.” Red.) nušvil
pė ir išvijo iš svętainės!

“Atidarant naftingą vis
kas buvo ramu. Publika ra
miai užsilaikė ir tada, kai 
Abramovičius pradėjo kal
bėti. Bet kaip tik jis ėmė 
Sovietų Valdžią niekinai, 
svetainėje kilo didelis Iriu 
kšmas. Į Abramovičiaus nie
kinimas publika atsakė: 
‘šalin ta melagį kontrrevo
liucionierių! Algai į Euro
pą!’ (mat, las Abramovičius 
tik ką yra atvykęs iš Eu-.

New Yorke buvusios- suardę- 
i .. ■■ » • * l i *

kurias

vien tik- 
susirinkę

taigi laimingai

Musų stori piliečiai bankinin
kai tapo pilietukais. Tai įvyko 
sąryšyje su tuo, kad jų litai ta-

prakalbose, kurias 
pačių organizacija!

Antra vėrtusį, jeigu 
tai bolševįikai butų
svetainėje, tai jie nebūtų davę 
drg. Abramovičiui nė. pradėti 
prakalbą. Nes juk bolševikai 
žino, kad jisai yra griežtas 
bolševizmo priešas ir atvyko 
į Ameriką ne agituot už Rusi
jos sovietų valdžią, o kriti
kuot ją. Vienok “Laisvė” sa
ko, kad viskas buvę ramu, ne 
tiktai atidarant mitingą,' bet 
da ir Abramovičiaus kalbos 
pradžioje. Jeigu salėje butų 
buvę keturi tuksiančiai fanati
kų, kurie ant sienų kabinasi, 
vos lik išgirdę žodį “menševi- 
kas’A . — tai nejaugi 'jie butu 
užsilaikė- ramiai, kuomet tvar
kos vedėjas pristatė pu b! 
tokį “baisų” žmogų, kaip Ąb- 
.ramovičius, ir kuomet pastara
sis paskui pradėjo savo kalbą? 
Aišku, kad tai yra negalimas 
daiktas.

iš pačios “Laisvės” aprašy
mo matyt, kad tarpe keturių 
tūkstančių žmonių, susirinku
sių pasiklausyt Abramovičiaus, 
komunistąi buvo mažumoje; 
todėl jie ir nedrįso susyk pra
dėt ‘‘šturmą”. Jeigu jie butų 
ėmę daryt triukšmą tuojaus, 
kaip tik pirmininkas pakvie
tė svečią kalbėti, tai rengėjai 
butų paėmę juos už keteros ir 
išmetę laukan, ir prakalbos 
paskui butų praėjusios tvarko-- n 
jo. Bet komunistai pavartojo 
“strategiją”. Jie atėjo į susi
rinkimą, iš anksto susiorgani
zavę, ir pakėlė termą viduryje 
Abramovičiaus kalbas. Per-

ir pusrner-
ir atidavė visagalinčiam

Už tai gusios bolševikų “propagandos 
min. Daukantas uždrožęs kun. akademiją” Maskvoje, ir laike 
Krupavičiui per valgomąją, “darbo” patekusios į Lietuvos 
Kuomet Daukantui atsiuntė pa- žvalgybos rankas, minėtoj aka- 
sirašyt rezignavimo pareiškimą dėmi joj “profesoriauja” keli

pasirašyt, Amerikos lietuviai: Kazys Sta- 
siulis, “Vardunas”, “Petraitis”, 
ir dar vienas, neskaitant Kabiu
ko. O buvęs bolševikų veikėjas

pastarasai atsisakė 
pareikšdamas, lai pirmiau Kru
pavičius rezignuoja. Musą po
nios ministerienės tai pasakoja 
narys didelį valstybinį sekretą... Amerikoj ir “profesorius” Ma

skvoj, dabar pasakė “mea culpa” 
įir mokytojauja Biržų gimn. At- 

kompozitorius si žymi dideliais akiniais ir kade- 
miškumu. Ta pati “propagan- 
distė” paskelbusi, kad viename 
suvažiavime dalyvavęs ir Ame
rikietis Prusieika 1 (na, jau.

X. į • •

Red.?) Už kulisų jie lėbauja, o 
“draugams” lošia proletarų ro
les. ,

Amerikietis
Mikas Petrauskas su broliu Kip
rų pasistatė puikų mūrą Kaune 
apie už $20,000. Valstybės opfe- 
ros artistų tarybos reikalavimu 
pagalios švietimo ministerija

Visi tikisi, kad toj gražioj įstai-
> tvarką netik

* *
Viename Amerikos laikrašty

guojami, kad net mažiausių rei-! progos kauniečiams pasigėrėt ir 
kalavimų žmogus negali jų skai- lietuviškais veikalais. Miko pa- 
tyti-tarytum jie visi butų sky-1 skaitą laike Dr. V. Kudirkos 25 

metų mirties jubilėjaus buvo to
kia gera, kad net “Lietuva” iš
tisai atsispausdino. ,

riami tiktai nabašninkams 
skaityti! — Tokie jie begaliniai 
nuobodus! Savaime aišku, kad 
kiek gyvesni žmonės skaitydavo 
užsienio laikraščius: juose net

*

* 
Skandalas su Reale Mariam-

t’ traukti kalbėtoją viduryje kai- gOs ir iaikra§ciai apkraunama vos oficiozuose! Išleidus šį įsta- ^oliuojamas 
bos ir padaryti tokį triukšmą, mujtu — po du litu nuo kilosią- tymą užsienio laikraščiai nebe- amerikiečių i

policija, o 
AbraniovičiUs iškrau-

ix>pot>).
“Socialistai

Tuoj pašaukia
{K>nas
styla pro užpakalines svetai
nės duris (? “N.” Red.). Jis 
vadinas, pabėgo..

“Socialistai dabar savim 
nesitveria. Kad publika jų 
kalbėtojus nušvilpė, jie da
bar kaltina komunistus. Gir
di, tai komunistai kalti, kad 
socialistų prakalbos suiro. 
Bei jeigu lie keturi tuksian
čiai žmonių, kurie s velta i lie
ji* buvo, yra komunistai, lai 
kur ta socialistų publika?”

Aišku, kad šita neva žinia 
yra agitacinis straipsnis, ku
rio tikslas yra pasmerkti 
•“•kontr-rdvoliuciouYierių” Abra- 
movičiA ir išteisinti komunfer 
tus. |

St ra i t^nio* autorius, be abe
jonės, iškrėipia faktus, apra
šydamas mitingą. Jisai, pav. 
tikrai meluoja, kuomet saku, 
kad Abranlovicitis buvęs “iš- 
krausĮytas pro užpakalines 
svetainės duris” ir “pabėgęs”- 
Kamgi kalbėtojui reikėjo bėg
ti? Juk jeigu 
svetainėje ir nedavė jam kai 
heli, tai visgi vargiai j

kad publika nebegalėtų klau- 
jo,.yra gana lengvas dar- 

Juo didesnė svetainė, ir 
gausesnė publika, tuo len-

Susi taręs 
okįu bu- 

milžinišką susi-

mo!
šviesusai daktaras Jokantas 

tą įstatymą Seimui iškilmingai 
referavo, ir Seimas jį dar iškil
mingiau priėmė!

Reikia pripažinti šventų de
mokratų proto lankstumą: jo
kioj kitoj šaly, kuri bent kiek 
nusivokia kultūros reikalais, pa
našaus įstatymo nerasime — 
musų šventieji demokratai jį 
pramanė!

alistai tur-but nesitikėjo, kad j)y litu nuo

juo
g v jaus tatai atlikti
chuliganų būrys ga 
du suardyti 
rinkimą!

Iš “Laisvės” pasakojimo at
rodo, kad tas chuliganiškas 
dalbas Nc\v Yorko komunis
tams pavyko. New Yorko soci-

mones —i ar ne tiesa?...

Penki užmušti automobiliy
Automobiliai užvakar pasi

ėmė dar penkias aukas,

* *
Kaune kanalizacija pirmiau-Mokytojai kelintas

mėnesis dirba be algų. Musų šia įvedama seimui ir preziden- 
valdžia savo lėšomis užlaiko len- tui. Tūlas juokdarys kur tai 
kų ir žydų gimnazijas, bžt Ma- parašė, kad tai padaryta dėl 
riampolės Realę smaugia. Ame- smarkiai veikiančios krikščionių 
rikiečiai duokit balsą ir dolerį demokratų atmosferos.
už palaiky rųą vienintelio ne da
vatkų kontroliuojamo švyturio 
Suvalkijoj.

S’
Iki šiam laikui ir visų Ame

rikos lietuvių laikraščių redak
torių Lietuvą aplankė tik du: 

* į “Naujienų” dienraščio redakto-
“Nenuoramos” kailba , 'kad rius Grigaitis ir “žvaigždės” 

musų ponia valdžia visiškai ne- žurnalo redaktorė Pranaityte. 
nori atgaut Vilniaus. Esą per- . Taipgi lankėsi sakydami dirbą 
plati teritorija, perdaug privis redakcijoje pp. Zujus ir Gudas, 
svetimo elemento, nenori pyk
tis su .ponais lenkais. Jeigu imti 
domėn musų ( valdžios taktiką Lietuvos žmonės noriau skaito 
link Klaipėdos krašto, tas tos negu čia leidžiamuosius, kurie 
kalbos pasitvirtina: klaipėdie- ir “kunu ir dūšia” yra daug 
čiai nemisoja Tašę ir prašęsi silpnesni už Amerikos lietuvių 
prie Lietuvos “prisiglaušti”, o laikraščius. Butų labai pagei- 
inušų jėzuitai neleidžia* Klaipė- dalijama, kad pavyzdžiui “Kau

*

>:< >ic

Amerikoniškus laikraščius

nę- dos krašte rinkimų, kadangi bi- jienos” leistų savo nors kartą į 
skaitant kelių sunkiai, o ^al ir jb nttstot absoliutes kontrolės savaitę “Kauno Edition”, šiau- 

....... * A"‘ seime pirma negu visus vaisius lių ar “Vilniaus Edition”, kaipmirimai sužeistų. Turbul tai 
yra pasekme neatsargaus va
žinėjimo vis dar apyslidžiomis 
gatvėmis, šiemet automobiliai 
jau 32 žmones užmušė 
dieną. x

j 21

Redakcijos Atsakymai
p

nuraškys.

Dabar Kaune 
gatvės 

dėl tos priežasties kampo įsteigta po spaustuvę,— 
sulūžusią, biaunią. Įprakalbų rengėjams teko pasi- purviną,

'f. Januliui. — Dedame, bet 
apleidę bereikalingus pasikolio- 
jimus ir kitus “pagražinimus.”

Tiesos Perkūnui. — Neverta

kad “Chicagos Tribūne” leidžia 
Paryžiuje “European Edition”. 
Arba reikia sueit į kontaktą su 
“Socialdemoktratu”, “Lietuvos 
Žiniomis” ar “šaulių Naujienų” 

laužo galvas, kaįp čia apsaugot laidėjais ir .padalyt tokį laik- 
žmones nuo girtuokliavimo, o raštį Lietuvoj, kuris nušviestu 
ant ryt diskusuojd, ' kaip čia ‘visus svarbiuosius įyykius Lie- 
daūgiau pajamų turėjus valsty- tuvos ir Amerikos lietuvių gy- 
■binės ihoųdpolkos! sale Kauno, ■ veninio. Gerai pastačius toks 
PetrašunUbse leido subankru-1 laikraštis turėtų diddliausio pa- 

stiklo fabrikui (si sekimo visuomenėje ir darytų 
(valdžia) valsty-;įtekmę valstybiniam gyveniniu.

■| —L. Merikontas.
VOS. (1 tJė “hrnlifli’’ lankui fv_ 1Čminu.a

*

Vieną dieną musų ministeriai

tuot dideliam
i lusipirkdania
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CHICAGOS
ŽINIOS

Ghicagoje perdaug namu
Ikišiol vis buvo skundžutnią- 

si, kad Cbicagoje vis dar te
bėra didelis namų trukumas ir 
kad lodei r.endos negali nupi
lti. Dabar National Associa- 
tion of Reali Ėskite Boards 
oficialiajai paskelbė, kad ("hi- 
cagoje yra net perdadg pribu- 
davota aparlmentų ir biznio 
namų. Bet yra trukumas vie
nos šeiminos namu. Tų patį 
sako ir Cliicago Kcal Eslale 
Board.

Netik Chicago, bet ir kiti 
miestai turi namų perviršį 
SI. Louįs, Boston ir New 
York, bet visgi ne tokį didelį 
perviršį,- kaip Chicago.

Nežiūrint .esančio perviršio, 
namų budavojimas — apart- 
mentinių ir bižnio,( nė kiek ne
apsietoja ir nežili rint žiemos 
laiko, eina visu smarkn^iu. 
Tečiaus dabai’ namų savin irt- 
kairus bus sunku teisintis, kad 
vis dar tebėra namų trukumas 
ir kad lodei turi pasilikti aug- 
štos* rendos. Jau ir dabar vie
nur r.endos po biskį puola, o 
kitur jei ir nepuola, tai nau 
jas’ nuomininkas gauna kelių 
mėnesių koncesiją: nereikia
mokėti už kelis mėnesius ren- 
dosį jei daro “lysų.

Kova tarp teisėjo ir 
reformininky

Jau vakar buvo rašyta apie 
municipalio teigėjo Georgę 
A. (’.urran panaikinimų bylos 
prieš tariamas prostitutes i 
pavadinimų reformininkų “že
mesniais ir už prostitutes”. 
Atitaisydami tų žinią, paduo
dami' čia kiek pilnesnį apra
šymą to incidento.

Tų bylų prieš du negrus ve
dė kelios reformininkų drau
gijos ir tik vieni relurminin
kai liudijo. Jie liudijo, kad tų 
negrui namuose rasta baltai 
mergaitė iš ’Wisconsino. Gyve
nę ten ir daugiau negrių, ku
rios buk užsiėminėjo t virkavi
mu. Teisėjas visuose skun
dėjų liudijimuose įžiūrėjo di
delių prieštaravimų ir todėl, 
pavadinęs skundėjų liudinin
kus melagiais, byla išmetė. 
Pati mergina Beasley, kuri 
buvo rasta tuose namuose, į 
teismą liudyti nepribuvo. Kal
tinamųjų liudytojai tvirtino, 
kad ten buvę paprasti gyvena
mieji namai — “rooming hou- 
se”, o ne kokia tvirkavinio 
urvas (kad tai butų Ivirkavi- 
nio urvas, neįrodė teisėjo nuo
mone, nė skundėjų liudinin
kai ).

Keformininkai labai įsižeidė, 
kad1 teisėjas juos pavadino me
lagius ir žemesniais už prosti
tutes ir kad jų užvestų bylą 
išmetė. Jie pasiryžo teisėją su
naikinti. Esą jiems padėjusi ir 
policija, ir valstijos prokuro
ras, o čia teisėjas ėmė ir jų 
bylą išmetė ir dar juos aštriai

išbarė. Jie todėl atsikreipę prie 
vyriausiojo municipalinio tei
sėjo Olson, prašydami suValdy- 
ti teisėją Curran. Prielankes
nis reformininkams teisėjas 
Olson prižadėjo tą dalykų pa
svarstyti su kitais teisėjais 
sekamame mėnesiniame jų 
susirinkime. 'Veisėjas Olson be. 
to dar pasakęs:

“Aš buvau davęs griežtų įsa
kymų, kad teisėjas Curran 'pe
lai dytų jokių kriminalinių by
lų. Jis tardė šią bylų be ma
no žinios.”

Beformiu inkai betgi tuo dar 
nesitenkina. Jie deda pastan
gų, kad teisėjų Curran visai 
iš vielos pašalinus. Jis esąs ne
tinkamas lai vielai, — mat ne
klauso reformininkiį .ir netei
sia sulig jų norai,š. i

Pats teisėjas Curran daug 
nekalba. Jis į visus reforminin
kų puolimus lik tiek pasakė:

“Aš nieko nesakau. , Tie iš
alkę pasigarsinimo žmonės 
vien lengvu budu nori gauti 
pinigų” (Mat kuo daugiau re- 
formininkai parodys veiklumo, 
tuo daugiau aukų jie gaus)’..

Retas teisėjais dvysta taip at
virai išeiti prieš reforminin- 
kus, kurie ypač pastaruoju 
laiku pradėjo siausti prieš po
liciją, teismus ir visus kilus, 
kurie nenori Jiems pasiduoli'ir 
eiti su jais 'svietų “reformuo-

I ........       ■

SENSACINGOS RISTYN&S

Subalęj, sausio 24 d., West 
Side Auditorijoj (Taylor ir 
•Racine avė.) įyyks ristynės, 
kuriose! .dalyvaus žymiausi pa
saulio čempionai: AL Garka- 
venko, St. Zbyszko, Mąpan 
Plėstina, Jack Johnson, George 
Mack, A. Andrius ir kt. Iš iš- 
kalno perkaimų tikielų galima 
spręsti, jog sporto mylėtojai 
yra susidomėję ristynėmis. Vi
sos poros risis iki galutinos 
pergales.

STANFORD PARKE.

■ . . — ’ . ■ .... ......... .... .

pereitų pirmadienį New Yorke 
paguldė: vienų geriausių Ame
rikos ristikų Evko. Paguldė 
jį į 11 minučių.

Lietuvių Rateliuose
Roseland

l

Peispėjimas vietos ii* apielinkės 
lietuvių.
u T _ i i * :

kur nors kitur nėra dirbęs ne 
vienos dienos — ir irgi kontrak- 
torius. Ir daug kitų tokių “kon- 
traktorių” yra. Jie kaip tik su
žino, kad kas turi nusipirkęs lo
tą ir dar turi kelis šimtus dole
rių, tai jau ir eina vienas po ki
to siulydamies pastatyti jam na
mą kuopuikiausiai, planus pa
rūpinti ir net paskdlą gauti, už 
kurią ir nuošimčių nereikėsią 
mokėti. Tai žada, <kol iš žmo
gaus išvilioja kelis šimtus dole-

Lengvas būdas prašalinimui 
sunkiausio kosulio.

Muzikos pamokos Stanford 
parke, prie 14 PI. ir Union Avė., 
vėl atsinaujino. Jos buvo nu
trauktos dėl mirties mokytojo 
Decker. Naujtioju mokytoju y- 
ra Lester W. Groom, geras mu
zikas mokins šeštadieniais šio
mis valandomis: vaikų chorą 4 
valandą po piet, jaunuolių or
kestrą 6 vai. vak. ir suaugusių 
orkestrą 7 vai. vak. Laikas pa
rinktas liuosas nuo mokyklų iv 
darbo. Parko valdyba tikisi, kad 
vaikai ir suaugusieji muzikai pa
sinaudos pi’oga ir prisidės prie 
choro ar orkestrus. Už pamokas i 
mokėti nereikia.

TEGUL UŽSIDEDA PINIGUS

Bancevičius sako, jog' jis jau 
du kartu uždyką yra pagul
dęs. Ačų. Ir jeigu Ačas nori 
dar ristis, tai tegul jis dedą 
“side betų” nuo šimto iki pen
kių šimtų dolerių.

POŽĖLA LAIMĖJO

Sportas
... ■ ,-■■■— ■ » y

“GANA JUOKUS KRĖSTI”, 
SAKO SAKPALJUS

“Bancevičius skaitoma Chi- 
cagos lietuvių ristikų čempio
nu. Aš notrių, ant galo, kad jis 
eitų su manim ristis: Jis žadė
jo jau senai, bot vis nuo risty- 
nių išsisukinėja. Vietoje to, jis 
stato save ant juoko šokda
mas prieš 310 svarų Garka- 
venko. Reikia, kad lietuviai 
ristikai persiimtų tarp savęs, 
ir kad žmonės žinotų, kuris 
jų yra geriausias. Tad ąs ir 
šaukiu Jlanccvičių risiJį ir 
šauksiu tol, kol jis su manim 
nepersiims.” %

Taip kalba Karolis Sarpalius. 
lis žada taipgi neduoti “gilįuo- 
ti” ir kitiems rislikams, ypa
tingai Požėlai, kol jie neis su 
juo ristis.

IVAN ZAIKINAS PAGULDĖ 
EVKO

Ką tik iš Europos atvykęs 
rusu čempionas Ivan Zaikinas

Pereitą šeštadienį Požėla ri
tosi Indiana Harbore. Savo 
priešą Bruno jis paguldė du 
kartu bėgiu 40 minučių. Tose 
jau rislynėse Sherry taipgi bė
giu 46 min. ištempė du kartu 
ant malraso Fisherį. •—Rep,

r-—r—|
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DOMININKAS GUČAS
Persiskyrė su šiuo svietu 21 

d. sausio, 1925 m. apie 6 vai. iš 
ryto sulaukęs 64 metų amžiaus. 
Domininkas buvo paralyžiuotas 
ir nuo 29 d. gegužio išbuvo'ke
lis menesius Elgino steito hos- 
pitaly. Paskui buvo išvestas į 
Oak Forest biednųjų namų kur 
ir prabuvo iki pereitos vasaros. 
Pereitą vasarą sesuo, Barbora 
Nemuniene, surado, ir pralaikė 
iki pat mirties. Del suprantamų 
aplinkybių, velionis nebepri
klausė prie jokių draugijų.

Velionis pasimirė širdies li
ga, palikdamas dideliam nuliū
dime moterį, Rozaliją Petrogra
de, dvi seserį Barbora ir Johaną 
ir švogerj Domininką Nemuni 
Amerikoj. .Taipgi velionis turi 
dar brolių ir dvi seserį Lietuvoj.

Kūnas bus pašarvotas jki'i nu
meriu 4915 W. 24 PI., Cicero, iš 
kur bus nulydėtas penktadieny 
2:15 vai. po pietų Į Tautiškas 
kapines.

Meldžiame visus gimines ir 
pažystamus atsilankyti ir ati
duoti velioniui paskutinį patar- • 
na v imu.

Nuliūdę:
Sesuo Barbora Nemuniene 
ir švogeris Dom. Nemunis.

»

Rdseiande ir apidlinkėj per 
paskutinius metus pristatyta 
daug naujų namų; nemaža dalis 
jų priklauso ir lietuviams. Taip-Irių, Paskui gi žmogus keblioj 
gi daug lietuvių turi apsipirkę padėty atsiduria, nes “kontrak- 
lotus ir pavasariui atėjus žada 
statyti namus. Užtai čionai pa
skutiniu laiku ir atsirado viso
kio plauko kontraktorių namų 
statymui, kurie nė teoretiško, nė 
praktiško patirimo neturi. Ir 
kaipgi jie turės, i jei Šančiai, 
griaučiai, zakrastijonai ir saliui 
nininkai paliko kontrlaktoriais ? 
Žmogus pardavinėjęs čeverykus, 
paskui munšainą, o jau už kelių 
mėnesių ir kontraktorlus! Ki
tas vėl, kurį gerai žinau, jokios 

‘industrinės mokyklos nėra lan
kęs ir prie namų statymo arba

tolius” pasisako, kad dėl kokios 
nors .priežasties paskolos nega- 
lys gauti, o jei kuriam ir pasi
seka gauti, tai jau turi mokėti 
didelius nuošimčius. čia ran
dasi ne vienas tokis namas, jau 
bus greitai metai kaip pradėtas 
statyti, ir dar nėra užbaigtas. 
Jei kuriems ir pasisekė užbaigti,

Nežiūrint kaip ilgai jus turite di
delį ir silpninantį persišaldytną —- 
nežiūrint kiek daug jus esate vartoję 
gyduolių be pasekmių — jus galite 
gauti pagelbą tuojau ir galite praša
linti kosulį į 24 valandas labai papra
stu metodu.

šis būdas yra paremtas geromis 
gyduolėmis Dr. Kirig’s Nauju Išradi
mu nuo kosulio. Jus paimkite vieną 
arbatinį šaukštelį ir laikykite savo 
burnoję nuo 15 iki 20 sekundų; pirm 
jij nurijimo, be užgėrimo vandens. 
Gyduoles turi dvigubą veikimą. Jos 
netik greitai pagelbsti ir palengvina, 
bet ri prašalina plčgmą ir kitus ne
švarumus, kurie yra tiesioginė prieža
stis kosėjimo. Greita pagelba išrodo 
tikra magija. Ir visas prasiŠaldy- 
mas ir kosėjimas pranyks labai grei
tai. Nieko nėra geresnio nuo kosėji
mo, krutinės prasišaldymo, bronchitis, 
karkenčio kosėjimo ir visų gerklės li
gų. Ekonomiškas taipgi, nes reikia 
tik arbatinio šaukštelio. Pardavimui 
gerose aptiekose. Prašykite jų.

DRENGS
(Tą^a ant 6-to pusi.)

LABAI PAGELBĖJO.

PO V YLAS VILEMAS

Atminčiai metų sukaktuvėms 
Mirė sausio 22 dieną, 1924 me
tais, 33 metų amžiaus. Paėjo 
iš Skreliškių kaimo, Papilės 
valu., Biržų apskr. Paliko dide
liame nubudime, Lietuvoj 3 
brolius, vieną seserį Amerikoj, 
dvi puseseri Oną, Fečienę ir K6- 
stanciją Grcviskienę.

Kostancija Greviskienė kvie
čia visus gimines ir pažystamus 
ant Mišių ir Ekzekvijų į švento 
Jurgio Bažnyčią 22 d. Sausio,^ 
vai. ryto, pasimelsti už veliomo 
sielą.

Liekames nuliūdę
K. P. Greviskienė.

FR A NCIŠK U S T E R L ES KIS’
Mirė sausio 21 d., 1925 m., 

2:45 vai. ryto, 34 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd., Šiaul ių a p., 
Kražių parap., Pabudkalnių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 16 
metų.

l’aliko dideliame nubudime 
moterį Mikoliną, dvi dukteris, 
Prancišką 6 metų 10 mėn., Alek
sandrą 4 metų 5 mėn., du sunu 
Bronislovą 8 m., Stanislovą 2 
metų ir dvi seserį Uršulę Stane
vičienę ir Rozaliją Bertkienę ir 
dėdę M. Terleskį. Lietuvoje tėvą 
Kazimierą, 4 seseris, Juzefą, 
Stanislavą, Oną ir Pauliną ir 
brolį Petrą.

Kūnas pašarvotas 4504 So. 
Paulina StN Laidotuvės įvyks 
panedėly, sadsio 26 d., 1925 m. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: *
Moteris, vaikai ir visa 
Terleskių šeimyna.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Ežcrskis.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ45

Paieugvins akly įtempimą, &uris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervup- 
turno, slmiidamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaisę trumparegystę ir toli- 
rejfystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose įdsitikimuose egzaminavi- 
njąs daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali! 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p 

1545 West 47tli St.

TEKLE SASNAUSKIENĖ
Mirė sausio 19, 1925 švento 

Antano ligonbuty. Paliko du 
sunu: Bronislovą ir Julijoną. 
Dukterię: Heleną, Kristiną ir 
Blanche.

Laidotuves įvyks, ketverge, 
sausio 22, 10 valandą iš ryto, iš 
namų 2715 W. 18 St., j šv. Ka
zimiero Rymo katalikų bažny-, 
čią, pašiau bus palaidota Re- 
surrection kapinėse.

GirAinės, draugai ir pažysta
mi malonėkite dalyvauti laido
tuvėse.

TŪKSTANČIAI TURI INK
STŲ KLIŪTĮ IR VISAI 

NEŽINO TU
Norintieji apsidrausti pri
valo vartoti Swamp-Rootą.

Lietuvių Dentistas patar
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
Netoli Ashland Avė.

TERPENTINAS 
SUSTABDO KRUPĄ

Kuomet užeina tas nemalonus dusi-
i nantis kosulys, neriziguokite! Kudi-

Sprendžiant iš pranešimų aptieki-' |<lo gyVybė gali būti yra dideliame 
ninku, kurie tolydžio turi reikalų su pavojuje! Turpo magiškai gydanti 
žmonėmis, nėra tokio preparato, ku- •- ....
riam pavyktų pergalėti šitos kliūtys. 
Lengva ir gydanti Dro Kilmero 
Swamp-Rooto veikmė tuojau patiria-1 

savo stebėtino veikimo klotimi.
Kvočiamasis gydytojas prie vienos

JUOZAPAS JESEL1UNAS
Iš Lietuvos Šiaulių ap., Ro

zalimo valsčiaus, miestelio Klo
vainių. Pranešu visiems gimi
nėms Amerikoj gyvenantiems, 
kad Juozapas Jcseliunas pasi
mirė gruodžio 18 (1.,. Likosi 
palaidotas senose kapinėse. Iš
gyveno 84 metus. Tikri jo vai
kai randasi Amerikoj: Ignacas 
ir Steponas ir duktė po vyru 
pravarde Teklė Balčaitienė, gy
vena Kenosha, Wis ir dar viena 
duktė po vyru pavarde Ona Da- 
bašiekienė, gyvena Waukegan, 
III. Dar viena duktė gyvena 
Lietuvoj Anelė Belskienė su se
na motina ir vaikučiais našlai
tė.

Universal Restaurant 
Lietuviška Valgykla 

Padidinta
Kad suteikus geresnį ir greitesnį pa
tarnavimą savo kostumei’iams, valgy
klą padidinorp veik dvigubai. Taipgi 
įtaisėm naujus, labiau sanitariškus 
gaminimo įrankius. Todėl užkviečiame 
visus atsilankyti. Savininkas

A. NORKUS,
750 West 31st Stree, 

Teh Yards 5377.

jėga tuojau nueina j skaudamą vietą 
ir prašalina visus nesmagumus — ati
daro kvėpavimo organus!

i- i • y v.- .. i Mokslas sako, kad nieks taip grėi-
b ’iįai nepagelbsti, kaip terpentinas.

MM- Ky.lat
damas apie tą dalyką, davė nuostabų Jega.^ su kitomis geromįs ,gyduo- 
pareiškimą, kad priežastis dėl kurios ,ern1^ Jos veikia' taip greitai ir taip 
tiekis aplikantų . apsidraudimui atme- pasekmingai, kuomet patrinate kru- 

' tama yra tame, kad inkstų liga pas tinę arba gerklę, tuojau galite paste- 
| Amerikos žmones yra paprasta ir di- boti, kad kvepayi.mas pasidaro leng- 
I dėlė daugybe tų, kurių aplikacijos at-1 
metama, net nežino, kad jie turi ligą j 
Dro Kilmero Swamp-Root pardavinė
jama visose aptiekose, dviejų dydžių > 
baukose, vidutinio ir didelio.

Bet, jei norėtum ištirti šitą didįjį 
preperatą, pasiųsk 10 centų Drui Kil
me r <& Co., Binghamton, N. Y., o gau
si pavyzdinę bonkelę. Rašydamas pa
minėk šitą laikraštį.

pasekmingai, kuomet pairinate kru
tinę arba gerklę, tuojau galite paste-

į vesnis. ' ‘
j Tup-po taipgi greitai prašalina, slo
gas, .skaudamą gerklę, bronchitis ir 

, neuralgia. Tuojau veikia Į nudegi- 
I mus, nusibrėžirnus, reumatiškus skau
smas, plėurisy, lumbago ir sprains. 
Jis nepadaro pūslių, nenudegina ir ne
nudažo.

Nežaiskite su klupu — VEIKITE. 
Nusipirkite Turpo šiandien nuo jūsų 
aptiekoriaus.. Nebūkite be to terpen
tino Ointmento kuris turi savyje at
sakomas gyduoles Mcnthol ir Kum- 
parą. Turpo — 35c. ir 70c. slovikelis.

D. K. Georgieff, Chilco, Ida^io, ra
šo: “Mąlodėkite atsiųsti ipan tris
pakelius Bulgarian Herb Tea tuojau. 
Aš jas vartoju jau nekuris laikas ir 
jos man labai pagelbėjo”.

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

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.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Bark, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telcphone Lafayętte 4543
Kb . . .... ......... ...... ........—...........j

Serganti žmonės pasi
tarkite su Dr. Ross.

. Pasitarimas dykai.
Kraujo egzaminaclja, Slapumo uoalyzas, 

mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy
mai, taipui X Ray <i.z.arninaciju daromu, ku
ri parodo til rq jūsų r.veiRnt<A stovį. Ge
riausias naujus m tdor. ųy<lu Š5s ir prirenai- 
nini padarytus Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose y a suteikiamos per i); . R<>m dėl try^ 
dymo ligonių. žmones turintys chroniityus 
ligas, skilviu ir kepenų nesmatrumur. iier- 
viškumiĮ, krauju ligas ud<»s ligas poslės ir 
blupumu litras yra gydomu l.aiidieti.

Žmonės korio yru 
nerviški silpni ir Tu
ri galvo.> '.kaudcji- 
mu>t, n'gaio;. skau- 
dėjimui , 'narį.ų šir
die, plakimu su- 
bl.irdimu odos, auti, 
nusiao gile , bkaudu- 
liūs, prasti, apetitu, 
privalu gydytis tuo
jau.

Sergantiems yra 
teikiamas labai pe
ras patarnavimas to
kiomis mažomis kai
nomis, kad kiekvie
nas lengvai galį už
simokėti. Dr. Ro.et 
maloniai suteikia dy
kai patariYng. Kiek
vienas yra kviečia
mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu
du, Arspltenamine gydymu ir pagerintu Lu- 
escide gydymu. J labai trumpą laikų ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvienų dienų 
mes suteikiame imksmumą 1 1— '
vienatinis gydymas, kuris

Tcl. Lafayctte 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, 111.

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

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

iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia ir malonumų. Tai 
išgydo sifilj.

THE GEEVUM GIRLS PAPRASTA 
MOKESTIS YRĄ , 
DABAR 
atpigintas iki

Per tiibdetiintį metų Dr. Roau ((„. 
ciuJiau ligas vyrų h moterų.

VYRAI I Specialiu aerum gydymus y»a 
\u.rtoJani«H hu Keioiina pasekmėm ii. atgavi
mui vyriftkumo nuailpui,i<>in.s vyram: Jo \-i- 
ktnum uut gilių, nervų ir kraujo yru did' li.t 
uu,itiprintojad dėl nudilpnubių ir uiiirui'ių vyrų.

Tįc kurie turi kokius nors aluplas Jigu^i 
užprašomi atbilankyti dėl dykai pa.-.itarin t>. 
Ateikite ir sužinokite -teisybę apie jūsų ligų 
ir kaip jus galite būti ^gydytas. 'Jas tiria'- 
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumėte. Tai yra dalis Dr. Ko: 3 
darbo, kad suteikus gerų patarimų sergan
tiems.

DR. B. M. ROSS,
35 SoulŲ Dcarborn b'K,

Kampus Monroe ii Deaiborn ,*t 1 .1 n
elevatorių iki 5 mig&to. Priėmimo l.ambai % • 
506 <lcl vyrų, priėmimu kambarys <lel mot" 
tų 6U8. .>

■ Ih'. Rust yni 'CniHuna, 'Spi.cialiMtu . t'fn- 
eagoje. l’i'i . trisdešimtį im lų tuje pa'iu>e 
vieloje.

Ofisu valandų... irusdien i nu lu ii., > va., 
vakare.

Ne.d. lio i.iio O . ■ i . , .
Panedėly, ,e.< !uj i. .Lr’^ uu<' iki

o vai. takui.''



Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

tai kokis yra atliekamas darbas, 
jei pats “kon trak torius” jokio 
darbo nesupranta, o prie to 
samdo ir darbininkus nepatyru
sius (žinoma, patyrę^ darbinin
kas neis dirbti! už 60 centų į va
landą) ? Be to, dar.kada yra 
daromas kontraktas, tai tokie 
“kontraktoriai” stengiasi kuo- 
mažiausia į kontraktą įrašyti 
reikmenų, o paskui už. tai vis 
paima ekstra. Vietoje pasista
tyti pigiau, išeina daug bran
giau ir l>e to namas lieka suga
dintas. Todėl lietuviai, kurie 
manote statyti narna, turėtumėt 
apsisaugote tokių “kontrakto
rių.” Pirmiausia turėtumėm su
žinoti, kur, kam ir kiek yra pa
statęs namų, ir tada žinosite, ar 
jisai yra kontraktorius, ar apsi- 
mėtėlis. žinoma, čia yra ir ge
rų kontraktorių, kurie turi gerą 
pritirimą ir atlieka darbą kerai. 
Prie tokių kontraktorių ir turė
tumėt kreiptis.

—Lietuvis.

Apšvietos dr-jos susirinkimas
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NAUJIENOS, Chicago, III.
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Rufplionis (senasis), pirm, pa- Daukanto bendrovė, West Side, Jaunuomenes Kliubas statė sce 
golbininku J. Dnuciekus (nau- Simano Daukanto Teatrališkas noje trijų veiksmų, keturių ati 
jas), nutarimų raštininku K. Kliubas, prie 18 gatvės ir Lietu- dengimų tragediją 
Yakupka (senasis), finansų 
raštininku K. Yurgon (naujas),

sis), iždo globėjais K. Zavei- 
eiekis ir M. Bučinskis (fįento
ji), kontrolės raštininku, A. 
Liutkus. >Mcs, draugijos nariai, 
linkime naująja! valdybai ge
riausio pasisekimo darbuotis 
draugijos naudai.

Buvo plačiau svarstyta apie 
dešimties metų sukaktuves nuo 
draugijos susit vėrinio. Tapo 
nutarta rengti didelį v ai; arą, 
kuris įvyks vasario 15 d.. Ci
cero Lietuvių Liuosybės sve
tainėje. Taipjau nutarta tiems 
draugams, kurie per visą tą 
laiką nesirgo ir neėmė iš drau
gijos pašelpos/ duoti kiekvie
nam dovanų, vertės $10. Ju
biliejinio vakaro surengimu 
nlpintis išrinkta komitetas, 
kurį įėjo A. Kalinis, K. Zave- 
ciekisi ir A. Liutkus. [I'ikimės 
kad jie surengs gerą vakarą.

Draugijos Korespondentas
K. Yurgon.

K| darysim Vasario 16 d.?

Vyrų ir Moterų Apšvietus 
Draugijos priešmetinis susirin
kimas įvyko gruodžio 28 d., 
(jčero Lietuvių Li uosy bes sve
tainėje. Susirinkimą vedė pir
mininkas S. RuteJdonis.

Baliaus komisija išdavė sa
vo raportą, iš kurio paaiškėjo, 
kad paskutinio baliams neda- 
tekliu's sieks $10. Raportas pri-'f0 
imtas.

Cicero Lietuvių

Visoms Lietuvių organizacijoms 
jau butų laikas pagalvoti apie 
apvaikšČiojimą Lietuvių 
priklausomybės šventės

Ne«

Kaikurios draugijos jau 
nutarusios apvaikščioti 
nepriklausomybės septynių me
tų sukaktuves. Taip, Vilniaus 
Vadavimo Komitetas rengia di
delį koncertą 48 ir Honore Str. 
svet. Kiti žada patiekti vėl šio

yra 
musų

Bet ne visos Chicagos lietuvių 
Draugijų organizacijos pareiškė ką jos 

Sąjungos delegatai paaiškino, (lnano daryti ir kaip apvaikščioti 
kad Sąjunga nelaikė susirinki-Lą šventę. Lietuvių Auditorija 
mų jau per H" '....... •• . .
Draugija paragino 
išduoti pilną raportą 
gos veikimo sekamą 
ma.

(Jcf-ro iljetuvių
Draugjija prisiuntė pakvietimą 
dalyvauti jos vakare sausio 31 
dieną, Lietuvių Liuosybes sve
tainėje, Nutarta pakvietimą 
priimti ir dalyvauti tame va
itavę. Tam tikslui paskirta iš 
iždo $5.

Sekamiems metams išrinkta

tris mėnesius.(tikisi surengti vasario 15 d. ati- 
delegntus darimo vakarą, bet nėra tikrai 
iš Sąjun- žinoma, ar Auditorija bus gata- 
susirinki- va i^į tos dienos. Ar ne vertė

tų todėl skaitlingai S. Daukanto 
D-jai Imtis iniciatyvos Nurengti 
Bridgeporte kokį nors vakarą, 
paminėjimui Vasar. 16 d. North 
Sidė, reikia tikėtis, surengs ne
mažas iškilmes. Tą pati pada
rys, gal ir kitos miesto dalis. 
Bet jau dabar butų laikas nu
spręsti galutinai, ar rengti ką 
nors savistoviai, ar prisidėti prie 

sekama valdyba: pirmininku S.(Vilniaus Vadavimo .Komiteto, 
. -----------;įnirs, kaip minėjau ruošia didelį
------- ---------------------- : koncertą su gražia ir įvairia pro- 
e-----------------------------------------------------------------* grama. —V.

Kareiviuv

go B lllMtOg

Skausmai, 
mėšlungis,

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

SEVERA’S
GOTHARDOL

Geras linimentas nuo sustin- 
ffusitį sąnarių ir raumenų, trau- 
kūčių ir visokiij kitokiu skaus- 
mų. Gauk bonkutf šiandien.

Kaina 80 ir 60 centai.

Gaunami bent apUakoje.

Bridgeportas
Atsakymas A. Z. B.

B.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

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 
OLYMPIC, LAPLAND, 
BURGH siūlo greitą kelionę į Cher- 
boug, Southampton, Antwerp. 
Idivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 3-čios klesos

H{ Naujienų num. 14 p. A. Z. 
įprašo apie Simano Daukanto 
M 'draugiją, kad ji gerai gyvuoja 
|į ir pagiria valdybą, kad gerai
i tvarko ir augina draugijos tur
it tą. Ačiū už tą. Nes man uže
it mus pirmininko vietą draugija 
■v tuo-ojo tik $n.6OO, o dabar tuv? 
■ $8,242. Ačiū geriems <lrau- 

£ gante, kad gerai remia, — vai- 
įB dybai taria linksma yra riarbuo-ii tis. -

Bet tolinus p. A. Z. B. jau ne
tiesą rašo, kaltindamas T. Janu
lį ir komitetą apsileidime l dėl 
Simano Daukanto paminklo sta
tinio. Esą klausimas apie pa
minklą pakeltas 1923 m., o ko
mitetas nėra turėjęs susirinki- 
rno. Tai yra bereikalingas už
sipuolimas ant manės. Turbut 
nesilankote į draugijos susirin
kimus, tai ir nežinote kas vei 
kiama S. Daukanto paminklo 
klausimu.

S. Daukanto paminklo klausi
mas tapo pakeltas ne 1923 m., 
bet birželio mėn., 1924 m. ir tą 
klausimą pakėliau aš pats. Inž. 

tJ. Lazdauskas tapo įgaliotas su-
Uaiig žinoti apie Simano Daukanto ka

pą, nes jis turi broflį Papilėj. Tas ’ 
gavo 

Aš likau iš
puikus maistas ir manda- rinktas į komitetą lapkrity, 1924 

m., susižinoti su kitom draugi- 
i jom, kurios nešioja Simano Dau 
J kanto vardą. Tą aš jau atlikau. 
•Komitetas irgi ne vieną susirin- 
! kimą yra atlaikęs, ką gali paliu
dyti komiteto nariai, Simanc

pasauly, 
PITTS-

Moteriškė 
vos konsulas p. P. žadeikis, pei stonas”. Veikalą parašė Jonas 
kurį ir kelis laiškus iš Lietuvos Rukštelė.
gavau. Patarčiau tad p. A. Z. i 
B. ateiti į sekamą susirinkimą 
vas. t d., < 
apie komiteto veikimą. ' 
galite ateiti ir j komiteto susi
rinkimą nedėlioj, sausio 25 d.,1 
pas T. Janulį, 3430 S. Morgan 
St., 10:30 v. ryte ir pamatysite 
ar laikomi yijfi komiteto susi
rinkimai.

—Pirmininkas T. Janulis 
ir Komitetai.'

Veikalas vaizduoja meiliškus 
ryšius tarp Gergardo ir Ernos, 

o ten plačiau sužinos Magde norėdama pavylioti Er- 
Tnip£i,nos numylėtinį užnuodija Erną 

ir gyvų palaidoja. Gergardo ro
lėje lošė Antanas Rukštelė, ku
rią jis gerai‘atliko. Ernos rolę 
lošė p-lė G rakau skaitė. Jai rei
kėjo daugiau susijudinimo pa
rodyti, kai ji sugryžta iš kapų 

j prie Gergardo. Magdės rolėj p- 
Inia Žukauskienė labai gerai ges
tikuliavo gudrios “diplomatės” 
ir vyrų vyliotojos rolėje. Gra
fienė, Magdės motina — p-nia 
Antanina RukŠtelienė irgi gerai 

■ sulošė. Oskario rolę turėjo J. 
'Jankus, o jo moteries rolėje bu- 
: vo p-lė H. BlekaviČiutė. Nors 
trumpose rolėse, bet jie savo už-; 
duotį gerai atliko. Ypatingai] 
Jankus buvo gerai nusigrimira- 
vęs ir nudavė aristokratą.

Veikalas vienok trumpas: 
tiktai pusantros valandos ėmė 
jį sulošti.

Po lošimo buvo šokiai ir tę
sėsi iki dvyliktai valandai.

Publikos buvo pilna svetai
ne.

Griežė p. Grušo orchestras.
Simano Daukanto Teatrališ

kame Jaunuomenės Kliube 
buojasi gerokas skaičius kaip 
vaikinų taip ir mergaičių. Tas 
pats kliubas nesenai statė Čigo
nus ir O. S. S. ir šiaip sudarė 
įvairų programą, kas publiką 
pilnai patenkino.

Tas pats kliubas ketina dar 
kartą pastatyti 
riškė šėtonas”, 
toj kolionijoj.

Beethoven’o konservatori 
jos mokytojy koncer

to įspūdžiai
Dar Lietuvoje esu girdėjęs iš 

amerikiečių, kad Chicagoje jau 
20 metų nenuilstomai darbuoja
si lietuvių tarpe nuizikas Anta
nas Jocius, — rašo kompozici
jas, operetes, mokina mokyklų 
vaikų ir suaugusių chorus. Bet 
plačiau apie tai nė vienas Lie
tuvoje laikraštis nieko nėra pa
rašęs Gaunu įsitikinti, kad 
Lietuvos visuomenė mažai, gali
ma sakyti ir visai nieko nežino 
apie Amerikos lietuvių kulturi- 
nius darbus, kaip lygiai ir apie 
Lietuvos — Amerikoje. Apie vi
sa tai nežino tik laikraščių re
dakcijos, gaunančios laikraš
čius, daugiau niekas....

Ir apie tą pačią Beethoveno 
Konservatoriją, kurią įkūrė ir 
vadovauja A. Pocius, tepary- 
tiau Amerikoje. O juk iš tos, 
tol kas kuklios mokyklos išėjo 
daug muzikos darbuotojų į mu
sų tautos tarpą. Apie tai betgi 
niekas plačiau neparašo. O ver
ta. .

Sausio 18 d. teko būti tos 
<onservatorijos Mokytojų kon
certe, kuris įvyko Bohemiaų- 
American salėje, po pietų. Toks 
laikas koncertams nepatogus, j 
dėl tos priežasties ir publikos j 
buvo neperdaugiausia.

Pats koncertas gražiai pavy-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠU dalininkams Bendrovės 

Venta” Šiauliuose, kad šėrininkų su- 
mėnesyje, 

įgaliojimus
si rinkimas įvyks vasario 
todėl meldžiu pasiųsti 
kam nors iš pažystamų ar kasininkui 
Bendrovės.

ANTANAS ČIŽAUSKAS
6425 So. Richmond St., Chicago.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas karš

tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karėtu vandenili 
šildomas $60. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Kobey St..
Tel. Prospect 3926

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo bučernėj, 

25 melai kaip dirbu prie tokio 
darbo. Tel. Gary 1325.

JONAS KUNSKAS 
Gary, Ind.1624 W. 15 St

- REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

. REIKALAUJU pirmarankio duon
kepio, kuris turi getą patyrimą prie

•juodų duonų. Gera mokestis 
kančiam darbininkių.

Atsišaukite
FRANK DRĄSUS, 

139 E. 107th St., 
Tel. Pullman 0945

atsa-

dar-

veikalą “Mote- 
kokioj nors ki-

— Svečias.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki- 
ko. P-lė Lulu Raben maestriš-; ™as Jvy\s penktaiheny, sausio 23 d., 
, . , 8 vai. vak. Raymoųd Chapel (81b W.
kai išpildė smuiku keletą kon- 31 St.). Visi nariai malonėkite atsi- 
čertinių dalykų. Daug ekspresi- ,ankytl lr Havo 
jos, o technika pavyzdinga. Ji> 
dar labai jaunutė, todėl galima; 
tikėtis ateityje daugiau širdin-' 
gurno ir jautrumo pačiame smui- chicago, 1)1. 
kavime.

L. S. S'. VIII Rajono konferencija 
1 įvyks nedėlioj, sausio 25, 1925 m. 
j Naujienų name, 1739 So. Halsted St.,

„ , Pradžia 1 vai. po pietų.
Visos L. S. S. kuopos, priklausau- j 

p , \ i šios Aštuntam Rajonui prisiųskit de- 
bOlOVSKy, tviasK-^ Įegatus. Jeigu kuri kuopa neturi iš- 

vos Operos artistas, turi labai rinkus delegatų, tai gali dalyvauti 
gražų, didelį ir malonaus tem-( kuopoį/vJh^s.s. vili Raj. Sekr. 
bro balsą. Malonu klausyti to-L -----------—
kio dainininko. Beje, sužinojau,’ Cicero. Lietuvių Biznierių ir Pro-

- .. .. fesijonalų Kliubas-laikys susirinkimą,:
sausio 23 d., 8:30 vai. įkad jis yra baltgudie, musų tau- p(.nįta(liJnyi sausio 2Ž <Li ............

tai artimas žmogus, norėjęs ši- vak. šv. Antano parapijos svetainėje, 
tam koncerte dainuoti lietuviš
kai, bet, deja, nesuspėjęs gerai 
išmokti, gi darkyti kalbos ne-; s— 
norėjęs, todėl atidėjęs kitai pro-l 
gai, o tedainavo tik vieną, duetai 
“Vilko Maršą” sykiu su p. J.
Kudirka.

P-as J. Kudirka — visiems 
jau j<erai žinomas, todėl .upYe Jį 
neką naujo teparašysi. Vieną 

betgi noriu padaryti pastabą: 
parodyti savo repertuare lietu
viškų dainų, vieton italijoniškų 
arijų, kurios, pasakysiu, neži
nantiems tos kalbos, nežinant 
tų operų — neįdomios ir nu- 
bodžios. Jos ne koncertams. Ge
riau romansai. Tai sudaro ūpą.

Kulminaciniu šito
punktu buvo A. Pociaus pa-1 ATT ? .. ... . . .. . I PAJIEŠKAU savo brolio Petro sun.skambintos pianu JO paties kom- Kazimiero Kepalo gyv. Ažubulų kai- 
ponuotos varijacijos ir lietuviš- me Kamajų vai.., Rokiškio apskr., se- 
. . . . .. * . niau gyvenančio CU-----kos daineles. Gerkit, broliukai, svarbu labai reikalą.
visi aplinkui, nelaukit šaltiše-’ Petrai atsišauktu 
lio”.... Gražus dalykėlis, labai įas. nlien5 
savas, artimas lietuvių širdžiai/ 
gal dėl to ir įspūdingesnis. Tai
gi daugiau lietuvių dainų ir lie
tuvybės.

15 ir 59 Courts. Malonės visi atsi
lankyti susirinkiman.

Rašt. L. J. Narbudas.

j PAJIEŠKAU savo draugo Nopale- 
i ono Stonio. Paeina iš Luokės para
pijos, Telšių apskričio. Girdėjau, 
kad ilgą laiką dirbo už motormaną 
ant tvekarių linijos Detroitu IVTicH. 
Ji patį arba kas apie jį žino prašau 
pranešti sekamu adresu. Feliksas Ged
minas, 10001 Commercial Avo., Ko. 
Chicago, III.

Šarkauskai
28

PAJIEŠKAU Anelės 
tės po vyru Mikolaitiene, 28 metai 
prieš karą išvažiavo i Ameriką ir vi
są laiką gyveno Cbicagoj. Jos pačios 
ar jos vaikų, arba kas nors apie ją 
žino, prašau pranešti man, 
labai svarbus reikalas. |

P. Tampauckas (Thompsonas) 
koncerto N. Edvvard St., Kenosho, Wis.

nes yra

niau gyvenančio Chicagoje. Turiu 
Prašau brolį 

' Tavo sesuo Karo- 
„ Rokiškis Lietuvos Ban-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
— Vilnietis

pkRDAVlMUf kavos 
krautuvo, stakas didelis, 
butų perdaug 
atimti.

ir groserio 
jai pirkėjui 
italj galima 

Geras biznis, bet savininkas 
turi du bizniu, tai neapsidirba. Par- 

. duosiu už prieinamą kuiną. Krautu
vės įtaisymas pirmos, klesos, su vi
sais naujais fisures ir parankamais.

Kreipkitės
1903 W. 51’ St.

tako, tai

UŽ. PUSĘ KAINOS
Parsiduoda, didelis ir visai mažai 

vartotas “National” cash registeris. 
Vartoti galima kaip norima ar surun
ka arini su elektra. Taipgi pats re- 
gisteris automatiškai siniokuojt visos 
dienos apyvartą.

Taipgi pigiai parduosiu mašina mė
sai ar kavai malti, “meat and coffe 
grinder.

Į Kam reikalingi šitie dalykai, atsi
šaukite pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 4899

BARGENAS 
. Kas ieškot bučernės 

vietoj, parduosiu, pigiai 
mainysiu ant * mašinos,
žaslis turiu du bizniu. Tei
singas pasiūlymas nebus at
mestus.

gęroj 
arba 
Prie-

Ketvirtadienis, Šaus. 22, ’25
i i—■ 11U.«

NAMAI-ZEME
Tikras Bargenas

Savininkas priverstas parduoti, 
nes jam būtinai reikia pinigu, 3 
a ilgšių muro namas, su mediniu 2 
augalų namu užpakaly, su visais 
moderniškais įtaisymais, lietuvių 
kolonijoj, Rrolau, nepraleisk šios 
progos. Reikia $3500 cash. Rendos 
neša $95 į mėnesį. Kreipkis pas

S. F. Martinkus, , 
3335 S. Halsted St.

Tel. Yards 6894

Nepaprastas pirkinys
Puikioj vietoj — ant bulva

ro — netoli parko — šešių fin
tų apartmentinis namas su ga
ražu 5-kiems karams — par
siduoda pigiai dėl netikėtos 
priežasties. Fletų rendos že
mos, bet neša dabar $5400 į 
metus. .Galima nupirkti turint 
maždaug 
tės tuoj 
vai.

$7500 cash. Kreipki- 
vakarais nuo 6 iki 8

K. JURGELIONIS
3335 S. Halsted St.
Tel. Yards 0141

A D V.

PUIKUS NAUJAS 4 FLATŲ 
MŪRINIS NAMAS

REIKALINGAS patyręs. bu
feris. Gera mokestis, guolys ir 
valgis.

Atsišaukite
2558 W. 69 St.

PARDAVIMUI žuvų krautu
vė ir delikatesen prie 4127 
Archer Avė. Labai pigia kai
na. Atsišaukite prie savininko.

4335 S. Whipple St.

Vėliausios mados visais atžvigiais, 
4 karų mūrinis garadžius, pilnai pa- 
renduotas už $4000 į metus, lietuvių 
kolonijoj, kairia $34,000, cash $10,000 
ar daugiau.

Matykit savininką tame name.
G. J. SCHREIER, 

6442-44 So. Rockvvell St.
Prospect 6238

Ų EIK ALI N( r A S d nonkepi s, 
gerai patyręs kepime latviškos 
juodos duonos. G-era užmokes
tis ir pastovas darbas.
Npi.ijienos, 1739 S. Halsted St.

Box 446

PARDAVIMUI bučerne 
iš priežastis

2620 W. 147 SI.

AUTOMOBILIAI
FORD BARGENAI 

1923 metu, 1 tono marketo tro- 
kds .......................................... $225

1923, 1 tono daržovių trokas, su 
starteriu ..........................

1923, 1 tono panel Uokas 
starteriu .........................

Taipgi bargenai touring karų, roed- 
sterių coupe ir sedanų. Visi karai 
garantuoti geraine nieėhaniškame pa-

I
REIKIA pinigų, Brunswick fono

grafas, vartotas du mėnesiu vertas 
$150, su rekordais už $125. 6 kres^
lai, $10, liampa ir padestalas, $10, 2 
skuriniai krėslai, rocker, $12, 2 elek
tros fixtures, $5.

'Atsišaukite
6430 So. Mozart St.

BARGENAS
Mūrinis namas 2 flatų, 7 ir 8 kamba
riai, furnace šildomas, elektros šviesa, 
gazas, maudynes, skalbyklos, cemen
tuota elė. Rendos neša $1320 į me
tus. Namas geresnis negu naujas. 
Kaina $11900, $5500 reikia įmokėti, 
likusius ant lengvų išmokėsiu.

Atsišaukite
6951 So. Union Avė.

Tel. Englewood 8137

su
. $290

EVANS--SCHUSTER CO., 
3701 S. Western Avė.

PARSIDUODA
Grosernė ir delicattesen krautuvė 
maišytų tautų apgyventoj vietoj. Ke
turi pagyvenimui kambariai su mau
dyne ir furnišiais. Renda tik $45.00. 
Parduosiu pigiai.

Atsišaukite
5301 So. Union Avė.

PARDAVIMUI prie Marųuette Ma
nos ir Washtenaw Avė., 6113, gražus 
2 faltų namas, 5-6 kambarių, 
šidomas, sun 
čiai, vana, 
bargenas. 

6838
♦ Tel.

, garu 
parloras, stikliniai por- 
savininkas New Yorke,

Western Avė., 
Republic 9094

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 
GROSERNĖ Ir 
BUČEBNĖ.

3(500 S. Union Avė.
Tel. Yards.0297

PARDAVIMUI harcMare ir 
ma ievos krautuvė, 
2 lotų prie 63 St. 
brangi.

4110 W. 63

namas
Kaina

ant
nc-

REIKALINGA BUČERNE
6 flatų mūrinis namas po 4 kam

barius, lietuvių kolionijoj, kaina 
$12,500, mainysiu ant bučernės ar 
groscrio; yra geri morgičiai, nereikės 
daug cash. Atvažiuokite pamatysite 
ir persitikrinkite patys.

2502 W. 69 St.
Tol. Republic 5705

SI.

bučcrnC
gera 

iš-
Gausite

tas laimės.

NEGIRDĖTAS bargenas 
ir gorsernė ant pardavimo; 
vieta, lietuvių kolonijoj, biznis i 
dirbtas per daug metų. C..... Į
bargdią, kas pirmas, 
Turi puti parduota į trumpą laiką.

729 W. 18 St

PARSIDUOflA cigarų, kendžių, 
sodos, ice creamo ir notion krautu
vė: biznis išdirbtas, vertas $2300, 
parsiduoda beveik už pusę kainos. 5 
ruimai gyvenimui, vana, elektra, ren
da 50 dol. Nepraleiskit šio bargeno. 
Atsišaukite:

5613 So. Racine Avė.

< NEPAPRASTA PROGA
v Del svarbios priežasties parduosiu 
farmą su gerais budinkais 94 akeliais 
žemės, Illinois valstijoj. Atsišaukite 
greit pas savininką

2116 Milvvaukee Avė.
Phone Humboldt 2489

EXTRA BARGENAS
Ant pąrdavimo arba mainymo bučer- 
nė ir grosernė geroj vietoj, turi būti 
parduota greitu laiku. Mainysiu ant 
namo, loto, automobiliaus arba kito 
biznio. Kreipkitės

J. LEPA,
.722 W. 35 St. Tel. Boulevard 3249

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI ladies ir gent’s fur- 

nishings krautuvė 
kriaučio biznio, 
kitą biznį.

Atsišaukite
; 3310 So. Halsted St.

irgi vieta dėl 
Savininkas eina į

MUSŲ DARBAS
Tikrai jumis užganėdins . Mes 

parduodam ir mainom: namus, lotus, 
farmiis ir visokios rųšies biznius. Su 
reikalais, kreipkitės pas

A. GRIGAS,
3114 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 4899

MORTGECIAl -PASKOLOS
ruimis už

Vie-
PARDAVIMUI lunch 

cash, arba mainysiu ant loto, 
ta gera, tarpe daug fabrikų, biznis 
eina M-erai, priežastis pardavimo —■ 
nesutik imas partrteriij.

Atsišaukite
4432 So. Western Avė.

PARSIDUODA grosernė ir 
bučerne maišytų tautų apgyven
toj vietoj. Pardavimo priežas
tį patirsite ant vietos.

5359 So. Aberdeen Avė.

PARSTDUODA arba išsimai
no ant naujo namo ar atito- 
mobiliaus grosernė ir bučerne. 
Buėbrn? randasi fjeroj vieptoj.

5044 AVentvvorth Avė.

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

r-—

NAMAI-ZEME
Room 351, 

140 So. Dearbom St. 
Tel. Central 1191

DIDELIS mūrinis, 2 fintų naninb 

woo Avė..
•.nos, beržiniai trimingai. AtsiŠat 

....................... ......... ... _ _ kito prie James Krai, 2444 W. 67
PARDAVIMUI grosernė, da- St. Tel. Prospect 1364 

romas geras biznis, randasi tar-. 
pe dviejų bučernių. Tikras bar
genas tikram pirkėjui.

Tel. Republic 32^3

prie Maręuettė Bulvaro ir Maple- 
__ garu šildomas, tile va- 

Atsišau

MOKYKLOS

PARSIDUODA labai pigiai 
grosernė ir Delekatesen, 4 kam
bariai pagyvenimui. Pardavimo 
priežastis, liga.

10433 So. Michigan Avė.
Rosenland

SVARBUS pranešimas tiems, ku
rio nori eiti j garadžiaus bizni. Tu
riu 100 y'135 pėdų žemės tarp 66 
ir 67 ‘galviu ir Western avė. Taip
gi galiu pasiskolinti pinigų.

Atsišauk it
Julius Weleehka

6559 S. Maplcwood Avė., Chicago
NORINTI pirkti, parduoti arba 

mainyti namus, lotus, biznius, tu
rim bargenų, namų, Jotų aplink 
vienuolyną ‘Marcpiette parke. Maty
kit J. Namon. 2418 W. Marųuetle 
Bd., arti VVestern Avė. Tel. Pro- 
spect 8678. Ofisas aduras lig 8 v., 
nedaliomis iki 3 po pietų.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madison,
Phone Seeley 1643 ■

M. E. HUTFILZ, Manager

Chicago, IH.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už; 

laikom malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez..

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė, geroje apielinkėje, 
prie gatvekarių linijos, senai 
įsteigta krautuve, rendos $15, 
su gyvenimui kambariais, ilgas 
lyses. 2862 W. 38 St.

AUKSO MAINOS 
Pardavimui arba mainymui 4 pragy
venimų kampinis namas su groseriu. 
Mainau ant namo be biznio, loto., av.- 
tomobiliauS priimant kaipo pirmą 
{mokėjimą. Vakarais tefefonuokit:

Prospect 10404
3124 W. 55 St.

, . . keleiviai nai-yS tai sužinojo ir net
gauna atskirus kambarius dviems, . - . .
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa- kapo .OtOgratlją. 
togumai, 
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tu arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

“Moteriškė Šėtonas”
Simano Daukanto Teatrališko 

Jaunuomenės Kliubo darbuo
tė.

127 So. State St Chicago, Ui.

Pereitą septintadienį, sausio 
18 d., C. S. P. S. svetainėje, Si
mano Daukanto Teatrališkos

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikatesen, 
restauracijų, saldainių krautuvių, kep
tuvių. Specialia prirengimas Sosth- 
eim’a labai tvirta dėl keptuvės, pi
giai. Pinigais arba išmokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

grosernė ir
Sena iš-

PARDAVIMUI 
daržovių krautuve, 
dirbta vieta. Gausit bargeną.

šaukit:
Tel. Lafayette 0160

10 AKRŲ FARM A
SOUTH WEST MIESTO D AT.Y J 

arti City Limits; gana pigiai, 
arba ant išmokesčių.

JOS. HAYER
3000 W. 21st St.

Telefonas Rockwel) 8152

Cash


