
NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, III, 
under the Act of March 3, 1879.

... ..............................................................................................w..w II ■ ■'

f The First andG reatesiLlthzardan Daiįp tn A ftierlca

NAUJIENOS
t The Lithua^iah Daily NFWf>
* PVflUSBFD PY <Iht LiTHUANiAA' NFWS PUBL1SHING CO . INC

į 1739 South Halsted Stieet. Chicago. III inou
J TelephoneRooeevelt 8500

VOL. XII. Kaina 3c. Chicago, III., Ketvirtadienis, Sausio-Jamary 15 d., 1925 > 4.3 7 No. 12

Lenkai grūmoja
smurtu Dancigui

tovsko taika buvo pasirašyta. Už f

sakomingas ponas Clemonccau I 
[buvęs luomo! Praneij<.s prom-

Kontr-revoliucijai dirigavęs
Noulens

Carolina prieš vaikų 
darbo įstatymą

‘‘Kai vokiečiai ėmė žygiuoti 
toliau i Rusiją, p. Noulens pa-j 
bėgo, taip kad franeuzų misi-! 
ja negalėtu pripažinti raudo-' 

armijos. Paskui vokic- 
tsilraukė. Pagal' popo.

50,- i

nosies
čiai
Noulens komanda

Prancūzas kaltina Franciją dėl 
Brest-Litovsko taikos

Lenkai reikalauja Dancigą 
■ atsiprašyti

(ta skustis 'rautų Sąjungai 
dėl jos komisaro Dancigui 
ne d raugintum o lenkams.

VARŠUVA, sausio lt.
Įtempti santykiai tarp Lenki-

vo baltgvardiočiai.

vietą \ vrkuisv bė buvo ilužus, 
ir l'ramiizu misijos nariu gy-

Jei Brest-Litovsko taikos 
kalta Francija

Taip sako franeuzų armijos 
kapitonas Sadoul, teisiamas 
dėl valstybės išdavimo.

lybės dar labiau paaštrėjo. Jie armijų- 
lapo paaštrinti tuo. kad Lenki
jos kabinetas vakar pareiškė 
pilniausiu pritarimo Lenkijos 
komisarui Dancige, Strassbur- 
geriui pareikalavusiam, kad 
Dancigo senatas atsiprašytų 
už trukdymą Įtaisyti mieste

AS, Francija, sau- 
Vakar čia prasidėjo 

š franeuzų 
kapitoną 

kurs karo
Rusijoj perėjo

pirežasčių as patapau auka, 
<1(1 to kad aš pasilikau Rusi
joj fiancuzŲ misijos nariu gy
vastims ginti.”

Del Japonijos pripažinimo 
sovietą Rusijos

Japonija pasiruošus pripažinti 
sovietus tuojau, bet dar 
kliūčių.

esą

Lenkija giumoja, kad 
kreipsiantis dagi i tautų 
jungą su skundu dėl nedrau
gingo Sąjungos kQinisaro „Dan- 
/igui, p. M. S. MaeDonnell’o, 

su lenkais, nes, pasak

JI

elgesio
lenkų, MacDonndl prašęs Dan
cigo senatą, kad jis Įsakytų 
pašalinti mieste lenkiškas paš-

karininką, 
Jacųues Sadoul’ą, 
laiku būdamas 
bolševikų pusėn. Visą laiką jis
ten ir buvo ir lik praeitą mė
nesi grįžo Erancijcn, kartu su 
sovietų ambasadoriaus Krasi- 
no štabu.

Kapitonas Sadoul kaltinamas 
dėl valstybės išdavimo.

Bylai prasidėjus, teismo pir
mininkas perskaitė mirties 
nuosprendį, kurs buvo karo 
teismo padarytas kapitonui 
Sadoul’ui už akių dar 1919 me
tų lapkričio mėnesi. Kap. Sa- 
dcul, kurs dabar įbuvo ne kari
ninko, bet civiliais rūbais ap-

LOKIO, Japonija, sausio 1 1.
Užsienio ministerija pareiš

kė, kad Japonija pasiruošus 
tuojau pripažinti sovietų Rusi
ją, bet vedamose dėl to dery
bose reikalinga esą susitarti 
dar trimis punktais. Tie punk
tai toki:

Kalbėdamas tuo dalyku 
ką \ ice-premjeras Thugul

Len
gvu

ą nuosprendį išklaii-|hJ"al!<^0S
šypsodamos

gynime ji

smurto žygius Lenki- 
* ginsis, ir pavo apsi- 

vartos tolygų smili*- darė 
jams:

jt. kapitonas Sadoul 
šitokį pareiškimą

pa
lei sė-

1. Japonija reikalauja 50 
nuoš. visos naftos produkcijos 
Sachalino saloj. Rusai sutin
ka duoti 40 nuoš.

2. Japonija reikalauja tvir
tų garantijų, kad Rusija ne- 
sklcis savo komunistinės pro-

japon iečių 
liuojamo j teritorijoj, 
sutinka prižadėti, bet 
t i garantijų.

3. Japonija nori 
Sachaliną pavasari, 
reikalauja, kad tai butų pada
ryta tuojau.

konlro-
Rusiją

ne d ne

evakuoti
Sovietai

,ur Dancige įtaisius savo paš
to dėžes, tautine lenkų spalva 
dažytus ir su baltu ereliu pa
žymėtus. Kadangi visą Danci
go* gyventojų 'didžiumą sudaro 
vokiečiai, tai jiems nelabai pa
tiko toks lenką šeimininkavi
mą

esu komunistas, bet aš 
Francijos pilietis. Kas

ir lenkiškąsias pasio oe- 
jie nutepė senovine vokie- 
spalva. Del to visas lenku

tebesu
diena duoda įrodymų, kad pa
sakos apie didžią Rusų revo
liuciją neteisingos; bus Įrody
tą, kad ir kaltinimas, buk aš 
esąs išdavikas, yra taipjau ne
teisingas. Akivaizdoj Anglijos- 
Amerikos intrigų ir Dawcs’o 
planų aš žinau, kad premjeras 
Ikriiot’as, su kuriuo aš trys 
melai atgal turėjau pasikalbė
jimą Maskvoj, dabar pradeda

Amerika siusianti savo 
misiją Rusijon

Norinti informacijų iš 
prieš pripažinsiant

vietos 
sovietu

3ietii Carolina prieš vai 
ky darbo apribojimą

Ir valstijos senatas ir butas a 
metė konstitucijos priedą di 
v nikų darbo.

COLUMBIA, S. C., sausio 
II. — Proponuo jamasai tede
ra lės konstitucijos dvidešimta- 
sai priedas, liečiąs vaikų dar
bo kontrolę, South 
I: gisla toros šiandie 
mestas.

Pirma senatas, o
atstovų butas priėmė rezoliu
ciją, pareiškiančią nepritarimo 
tokiam konstitucijos priedui. 
Abiejų br.ln nutarimas buvo

tapo

paskui ir

PAŠTO VAGONO PAVOGĖ 
10,000 DOLERI V

NFAV YORKAS, sausio 14.— 
Praeitą naktį iš Long Island 
pasažierinio traukinio pašto va
gono plėšikas, nuveikęs pašti
ninką, pavogė maišą su 10.000 
dolerių pinigais, siųstais Bell- 
more’s First National banko.

PARYŽIUS, sausio 11.
Vietos komunistuose pasireiškia 
nemažo džiaugsmo dėl paskli
dusių gandą, kad Jungtinesir atsikratė visu j 

šiandie aš esu Valstijos jau svarstą sovietų 
nei kada buvęs,! Rusijos pripažinimo klausimą, 

salininkas sąjungos tarp tu Ligi ločiau Amerika rysiantis 
dviejų respublikų — l-'ranci-' pi ipažiuti soviiL'tus, Jungtinių 
jos ii Rusijos. j Valstijų senatas pasiusiąs Ru-

“Komisija, susidedanti iš po- sijon specialę misiją, kuri tu
nų Ribct, Painleve, Loucher,! lės patirti viešpataujančias ten 
Albert ir Thomas, buvo pa
siuntus mane Rusijon su poli
tine misija. Man nuvykus 
musų atstovas, p. Noulens, 
vo Įsitikinęs, kad carizmas 
sijoj vėl busiąs atsteigtas.

Leninas siūlęs franeuzams 
rusų armijos komandą 

prieš vokiečius
“Yra tiesiog tanias!iškas da

lykas, kad Francija vis dar ig
noruoja tą faktą, jogei p. Le- 

ir p. 'I'rockis nuolatos 
'rancijos karinės- pagai

li arą 
Ceni-

savo iliuziją.

ninas

bos, 
prieš

idant atnaujinus 
Vokietiją. Kaip p. 

nas pamatė, kad jisai 
priimti

prašė

tei!, 
bu- 
Ru-

Brest-Litovsko taikos 
ir kad reikia vėl stoti 
su Vokietija, tai jisai 
franeuzų karinę misiją 

i savo rankas rusą ar- 
komandą. Ponas Nou-

Rusu ambasadorius Krasinas v
sako, kad Maskvos vyriausybė 
nlielai /pasitiksianti Jungtinių 
Valstijų svečius ir viską savo 
krašte parodysianti, kadangi 
ji neturinti ko slėpti.

Lenky-LatviŲ-EstŲ- 
Siiomiy konferencija

muos 
lens [Francijos atstovas Pet
rograde’ atsisakė, ir Brest-Li- nas.

“IT f’AYS! TO AOVERT1SE"

Amerikiečiai sako: skelbtis išs’moka. Tatai patyrė viena ne\v- 
yerkietė,' Rože Mcsolini’utė (dešinėj), kuri laikraščiuose pa
siskelbė, kad sutiksianti tekėti už bet kurio vyro, kurs duos 
jai 3000 dolerių nupirkti motinu namelius. Į loki pasiskelbi- 
mą ji gavo Iūksiančius laiškų nuo kavalierių, besiperšanančių 
jai su trimis ir daugiau tūkstančių doleriu. Kairėj Rožės 
sesuo, Emilija.

Zmovjevo kliedimai Trys ex-premjerai kovos
PARYzll S. sausio 1 i.

Francijos komunistų organas 
l.’I liimt.nite išspaudino mask-| 
viskio kominterne 
Zinovjevo kaAbą,
komunistą internacionalo 
kietijos sekcijos komiteto 
sirinkime, Berline.

Savo kalboj Zinovjevas 
ko, kad komunistą partija
bar turinti savo smūgius kreip-J 
ti fašizmui, 
socialistai, 
skubią tempu virstą....
line organizacija.

prieš Mussolini
ROMA, Italija, sausio 1 I.

pirmininko Trys 'buvusieji Italijos prem- 
vlą jeiai, Giolitti, Orlando ir Sa- 
Vo- landra, ir dvidešimt astuoni 
su- atstovai, atstovaują opozicijai

sa-1 susirinkimą apsvarstyti politi- 
da-’nei situacijai.

Buvo nutaria kovoti prieš 
kadangi Francijos naująjį rinkimą Įstatymo pro-

remianlieji valdžią, jektą, o taipjau balsuoti prieš 
fašiis- kabinetą. Atstovai be to pareiš- 

’ kė nuomonės, kad Mussolini 
nesąs kvalifikuotas daryli nau
ją rinkimų.

Susirinkimas pn žymėtinas
tuo kad čia ivvko susiartini- » * *
mas tarp Salandros ir Giolittio, 
kurie per keturiasdešimt metų 
buvo 
Dabar

CI1ECOTAU, Okla., sausio 1 I.

Griffithų namai; kartu žuvo 
ugny ir jauna namą šeiminin-

politiniai prieš mink 
juodu suėjo daiktan 
vienas antram ranką.

ir

ORAS “BANKŲ INSPEKTORIAI
APVOGĖ BANKĄ

Chicago ir apielinkė. — Šian
die didžiumoj apsiniaukę, ga
lima laukti sniego i pavakarį; 
maža atmainos temperatūroj; 
vidutinis mainąsis vėjas.

dūlinai 19® F.
šiandie saulė teka 7:16. 

dzin J 1:13 valandų.

PINIGU KURSAS
pi-
uo-

Vakar, sausio 14 d., užsienio 
nigų Tie mažiaus kaip už $25,090 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, f sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos 100 frankų ............... $5.01
Danijos, 100 kronų ............... $17.75
Francijos, 100 frankų ........... $5.34
Italijos, 100 lirų ...................... $4.13
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų ........... $15.22
Olandijos, 100 markių ......... $40.84
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.28

Lietuvos Pinigu Kursas ’ - - - -
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50
100
200

< 300
: 400

500
600
700
800
900

lt00 litų .......v. ....... ................. ...........
Prie šitos sumos reikia pridėti 25

, Norint pasiųsti telegramų -- dar 50 
centu daugiau.

VARŠUVA, Lenkija, sausio 
14. — Ateinantį penktadienį, 
sausio 16, EIsinke, Suomiuose, 
prasidės Lenkijos, Latvijos, 
Estijos ir Suomijos konferen
cija.

Lenkų užsienio reikalų mi
nis teris Skrzynski pakeliu j į 
konferenciją užvažiuos į Ry
gą ir į Taliną pasitarti konfev 
rencijos reikalais. Konferenci
ja EIsinke žada tęstis tris die- centai pašto išalidų už kožną siuntinį.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75 
31.00 
41.25 
01.50
61.75 
72.0(1 
82.25 
92.50

102.75

______________ __ -_____

Morvegy komunistai gre-'lalvija uaraiškia Lietuvai 
šia visuotinu streiku draugingumą

Reikalauja, kad parlamentas Latvijos užsienio reikalą ini- 
atstatytų ministerių kubine- nisterip Mejerovičiaus teleg- 
tą. rama.

OSLO, Norvegija, .sausio 1 L
Kadangi Norvegą valdžia 

atsisakė suteikti amnes.tiją ko
munistą lyderiams, kurie bu
vo areštuoti kaltinami d:l val
stybės išdavimo, komunistą 
partija šiandie nutarė reika
lauti, kad sterlingas (įi.irla- 
immlr. <) pašalintą ministerių 
kabinetą, o jei no, lai privers
ti profesines dm;iininką są
jungas paskelbti visuotiną 
streiką.

šitas komunistą bandymas 
terorizuoti vyriausybę vargiai 
begu duos jiems pageidauja
mą vaisią. Nei valdžios, nei 
parlamento, kurs vakar susi
rinko naujai sesijai, j k tuo, 
turimi, ncįbai’iyins, o kai dėl 
profesiniu darbininką sąjun
gą, nors kai kurie ją lyderiai 
yra komunistai, lėčiau didelė 
ją nariu didžiuma komunis
tams visai nelKsinipalizuoja.

Paskendo laivas
Rasta vieno jurininko lavonas; 

kas atsitiko su kitais, neži
nia.

KAI NAS [E . Naujas Lat- 
vijo., užsieniu reikalą ministe- 
ris Meierovies atsiuntė Lietu
vos užsieniu reikalą ministe- 
liui Čameekiui tokią telegra
ma : *

“Pradėdamas eiti užsienio 
icikr.lą ministerių parei'jas, 
skubu patikrinti Jumis, kad 
aš stengsiuosi, artimai bendra
darbiaudamas su J ilsu Eksce
lencija, stiprinti tuos draugin
gos santykius, kurio yra tarp 
ųiusą dvieju kraštą, ir kuriuos 
matyti virtusiais nuolatine san
tarve yra mano nuoširdžiau
sias noras.”

Į šią p. Meierovičio telegra
ma Lietuvos užsieniu reikalų 
minislcris atsakė:

“Aš prašau Jūsų Ekscelen- 
cij< - priimti patikrinimą, kad 
aš laikau draugingų santykių 
stiprinimą tarp musų dviejų 
indišką tautą kaip pagrindą 
ją ateičiai. Visiškai ai jausda
mas J ūsą jausmus, aš prašau 
priimti mano geriausius linkė
jimus susilaukti pasisekimo 
J ūsą darbo.”

RLOOM1NGTON III., sausio 
14. Du gražiai apsitaisę vy
rai, atėję Chenoa miestely į 
Farmers State banką, prisista
tė banko prezidentui, kad jie 
esą naujai paskirti’ valstijos 
bankų inspektoriai ir norį pa
daryti banko knygų patikrini
ir kai banko valandoms pasi
baigus tarnautojai išėjo namo, 
tariami “bankų inspektoriai”

žiemę iš volto 75,000 dolerių 
pinigais ir vertybės pokeriais, 
paspruko automobiliu, kurs jų 
lies banko durimis laukė.

GAISRAS PADARĖ $250,000 
NUOSTOLIŲ

M( >NTREA|L., Que., sausio 
14. — Gaisras, kilęs iš nežino
mos priežasties, sunaikino Ca- 
nadian General Electric kom
panijos ofisus ir sandėlius. 
Nuostoliai siekia apie 250,000 
doderių.

KOMUNISTŲ (SUKURSTYTAS 
KEPĖJŲ STREIKAS . 

PABAIGTA

MFKSIKOS MIESTAS, sau
sio 14. — Organizuotų darbi
ninkų pastangomis pasibaigė 
mieste kepėjų streikai, kurį 
buvo komunistai sukurstę.

..... --- - ---------------...... - -------------

CORK, Airija, sausio 11.
Laike smarkios audros, kuri 
praeitą naktį siautė Airijos 
pakraščiais, (’.lonakilty įlankoj 
paskendo laivas, — manoma, 
kad Britą prekinis garlaivis 
Cardiff Hali, išplaukęs iš Bue
nos Aires Į ('.orką gruodžio 7 
dieną. Vieno jurininko lavonas 
įasta krantan išplautas. Apie 
likimą kitą įgulos žmonių nė
ra žinios. Bijoma, kad jie visi 
nebūtu žuvę. €

UŽDARĖ BANKĄ
MADISON, Wis., sausio II.

Valstijos banką komisaras 
šiandie uždarė Prairie du Lac 
miestely Sauk banką. Bankas 
prakišęs daug pinigą spekulia
cijomis.

LIETUVOS IR LATVIJOS 
JAUNIMO KONFEREN

CIJA

KAUNAS, grųcd. 23 [E . — 
Lietuviu latviu vienybės drau- 
gija, kaip tenka patirti, yra 
sumaniusi sušaukti visą Lie
tuvos jaunimo organizaciją 
atstovą konferenciją, kurioj 
turėtą būti išaiškinti klausi
mai, kaip patraukus Lietuvos 
jaunimą Į bendrą lietuvią ir 

latviu tautą artinimosi darbą. 
Jei konferencija pa.vyktų, lie
tuvių latvių vienybės • draugi
ja žada Lietuvos ir Latvijos 
jaunimą atskiroj konferenci
joj suvesti į artesnius santy
kius.

5is Kartus Greičiau 
už 50 centu

Nežiūrint kad ir nėra reikalo skubintis 
su nusiuntimu pinigų Lietuvon, Jums vis- 
vien yi'ti geri ei u siųst per Naujienas telegra
fu, kuris nuneš Jūsų giminėms pasiųstus pi
nigus penl:is 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 telegrama didžiausiu 
greitumu ir atyda išsiuntinėja pinigus ad- 
resantams j visas Lietuvos daFs 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. Halstcd St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
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ĮkūrespondencijosĮ
Biiighamton, N. Y.

šaunus bankietas.

Pasilinksminimo ki iu- 
ienge Šaunų bankietą 
> d., Victory restaura- 
vidurmicsly. Banketas 
surengiąs pagerbimui 
išrinktosios valdybos, 

daro kasmet ir jau

bdonis, protokolų raštininkas J. 
Degutis, finansų raštininkas J. 
Ga'bužjs, iždininkas P. Balčiū
nas, biznio manažoiis kliubo 
kambarių J. Bučinskas. Mat 
Kliubas užlaiko kambarius ir tu
ri ten įvairių laikraščių, taipgi 
kambarį

! vakarais 
praleidžia 
. Kliubas
skyrių, kuriems šiemet puikiai 
sekasi su basket bąli. Jie jau

pasišnekėj imants, ku r 
susirinkęs jaunimas 
laiką.
turi ir sportininkų

styt. Galų gale neveik nei iš ki-1 / 
tos kalbos išsiverst, kad pasira
šius po apačią savo pravardę. 
Pasivogei gatavą sugalvotą, pa
rašytą ir dagi į lietuvių kalbą 
išverstą, /teik tik perkeist akto
rių vardus ir turi literatinę gar
bę .... Dagi neveik nei vardus su
galvot, kad jie būt pasakiški, 
bet paėmei Lukšio ir Brooklyno 
barzdaskučio Degučio pravar
des įdėjai ir gerai.- Matomai,1

ALPAMaltExtract
...... $u Bohemian 

importuotais a- 
piniais ir geis
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se- 

Sl 0.50. Pa-

jusų groser; 
ninko, kad gau
tų jį dėl jūsų, 

j visas pasaulio

buvo 
naujai
Tą kliubas 
turėjo Iri
nes jis tris metus gyvuoja. 
Pernai bankietas buvo Arling- 
ton hotelv, bet niekuriems at-

nė vieną -sykį

širdingą ačiū ko- 
Chiurlioniui ir P. 
už surengimą to-

ta viela, tad šiemet Bank 
buvo kilk žemesnėj vietoj.

dėjais, bet dar 
nepralaimėjo.

Reikia tarti 
misijai — M. 
Mainioniui,
kio puikaus bankieto ir sukvie 
timą tiek daug svečių, 
na, kad ir ateinančiais 
surengtų, toki pat puikų
tą. — Gudęlietis.

Geisti- 
metais 

bankie-

lė visus susėsti prie stalų. Po 
lo S. Vaineikis nuėmė visų lo Literatiiiū vagystė

sutaisyli, taip kad visi valgė 
pasigardžiuodami. Visiems už
kandus ir lodei pasidarius 
linksmesniais, pirmininkas M. 
Cbiurlicnis trumpai papasako
jo apie Kliubo įsikūrimą ią jo
veikimą. Paskui pakvietė kai-'pervardintas ‘ 
bėti kiekvieną iš eilės, bet ma-’mo vaizdelis”.
žai kas kalbėjo. P. Adomaitis dirbtas i Joną o Bičkovo

Lapkričio 22 d., 1924 m. 
tadienio “Naujienų'’ priede mi

ko vaizdelis — “Brangenybe”. 
“Vienybės” 157 numeryje jau 
tas pats vaizdelis “parašytas” 
tūlo Juliaus Jurgelevičiaus ir 

šių dienų gyveni- 
Tugonchovas per-

papasakojo apie pirmesaius lo|ę lošia Kazys Degutis. Vieš- 
bandimus įkurti panašų kliu- butis ‘ llristol” perdirbtas į “AS- i n •.. .i _< r • i— i J ,

riją” ir atliktas kriukis. ' 
Matot, kaip lengva literatu 
pti! Neveik galvot, nei mą-

baudimų sutverti kliubų buvo 
daryta daug kartų, bet vis ne

rodei jis dėkojo’ 
is, kurie buvo itiems tvėrėjams, kurie 

užtektinai darbštus ir < 4 1
ir visgi sutvėrė kliuba. 
jus eilei prie kliubo nario Vai
neikių, jis puikiai padainavo 
keletą dainelių, kurios publi-

rų

ūpą, tuo.isų
tų ir duetų, kurie irgi sudaina-

nemažai dainelių. Tuo ban-'

Lietuvių Pasilinksminimo 
Kliubo išrinktoji šiems metams 
valdyba visa senoji, /išskiriant 
raštininką. Valdybon įeina šie 
draugai: pirmininkas M. Chiur- 
lionis, vice pirmininkas P. Mai-

vo “Vifenybei”, .nes “Vienybė” 2. 
numeryje Brooklyno žiniose jau 
aiškinasi Degučiui, kad ne apie . . v jjį ten rašoma.

Kokių tai esama .puslegąlvių, 
kad mėgina gArbę vogti! 1

. — Skaitytojas.

Mes
dalis

Alpa Malt Extract Co
2428 W. 11 SI.

Phone Lafayette 1104

Nėra kito šaltinio, 
kurią pląųkty 

liek naudinjpj žinią, 
kaip Naujienos.

Tl'l. Lafatyctte 4223

Phimbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogerfeusiai.

! M. Yuška,
3228 XV. 38th St., Chicago, III.

■ ■ « ■ ..—v ■ ■ ■

DIDELIS! MASKINIS BALIUS!,
Rengiamas

DRAUGYSTĖS ROŽANČAVOS

Subatoj, Sausio 17 d., 1925 m.-
MILDOS SVETAINĖJE,
3! 12 So. Halsted Street, Chicago, 111.

Pradžia 7:00 vai. vak. < t Įžanga 50c. ypatai
Kviečiame visus be skirtumo kaip jaunus, taip ir se- 
atsilankyti ant šio MASKINIO BALIAUS, ii' links- 
vakarą praleisti prie puikios muzikes, o užtikriname, 
busite visi pilnai užganėdinti.

Kviečia KO MIT EI' /X S.

nūs 
mai 
kad

4aS DIDELIS
Koncertas ir Šokiai

Rengia
CICERUS LIETUVIU LIUOSYBĖS SVETAINĖS BENRDOVE

NEDELIOJ,. SAUSIO-JANUARY 18,1925 m,
SAVOJ SVETAINĖJ, 14th STli. IR 49tl> CT„ CICERO. ILL.

Durys atsidarys 3 vai. po pietų. Programas prasidės 4 vai. vak.
šiame koncerte dalyvaus Lietuvių Laisvės Kanklių choras V. Svietloff, Haranovski, Miss. Rabinova, Miss. 

Ehrman; visi operos (laidininkai ir 1L Orlene (armonistas) grieš ant armonikos. — Tikietai nuo naoų 75c. 
prie durų, — 85c. ant šokių — 50c. Muzika K. Yurgan. Kviečia visus REGIMO KOMISIJA.

Naujame Bankiniame Name
Mes persikraustė m. i savo bankinį namą ir dabar galime suteikti jums pilną bankini patarnavimą

PADEKITE SAVO TAUPYMUS KAIMINIAME BANKE
Atneškite savo bankinę knygelę, o mes iškolektuosime jūsų pinigus iš kitų banku. . z 

Už visus padėtus pinigus iki sausio 19 dienos, palūkanas gausite nuo 1 dienos sausio

TURIME 
APSAUGOS 

SKRYNUTES 
RENDON 

NUO $3 IR 
AUGSGIAU

S^'A$'!'*

d>>

S 7

■

ĮSTOKITE

musu 
KALĖDINĮ 
KLIUBį

M#** ' '. ..... '1

Brighton Park State Bank of Chicago
Archer ir Kedzie Avė.

VIRŠININKAI:

ALBERT WACHOWSKI, Prez.
I.ON A. XVACHOWSK(, Vice-Prez.
KSAVVERY A. CZONSTKA, Vice-Prez.
XVM. II. SCHMIDT. Vice-Prez.
ALBERT V. TENCZAR, Ka«ieriu.s
JAN L. 1IOPCIA, Asb’t Kasteriu.;.

JAN F. SMULSKI
ALBERT WACHOWSKI 
LEON A. WACHOWSKI *
KSAXVERY A. CZONSTKA

DIREKTORIAI:
JOSEF AND. LASECKI
XV M. II. SCHMIDT 
MAN NENCEL
S Y LW ESTE R HOJNACKI

KAZ1MIERAS K AKP1NSKI

y
BANKINES VALANDOS

1" tu iki l vai. pu pietų — KEIV ERGAIS uuu 6 vąl. iki 8 v ui. Aukure. SI IjAIUJl'i imu 9 \;d. rytu iki 8 \al. vakare.

r ’ 'Ketvirtadienis, Saus. 15, ’25
■ j jin II

Tel. BlVd. 3138
M, Woitkewicz- 

BANIS
' AKUŠERKA

PRANEŠIMAS

«»DR. NERIMAU®

3113 South 
Halsted St.

Pranešame, kad Dr. Herzinan per
sikėlė nuo 3110 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.

Mrs, MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
'AKUŠERKA

3101 So. Halsted S t., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon1 
bučiuose. Sąži* 
ningai . patai4- 
nauja, visokio
se ligose 'prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ii', po 
gimdymo.

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

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

DR. SERNER.O.Ū.'
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
' Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 So. Halsted St. !V

/ Moterims reikalingas 
Swamp-Roefas

Tūkstančiai moterų turi inkMų ir 
pūslės ligą ir visai to nežino.

Moterų negalės dažniausiai pasiro
do ne kas kitas kaip inkstų kliūtis, 
ar inkstų ai' pūslės ligos sėkmė.

Jei inkstai nėra sveikam stovy, tai 
jie gali kitus organus apsarginti.

Skaudėjimas strėnose, galvos skau
dėjimas, ambicijos žudymas, nervuo- 
tumas, dažnai buvč' inkstų ligos simp
tomais.

Pradėk gydytis be atidėliojimo. Dro 
Kilmerio Svvamp-Rootas, gydytojo re
ceptas, gaunamas kiekvienoj aptiekoj, 
gali būti kaip tik pats tas vaistas to
kioms sąlygoms prašalinti.

Gauk vidutinę, ar didelę bonką tuo
jaus iš aptiekus.

Bet jei norėtum pirma išmėginti 
šitą didįjį preparatai tai pasiųsk de
šimts centų Drin' iCilmidr & Co., Bing- 
haniton, N. Y. pavyzdinei bonkclei. 
Rašydamas nepamiršk paminėti šito 
laikraščio.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafaycttc 0075. Valandos 2 —G vak. 
Rezidencija 3150 XV. 63 St. Phone 
Prospęct 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 Milwaukce Avė., kam p. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tol. Armitage 
3995. Res. Keystone 4130.

LIETUVIU DAKTARAI
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 SJ. 

Ofiso valandos mito 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
į 9 iki 12, 1 iki 3 dieną

1608 S. Ashland Avė.,
Nbtbli 46th St. Chicago, III. 

>»—u—............. i

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

Tel Kcnwood 5107
: nuo 9 iki 11 vai. vyto;

Dr. A. J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago
'l'eleplione 

Boulevard 2160
Valandos

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

V—___ - - ------ --- -

0i. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1142 So. Westeni Avė.

I ei. Laf^yelte I I16

rasekmingai lia
uju mote- 

s prie gimdy
si o, patarimai

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas: ir akušeris.’1 \ :

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
181 h St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 va), vakare.

t Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
Drevei 0950

Boulevard 4136

3235’ S. Halsted St.

Telefonai:

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Speciali Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga <lel namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drevei 0950.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 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 jiuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

iki

Tclcplione Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
1631 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.

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 

1721 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. Drcxel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drc.vel 9191

Dr. A. A. Roti
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vąikų ir visų chrohiškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
aiti 31 st Street

Valandos L—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dčliomis iš šventadieniais 10—12 dien

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

Optometrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Avė.

47-tos ant 
lubų

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagalba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 So. Ashland Avė. aut 
viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0161
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet;

Biuras 4201 Archer Avė.
Kampus Sacrameuto Avė.

. uuu 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30
Telefoiuly Lufayfelte 3878-7716

Dr. J. XV. Beaudette

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAE j 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

S. L. FABION AS CŪ

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. Bo lęyard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 6 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
Parduodam Laivakortes. * '<

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Va), nuo 9-6
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted Si. 
Tol. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

127 N. Deąrboni St., Room 1211 
Tęlęf. Jlcarborn 1013

Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yards 6894
Panedėlio vakare:

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS'

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ii1 Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ii; padirba* visokius Dokumentus, 
perkant- arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir ^Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiciaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
Tel.

3301

ADVOKATAS
S. La Šalie St, Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

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

6-8 v. v. apart Panedėlio ir

J. P. WAITCHES
Advokatas

127 N. Dearborn Street,
Kambariai 514 ir 516

Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Su batas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.»

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avčilue,

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS 
vojimo abstraktų
kontraktų, dokumentų 
popierių. Veda visokius

ant

Tel. Dearborn 9057

egzamina- 
padarymo 

ir visokių 
sudus.

A. A, SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Room 1310 
Telephonc Dearborn 8916

A ukurais: 2151 WvhI 22 Street 
Telrphouc Rooscvelt 9090

Advokatas
29 So. La Sąllc SI., Room 580 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chica; 

Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. XVashinglon St. Room 911 
Tel. Central 6269

1017 XV. 11 St. i’el. Cicero 8223 
Aut Bridgcporto Seredoj nuo

3236 b. Halsted St. T. Boul. 6737
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L. S. S. ŽINIOS

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Bedarbi išnyks sociali? 
mui įvykus

Tarptautinis Frontas AUSTRALIJA NPW JPRfiEV

Sausio 15, 1925 Eilinis No. 9

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

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekr. A. Žymantas, 17.39 So.

Ilalsted SI., Chicago, 1)1.
Organizatorius J. Šmotelis, 10001 E<|- 

brooke Are., Chicago, UI.
Sekr.-lždin. 1’. Miller, 3210 So. Ilal- 

sted St., Chicago, II).
Knygius A. Kemčža

Chicago, III.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Peny 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:

23rd St.,

Pirminifdias - - P. Skamarakas, 6829 
Calumft Avė., Chicago, III.

Sekretorius — A. Vilis, 2211 North 
VVestcrn Avė., Chicago, III.

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

Finansų Sekr.
So. Halsted St., Chicago, III.

Knygius — J. Vilis, 1511 N. Wood 
St., Chicago, 111.

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

O. Banienė, 1739

Lukstančiai bedarbių laukė 
Tikėjosi,

Drg. K, Bielinio 2-ji kalba 
Lietuvos Seime

gus nebegali savo nervų valdy
ti. Aš pasakysiu, kad musų opu 
zieiios pareiga vra visus tuos
ponus atiduoti Apygardos i ei- 
•nmi (kairėj smarkus ploji
mas; dešinoj triukšmas. Skam
bu! is

gal nuvažiavo į Londoną, jam 
buvo pasakyki: “negausi ponu 
Ii, paskolos, n?s pas lamstą 
sandėliuose vra 10,000 kibiru“ 
(kairėj juokas)^ gi biudžeto 
komisijos pirmininkas dar ge
resnių dalykų gali jums paša- Naujų.Metų ateinant, 
kyli, kaip mario užsienis apie kad naujiems metams atėjus, jie 
Lietuva ir Lietuvos bankus. 
Užsieniai daug goriau žino mu 
su ekonominę padėlį; jie daug 
geriau ižino Ūkio Banko ir 
Emisijos Banko balansus. Jus 
užsieniais mus negąsdinkite. 
Užsienis pasidžiaugs, jeigu 
mes ne tik kalbėsime apie tai, 
jeigu mes Inos ponus, kurie 
dangstosi tokia finansų politi
ka, ’pasodjirisime MJekevič'iauis 
gatvėn — tuomet užsienis 
apie mus tars visai kitą žodį, 
pasakys, kad ir Seime yra ran
ka, kuri moka krašto reikalus 
ginti (kairėj plojimas). Aš pri- pirkimų perviršis traukėsi.
minsiu jums vieną faktą. Nose- Valdžia visai mažai teatkrei- 
nai Latvijos Susisiekimo mini- pė domės į bedarbių augančią 
sliiis Germanavičius nuteistas minią. Ji nesistengė duoti 

bu- 
Darbininkams nėra ko

galės savo darbo jėgą parduoti 
kapitalistams. Nauji metai at
ėjo, bet bedarbių minios auga. 
Jų gyvenimo sąlygos kas dieną 
blogėja. Dideliuose Amerikos 
miestuose yra tūkstančiai bena- 
rnhi darbo žmonių.

Darbininkai pridirbo perdaug

rinkas. Sandėliai yra prikimšti 
brangiais produktais, kurie gen
da nuo ilgo stovėjimo. Maži 
darbininkų uždarbiai negali už
tenkamai nupirkti produktų dėl 
savo šeiminų. Tuo atžvilgiu

ki linis mėnesiais

Privatiniai 
naudoja

savaip

taip vadina-1 ’asekmč
nio krašto šutinimo vra ta, kad

zaidzia viso 
niais reikalais, 
kia pasodinti 
gatvėn, tuomet jie

i), tuos, kurie 
krašto i k oriom i- 

juos visus rci- 
Mickevičiaus

450,(100 dolerių Latvijos 
už neteisėtą užpirkimą, 
jis yra padaręs. Užsienis

kalėjimo ir jiems darbo ir benamiams 
sumokėtų 

iždui

džinu

tus.
hiukti gero iš šitokios draugijos 
tvarkos, kuri yra sutverta iš tur
tingu žmonių luomo. Parlamen
tas susidaro iš republikonų ir

moka gaudyti tokius po- demokratų atstovų. Jie yra pa-

ponai, kurie privedė

Australijoj šįmet bus fodera-' 
iliai rinkimai. Australijos Dar 
bo Partija jau deda visas pastan
gas, kad tuose rinkimuose kilo

jau yra 
prirengta ir rinkimų kampanijos 

. Toje platformoje y- 
tarp tų dviejų partijų yra ra įdėti sekami punktai: 
pu savi ų nesutikimų, bet r ink i-

ITALIJA

Italijoj artinasi rinkimai. So
cialistų abidvi partijos, Utarijo- įjauft’iausiai” laimėjus, 
nų ir Maksimalistų, jau yra pri- • 
drengusios prie balsAvimų. Nors platforma

j:italais į nekilnojamąjį turtą, 
ir per tai šiandien bankrutuo
ja. Nueikite į Kredito kancelia- 
liją ir sužinosit. Sužinosit, 
kad Pi ekyhos ir Pramonės 
Bankas, padarė šiemet 3,000,- 
000 litų nuostolių ir kad pa
dengti tiems nuostoliams, pra
šė paskolos iš Emisijos Banko 
ir tą paskolą gavo; jus sužino
sit, kad Tarptautinis Bankas 
padare 100.000 nuostolių, 
l'r( akelio kontora padarė 200,- 
000 nuostolių, Brauno kontora 
jau revizini|ama. Iš viso nuo
stolių susidarė 1,000,000. I'ai 
tik oficialiai, taip sau, o iš 
tikrųjų Prekybos ir Pramones 
Bankas turi daug daugiau nuo 
- toliu. Prie ko privedė ta poli-, 
tiku? 'loji politika musų vals-;

imu tie
prie to Prekybos ir Pramonės 
Banką, kad ir .jie neturi teisės 
vaikščioti laisvi Kauno gatvė
mis, jiems viela butų visai ki-

kad U n žuvo arba žudomi Lie
tuve- darbo žmonių indėliai, 
indėliai tu žmonių, kurie kada 
tai iškeliavo Į Ameriką ir pa-

einu jus juokų iš to dalyko ne
klesti mes, Socialdemokra
tų frakcija, galu gale juokų 
nekrėsime. Taip, mes nekrėsi- 
me juokų (dešinėj trukšmas. 
Balsai iš vietų: ką nori tuo pa- 
akyti? Skambutis tvarkon).

J ie ponai, kurie drįsta dešinėj

kilcj vieloj, kada susilauks 
tikros bausmės už esamą tvar
ką (kairėj plojimas). 'Taip mes 

irsų amerikiečių doleriai, alsių-, 
sti kaipo dovana darbo žmo
nėms, kad tie dok riai pavirto I Vailokaitis, nei Šmulkštys, 
i bankų m kilnojamą turtą? kili, kurie kalbėjo iš jūsų, 
kraštas gi pasiliko prie supu-lnai, jie neįrodė, kad ta polili- 
\ tįsių markių. Antru kart pri-1 ka geriau vedama, 
vedė prie to bankai gelbėdami! nansų Ministeris 
savo padėlį, sąmoningai ar ne- (lž; .itelmenas, 
sąmoningrJ bankrutuodami: i ti ir nepasako.
tik per vienus metus Lietuvoj! padėtį ir labai suprantu jo pa- 
subankrulavo keturi didžiausi dėti. Bet jus čia tvlėti negali- 
bankai. Jus aiškiai žinote, ko-jte. jeigu jūsų tarpe yra /mo
kios pasidaro ekonominės pa-lnių, kurie buk lai nori ginti

įvertiname bankų politiką

nei 
po-

Vienas Fi- 
buvo tiek 

kad bandė šaky-A

šiandien tiki grupių reikalus. Taigi, baigda- 
tai girdi?! mas kalbėti apie bankus, aš 

žinau, žinau)., nei ėčiau dar porą žodžių pasa- 
i apie tai, ko dar nepabrė- 
epozieijos atstovai.

Nori nukreipti akis i kitą pusę,

nežinai, tai sužinok; o!k\ 
žinai, tat tylėk ir nesi- žė

sai taip nėra). Žinoma, 
ta savo dalykus apginsi, 
stos reikalas, tur būt, 
nenukentės, bet aš kalbu 
ne apie’ tamstos dalykus 
kalbu apie dalykus

lams
tam-1
visai j
visai) Kaip 

aš) krašto
Jono ir j kišamas

niekas nematytų jų 
tamsiu darbu.* fc

tiktai

čia.

tautinis
jus ginate, girdi, žj 
giname krikščionis

kyla bendras 
tučtuojau ’iš- 

k laušimas:

Visiems kaip diena aiš- 
kad musų bankų politika 
neteisėta, yra pastatyta jums pasakyti, kad^musų 
blogų blogiausių pamatų kų politika yra bjauresnė 
•ii*u šiandien Seimas vra

ant
ir
tuo klausimu susidomėjęs, jei
gu čia kalbama tuo klausimu 
liek daug, tai kalbama ne to-

kalbama tani, kad Finansų 
M-ris imtųsi reikalingų prie
menių kalbama tam, kad vi
slu menė apie lai žinotų. Mes 
kalbame visuomenei, kad ji
vieną kartą sužinotų, kokia po kiekvieną syk šaukiate, 
litika pas mus varoma, kas yra 
daroma su valstybės lėšomis, 
kas daroma su valstybiniu tur
tu, kad varomas tam tikras 
biznis, tuo bizniu įnešama į 
visą krašto gyvenimą dideliai!-

viskas 
mano

ne kalbos

Teisman juos!
Mes norime, kad tas 

butu pašalinta ir todėl, 
manymu.
skambėti iš šitos tribūnos, tu
rėtų būti tarias visai kitas žo
dis. Aš jau pirmoje savo kal
boje sakiau, kad ir ramus žmo

turiu 
ban- 
poli- 

lika nei politika barbarų. Ne
galima ir išsižioti apie vieną ar 
kitą klausimą, kaip tuojau 
griebiamasi tautinių kivirčių; 
tuojau norima klaidinti musų 
visuomenę, stengiamasi paleis
ti į apyvartą tautinę neapykan
tą, kad kiršinti vieną tautą 
prieš kitą. (Iš dešinės: jus taip 
darot). Ne, jus tai darot. Jus 

kad
opozicija gina žydų reikalus, o 
tuo tarpu mes kalbame apie 
akcinius bankus, ne apie ką 
kitą. Aš turiu pastebėti, kad 
ponas Vailokaitis ir kiti iš jū
sų pusės ne kartą yra sakę: 
“ką pasakys užsienis, jeigu pa
tys atstovai taip Seime kalba’*. 
Aš pasakysiu jums, kad tai 
yra irgi ne kas kita, kaip gąs
dinimas užsieniu žmonių ir 
manymas, kad mes išsigąsim 
užsienio. Aš sakau jums, kad 
jus negąsdinkit mus užsieniais. 
Kada Vailokaitis porą metų at-

Nrw Jersoy valstijos Socialis
tų Partija laikė savo valstijos 
konvencija sausio 4 dieną. Tojo 
konvencijoje tapo išrinkti dele
gatai į Progresyvių Konvenciją 
kuri atsibus Chicagoje, vasario 

Visose valstijose so- 
slengiasi išrinkti 

-o par- 
soeialistai 

konven- 
pagrindai

25 dieną, 
i ei', ’istai

Legalis 44 valandų savaitinis kuodaugiansiai s; 
muose abidvi partijos tikisi gan- (|ai.i)as visoje Australijoje. j li.i<■ • <K legatų;

Legalė minimom alga visoje u< 1 b *'*1<I šioje 
giau atstovų, negu pirmiau tu- Anstraliįoįe. cijoje butų padėti

Darbo Partijai, panašiai, kaip y- 
ra Anglijoje.

ti daugiau balsų ir išrinkti dau- j 
giau ntriovų, negu pirmiau tu- Anstraliįoje. 
rojo. .

I U tari jonai socialistai savo 
propagandai vartoja vardą už- 
injiišto Fašistų šaikos d. Mattoot- 
ti. Dabari atspaudino naujas 
narių korteles, ant tų,kortelių y- 
ra paveikslas nužudyto d. Mat- 
teotti. Jie taipgi reikalauja, kad 
naujas tiltas dabar tiesiamas per 

(upę Tiber, butų užvadintas 
“Matteotti.”

i;11 Socialistai sudėjo daug gėlių ir 
vainikų toje vietoje, kur buvo 
nužudytas d. Matteotti. Musso- 
linio fašistų valdžia buvo užsi- 
iųaniusi tas gėles ir tuos vaini
kus sunaikinti. Minia žmonių

! Labiau ištobulinti valdžioj lai
vų linijas.

operatyvus mar ketus ir finansa
vimą farmų produktus.

Valdžia turi paimti į savo 
kontrolę visus bevielius telegra
fus.

Australijos Darbo Partija yra 
pilnai socialistinė partija ir sa- 

'vo platformoje reikalauja, kad 
visa industrija butų socializuota.

Darbo Partijos Federalėje kon 
ferencijoje nutarta, kad nedidė
ti su komunistų partija. Taipgi 
yra nutarta, kad prie Darbo Par
tijos komunistai negali būti pri-

pamatė, kad fašistai nori pusi- ’ 1

CONECTICUT

,k 111 i
nu-. Užsienis kaip tik abejoja, laikytojai šitotsi netikusios drau-
kada pas mus liktai kalbama, gijos tvarkos ir apgynėjai kapi 
darbų neparodoma. Mes turim talistų interesų.
didelių ir labai gražių bylų. Darbininkai, mes turime 
bet visos los bylos guli paslėp- vinlis politikoje, norėdami 
tos; šitos; bylos yra slepiamos keisti kapitalistišką tvarką

cializmu. Musų priedermė yra 
organizuotis politiškai ir rinkti 
savo atstovus į kongresą. Išrin-1 
kę daugumą savo atstovų į par-! 
lamientą reikalausime, kad visi 
gamtos šaltiniai priklausytų vi
suomenei.

tyčioti iš jų atmininio nužudyto 
draugo, tiesiog pakėlė tokį maiš
tą, kad valdžia pabūgo ir jau da
bar nieko nedaro iu ta vieta yra 1 
visuoi.net puošiama naujomis gė-

la-
pa-
so-

RUSIJA

’Busi -

ir nenorima jų iškelti aikštėn. 
Taigi prašom mus užsieniais 
negąsdinti ir nemanyti, kad 
mes nemokėsime įtikinti už
sienį, kame yra teisingas ar

VOKIETIJA

baigdamas savo kalbą ir dary
damas tas kelias pastabas aš kiai, su kuriais yra gaminami 
konstatuoju, kad tie debatai 
S( ime tegu bus priminimu kri
kščionių demokratų blokui, 
kad negalima žaisli, negalima 

lokiais klausimais, kurie 
viso krašto gyvenimą 
lokiais klausimais, kurie 

arba veda prie bankroto 
kraštą, negalima žaisti 

lik tam, kad išgelbėti nedidelę 
grupę žmonių. Kalbėdami 
šita, mes lauksime darbu.

liečia

visa 
tik-

Reikia imtis griežtų prie
monių!

Jei jų nebus, 
kitų priemonių 
šmas. Balsas i 
priemonių ?).

mes griebsimos 
(dešinėj triuk- 
dešinčs: kokių 

'los priemones

yra • žmonių, 
valstybiniuskurie 

turtus 
tams, 
tokių 
ir, aš 
savo 
liuli 
neteisingą politiką, kuri 
ma. Laikas yra atsistoti ant to 
pagrindo, kad finansiniai butų 
šelpiama tos visuomenės insti- 

cin į plačią 
gerina

privačių įstaigų reika- 
Mes tą padarysime, kad 
dalykų (Lietuvoj nebūtų 
tcdcl sakau baigdamas 

kalbą, kad reikia pražū
tuos visus neteisėtumus', 

varo-

Rinkimai Vokietijoj—s*, d. 
laimėjo.

Rinkimuose į parlamentą 
gruodžio 7 d. žymesnės partijos 
gavo mandatų: socialdemokra-

Bolševikų kauki narnoj 
joj, diktatoriai Zinovjevas, Sta
linas ir Kamenevas, apsidirba su 
vienu “nenuorama” 
Mat, jis buvo pradėjęs 
voliuciją” ir norėjo 
darbelius tų Rusijos 
Bet ji uždarė taip,

Connecticut valstijos komite
tas Socialistų Partijos nesenai 
turėjo susirinkimą. Tame stusi- 

* rinkime nutarė leist propagan
dos laikraštį. Dabar yra išleistos 
tam tikros blankos ir yra renka
mi pinigai to laikraščio išleidine 
j imu i. Taipgi yra renkama pi
nigų padengimui lėšų delega
tams kurie važiuos į Progresys- 
tų konvenciją, vasario 25, Chi- 
cagon.

Bridgeport, Conn. socialistų 
kuopa įsitaisė savo puikius kam
barius mitingams ir prelekci-

’ joms, Room 33, Lincoln Bldg., 62 
Cannonn St. Draugai gali at
eiti i tuos kambarius dienomis 
ir vakarais, čia yra įtaisyta 
puiki skaitykla, randasi visi ša
lies socialistų laikraščiai. Kam
bariai yra prirengti labai paran
kiai ir gerai, čia kiekvienas so
cialistas jaučiasi tikrai kaip na
mie.

1Lal'bi',inkl.!ran: tai 131 (buvo 100), nacionalistai 
111 (buvo 96), katalikų centras 
69 (buvo 65), liaudies partija 
(liberalai) 51 (buvo 44), komu
nistai 45 (buvo 62), demokra
tai 32 (buvo 28), tautininkai so- 
iaIi štai arba 
32). Išviso 
Tuo bodu didžiausias' mandatų 
prieauglis pas socialdemokratus 
(31), daugiausia nustojo fašis
tai (18) ir komunistai (17)- So- 
cialdembkaiathr gavo 7% milio- 
nus balšo. Prūsijos, landtage 
(provincijos parlamente) social
demokratai ištaikė savo manda
tų skaičių ir dabar pasilieka 
stipriausia frakcija. Bravo 
kiečių socialdemokratai!

Kaltina Prezidentą
Pi rni as is demo krati nes

kietijos prezidentas socialdemo
kratas Ebert yra be galo neap
kenčiamas vokiečių monarchis- 
tų. Dabar jie kaltina preziden
tą, kam jis karo laike, būdamas 
reichstago s. d. frakcijos narys, 
sukėlęs streiką tose įmonėse, 
kur buvo gaminami karo pabūk
lai, ir kurstęs darbininkus ne
dirbti “apsigynimo” reikalams. 
Delei to kilo Įdomi byla.

Trockį u. 
kelti “tc- 
nurodyti 
budelių,

kad dabar 
Trockio negirdėti nei balso. TolČs 
kalėjimas ar mirtis, tai nėra di-j 
delio skirtumo. Troškis dabar 
gyvas palaidotas.

NEW YORK
Buffalo mieste pasimirė labai 

gerai žinomas vietos gyvento
jams socialistas d. Green. Jis 
paliko moterį ir dukterį. Drg. 
Green buvo geras .kalbėtojas ir 
agitatorius. Jo namai, tai bu
vo tikra draugiška užeiga kiek
vienam socialistui. Daugelis 
draugų ilgai neužmirš savo gero 
ir darbštaus draugo.

Woodridge, N. Y. Drg. August 
Claessens laikys čionai eilę pa
skaitų temoje “The Story of 
lluman Progress.” Pirma pa
skaita įvyko sausio 7. Tas pa
skaitas jam rengia Darbininkų 
Ratelis.

New Yorke, Socialistų Parti
jos 4 wardas laike susiflnkima 
sausio 8 d. ir išrinko delega
tus į Progresyvių Konvenciją, 
kuri atsibusi vasario 25, Chica
go j.

Bronx kuopa surengė prakal
bas sausio 5 dieną. Kalbėjo tei
sėjas Jacob Panken. Jo tema 
buvo apie besiartinančią konven
ciją, Chicagoje. Paskiau buvo 
diskusijos.

prod ūktai. i
Socializmui įvykus išnyks be

darbė, prostitucija ir skurdas. 
Tuomet nemirs žmonės, iš bado. 
Ir nepūs valgomi produktai san
dėliuose, nes ta vorai nebus ga
minami dėl pelno, bet dėl visuo
menės vartojimo. Kiekvienas 
visuomenės narys turės progos 
vaitoti tiek tavoft’ų, kiek jis rei
kalai!Darbo valandos būs 
trumpos ir kiekvienas darbiniu- 

, kas dirbs visuomenei. Bedarbe 
išnyks, todėl kad privatiškos y- 
patos nevaldys pasaulio rinkos. 

| Visuomenė dirbs tiek produktų, 
kiek bus reikalinga pragyveni
mui. Išnyks (-kurdas.. Išnykus 
skurdui, išnyks ir prostitucija,! 
kini rija jaunų mergaičių dorą.'

Socializmui įvykus, kiekvienas 
draugijos narys turės progos at
siekti mokslą. Bus draugijos 
tvarka, kuri suteiks, visiems vi
suomenės nariams atsiekti savo 
dvasiškus troškimus. Visuome
nei apsišvietus išnyks tamsybe 
ir žiaurųl-i žmonių papročiai.

Draugai darbininkai, jau lai
kas mitinis pasiliuosuoti iš kapi
talistų jungo. Ilgai mes tamsy
bės miege miegojome ir milijo
nus turčiams krovėme. Organi- 
zuokimės politiškai ir ekonomiš
kai, kad Įvykdžius socializmą.

—Felix Misses;

ĮDOMUS DOKUMENTAI

fašistai 14 (buvo 
atstovų bus 493.

ANGLIJA

vo-

Vo-

Prie Anglijos Darbo Partijos 
priguli labai daug žymių žmonių 
ir artistų, šiomis dienomis įs
tojo į Darbo Partiją artistas 
portretų piešėjas — Augustus 
JohiM Jis dabar piešia portre
tą buvusio, Anglijos Premjero 
i Ramsey MacDonaldo.

_._o ' Taipgi įstojo į Darbo Partiją
ir toms didelėms įmo- Tūkstančiai kalnakasių jau se- buvę parlamento ntVtai R. D. 
‘ikalau ja dar didesnių nai streikuoja. Neturi darbo, Denman ir Leslie Scott. Jie abu- 

Lciskite kreditus į neįurj pinigų, neturi duonos, ne- du buvo žyijnųs veikėjai Liberalų 
turi rūbų. Sniego prisnigo daug. Partijoj.
Šalta. Kurios šeimynos turi ma
žų kūdikių, tai joms tikra bėda. 
Jiems reikalinga pagelba. Mai
nų savininkai darbininkų šeimy-' 
nomis nesirūpina ir nesirūpins, nistai eina išvieno ir nori nuver
ti jiems pagelba būtinai reikalin- sti dabartinę valdžią.
ga. Dauguma kūdikių serga; I

locijos, kurios 
žmonių minią, kurios 
jų bnvį, šluosto ašaras maža

tikiai nko, darbininko ir 
smulkaus gamintojo, 
galės pakelti visą 

sunkumą bet ne tie,' 
didelių

iš 
ir 

vokiečiu kalbomis revoliucinių 
komunistų grupės. Vadinamo
ji kairioji -darbininkų opozici
ja skundžiasi komunistiniai 
mąstančiam proletariatui, kad 
komunistų valdžia Rusijoj ne
leidžia kairiajai opozicijai vie
šai prabilti ir persekioja žiau
riau nei caro laikais, išsiunčia 
su šeimyna į tolimą Sibirą ir 
t. t. Atsišaukime nurodyta 
daug pavyzdžių. Kairioji opo
zicija išleido slaptai manifes
tą vokiečių, anglų ir rusų kal
bomis. Iš jos nusistatymo ma
tyti, kad ji visgi pateisina per
sekiojimus socialdemokratų ir 
eserų, bet dabartinius Maskvos 
valdovus laiko klaidingais va
dais. Iš minimų atsišaukime 
pavyzdžių matyti, kad iš žino
mesnių rusų komunistų tai 
grupei priklauso Miasnikovas, 
Kollontai ir kt. Atsišaukimas 
pasirašytas ir kitų kraštų kai-; 
riųjų komunistų ir nukreip
tas prieš “Maskvos Internacio
nalą”. Berlyne jie* turi įsteigę 
savo biurą. Kitame dideliame 
atsišaukime, vokiečių kalba vo
kiečiu komunistas červvinski 
iškelia aikštėn priežastis, ko
dėl jis liko pašalintas iš komu
nistų judėjimo ir smerkia savo
partijos vadų darbus. Atsišau-1 
kimas — laiškas skiriamas ko-1 
munistų partijos vidaus disku
sijoms ir turi savy daug aky
vų faktų.

Visi tie dokumentai įdomus 
tiek, kad iš jų matyti didelis 

pakrikimas komunistų 
ir didelis mišinys

Musų Centras yra gavęs 
užsienio atsišaukimus rusų

MISSOURI

Jalpin, Missouri tapo atgaivin
ta Socialistų kuopa, čia drau
gai nutarė, kad jie turi padau
ginti savo kuopą naujais nariais 
.ir tą jie dabar jau daro. Dar
bas sekasi gerai, nauji nariai ra
šosi. Taip turėtų veikti ir musų 
kuopos.

ži mio 
apsk r i lai 
Tiktai jie 
gamybos 
kurie turi prisisteigę 
Įmonių 
nėms 
kreditų? Leiskite kreditus j 
žmones paskolomis, už kurias 
■mkite teisingus nuošimčius. 
Jus man neįrodysit, kad įstaty
mais einant galima imti dau
giau negu 12 nuoš., o čia iš 
Seimo tribūnos skelbiama, kad 
lai galima daryti. — Ne, nega
lima daryti. Įneškit į Seimą įsr 
tatymą ir pasakykite, kad nor
ma yra daugiau kaip kad ji 
12 nuoš., yra 24 nuoš. į metus, 
tai . tuomet galėsite pasigirti, 
kad stovite ant įstatymų pa
grįsto pamato^ Mes čia, prote- ( Socialistų Partija prašo drau- [toji policija niekas daugiau nėra, 

gų, kas turi atliekamą rūbą, kad kaip rojalistų ir komunistų pro- 
tuojau nusiųstų arba atneštų į pagandos lizdas. Tuojau įnešė 
S|pcialistų Partijos Ofisą, 1501 įnešimą į Parlamentą, kad ta į- 

‘ j kontroliuojama val- 
Komunistai ir rojalistai 

tam labai priešinosi, bet nieko 
nelaimėjo. Už socialistų įneši
mą balsavo 307, o prieš balsavo kais ir prirašyti juos prie Socia- 

Tuo budu rojalistų ir ko-1 listų Partijos. Tikisi, kad bus 
’munistų lizdas liko panaikintas. ’ gerų pasekmių.

stuodami prieš tokią ' bankų 
politiką, kalbame ne savo as
mens reikalais, bet kalbame 
tos visuomenes reikalais, kuri 
yra mus įgaliojusi ir atsiuntu
si čia, kad mes stovėtume jos 
reikalų sargyboje.
ploja).

(Pabaiga)

West. Virginijoj baisus vargas.

PRANEŠIMAS

šeimoj

FRANCIJA

Franci jos rojalistai ir komu-

sti dabartinę valdžią. Socialis
tai, matydatni tame didelį pavo-

Socialistu Partijoj
jiems ne tik maistas yra reika- jų, pataiko dabai’tinę valdžią.

Francijoję buvo sudaryta sta- 
Bet neturėdami’ pinigų, jie ptoji policiją ir tai policijai bu- 

Vargas be- vo skiriama 1,500,000. frankų. 
Socialistai sužinojo, kad ta slap-

lingas, bet ir gydytojų priežiū
ra.
nieko negali gauti.
galinis.

Warren Avė., Chicago. Rūbai 
bus tuojau nusiųsti tiems bėd- 
niems West Virginijosi kalnaka- 

(VI. ir sd. siams-
Kas turite atliekamų rūbą ar

(apatinių tuojau siųskite Sociar 244.
j listų Partijai. '

staiga butų 
džios.

y IDAHO

LSS. VIII Rajono konferenci
ja įvyks sausio 25 d., 1925 m.

1 Naujienų name, 1739 S. Hal- 
sted St., Chicago, III. Pradžia 
1 vai. po pietų. Visos LSS. kp., 
priklausančios Aštuntam Rajo- 

’ nui prisiųskit į konferenciją de- 
I legatus. Delegatai nesiveluokit, 
'bukit taiku, nes daug turim rei
kalų dėl apsvarstymo, kas liečia 
org-anizacijos gerovę.

A. VUis,
LSS. VIII Raj. Sekrt.

Boise, Idaho, socialistų kuopa 
ųeturėjo svetainės kur laikyti 
savo susirinkimus. Tuomet d. 
Alice Higby suteigė savo na
muose vietą taikyti susirinki
mus. Socialistai labai tuo džiau
gtasi ir sako, kad pravačiuose 
namuose susirinkimai taikyti 
dar geriau negu, kad svetainėje. 
Jie dabar nutarė daryti kampa
niją ir eiti namas nuo namo as
meniškai pasikalbėti su darbinin-

PRANEŠIMAS

LSS. VIII Rajono knygų per
žiūrėjimo komisija malonėkit su
sirinkt sausio 18 d., 1925 m., 
Naujienų name, 1-mą valandą po 
pietų.

Bus peržiūrėjimas finansų 
knygų ir kad prirengus atskaitą 
busiančiai LSS. VIII Raj. konfe
rencijai.

Taipgi dalyvaukit Rajono fi
nansų sekretorius ir kasierius.

LSS. VIII Raj. Sekrt.
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Pamatinis klausimas, dėl 
kurio čia eina ginčas senate, 
yra: Ar gamtos turtų šal
tiniai turi būt eksploatuo
jami valstybės, ar privatinio 
kapitalo? Yra liūdna žiū
rėt, kad tokiu svarbiu klau
simu Jungtinių Valstijų se
natas neturi aiškaus nusi
statymo.

atiduos Lietuvos 
idant jūsų brolius 
šompolais luptų.”

Šitokius baubus 
piešia rubsiuviams, 
kad unijoje eina 
prieš jų begėdišką

buožėms, 
geriau

greta su Mussolinio šaikos at- kad “f 
stovais parlamente.

Ir tai visai logiška. Kaip fa
šistai, taip ir komunistai yra 
demokratijos priešai. Svar* 
blausias principas pas juos 
abejus yra tas pats, tik žo
džiais jie vieni nuo antrų ski
riasi.
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Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
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Metams ..............  — $7.00
Pusei metų ......................... 3-^0
Trims mėnesiams ........ —- 1*75

, Dviem mėesiam ............ -.... — 1*25
Vienam mėnesiui ...............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
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Pusei metų ..................  4.00
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Naująjį Vokietijos minis- 
terių kabinetą mėgina su
daryt stambiojo kapitalo 
“liaudies partija”, kurios 
vadas yra Dr. Gustav Stre- 
semann. Tam kabinete yra 
pasiūlyta keletas vietų at
viriems monarchistams. Vie
nok į jį sutiko įstoti ir kata
likų “Centro” veikėjas 
Brauns.

O Kiti vokiečių katalikų 
vadai (pav. buvęs kancleris 
Marx) atkartotinai skelbė, 
kad jie su monarchistais ne
nori turėt nieko bendra. Pa-

O gal jisai ir turi nusista
tymą, tik nedrįsta jį viešai 
parodyti. Tai butų dar blo
giau. Kaip gali ta įstaiga 
gaminti kraštui įstatymus ir 
prižiūrėt valdžios politiką, 
jeigu jos nariai bijosi viešai 
stoti už savo įsitikinimus?

Visi pamena, kokia ne
graži komedija buvo vaidina 
ma Washingtone, kai iškilo 
garsusis Teapot Dome skan
dalas. Ir administracija, ir 
senatas sukinėjosi visaip, 
kad nuraminus visuomenės 
opiniją, bet kuo mažiausia 
rūpinosi tuo, kad nuodug
niai ištyrus dalyką. Prie ši
tokios politikos ar galima ti
kėtis, kad valstybė butų kuo
met nors apvalyta nuo suk
tybių, Vagysčių ir kyšių etni
nio?

Kuomet įstatymų leidėjai 
ir valdžios nariai elgiasi ne 
sulig savo įsitikinimais —- 
dėlto, kad jų neturi, arba 
dėlto, kad bijosi juos paro

tai valstybė pavirsta
egoizmo interesų įrankiu.

Apžvalga
MASKVOS DAVATKOMS

KINKOS DREBA.

DU Vllvj VU 
dviejų kėdžių.

ant

(landas apie tai, kad Chica- 
s lietuviai rubsiuviai apva- 

komunistų 
kitas ko-

le savu uniją nuo 
diktatūros, pasiekė 
liouiias. Paskutiniu

Vokietijos klerikalai

klerikalai — moka taikytis 
prie visokio vėjo. Kai pu
čia reakcijos vėjas, tai jie 
eina išvien su reakcinin
kais; kai pradeda imti vir
šų liberališki elementai, t?’, 
klerikalai dedasi prie jų;

lietuviai rubsiuviai
Brooklyno 
ome kru- 

lokio pat 
Chicagoje. 
tuo, mu

“valymo”, kaip
Maskvos davatkėlės 
tyl, didžiai susirūpino.

Brooklvno komunistų šlam
šte Įdėta sieksnine “korespon
dencija” apie’ kokį tai “konl- 
aktorių pakalikų ratelį”, ku-

revoliucinis judėjimas, tai 
jie sutinka ir revoliucijai 
tarnauti. Tas klerikalų “ga
bumas” pareina nuo to, kad p 
jie susideda iš labai mišraus 
elemento, neturinčio vieno
dų principų.

Vokietijoje klerikalų par-

ninku, ir ūkininkų, ir fabri
kantų, ir darbininkų. Žiū
rint, kuris visuomenės 
sluoksnis tam tikroje valan
doje yra stipresnis,. tai už
ima vadovaujančią vietą 
klerikalų partijoje ir ata- 
tinkanti jam srovė. Tuo bu- 
du ji visuomet yra su “per-

toriai nežino, kaip išspręsti 
Musele Shoals klausimą. 
Vieną dieną jie dauguma 
balsų pritarė Udenvoęd’o 
rezoliucijai, kuri įgalioja 
valdžią išnuomuot Musele 
Shoals privatiniems kapita
listams; kitą dieną jie, vėl 
dauguma balsų, priėmė se
natoriaus Norris o pasiūly
mą, kad Musele Shoals pasij 
liktų valdžios kontrolėje. 
Bet tas dalykas galutinai 
dar neužbaigtas. Senate 
dauguma gali dar kartą pa
keisti savo nuomonę. '

komunistai 
pajutę, 

judėjimas 
diktatūrą.

Jų melagystės tečiaus yra per
daug permatomos, kad Brook-» 
lyno rubsiuviai duotųsi jomis 
save apgauti. Ne maži g'i kū
dikiai jie yra.

Komunistine intrygantų šai- 
ka įsigalėjo Brooklyno rub- 
siuviuose (taip pat, kaip jie 
buvo įsigalėję Chicagoje) lik
tai ačiū tam, kad tarpe uni
jos narių daugiumos nebuvo 
jokio susitarimo. Komunistai 
eina į mitingą, visuomet iš 
anksto slaptai susimokinę,' 'ko
kius sumanymus paduoti, kaip 
kalbėti ir už ką balsuoti; o 
kiti unijos nariai, iš anksto 
nepasitarę tarpe savęs, nesilai
ko išvien, ir duoda komunistų 
rėksniams paimli viršų. Jeigu 
visi tie rubsiuviai, kurie yra 
priešingi maskviniams elemen 
tams, turėtų bent dalelę tos 
vienybės ir susitarimo, kokių 
laikosi komunistai savo tarpe, I 
tai komunistų smarkavimui 
butų padaryta galas kaip be
matant. Chicagos rubsiuviai 
tą parodė. |

Brooklyno komunistams jau 
kinkos dreba, kad tokios pat 
pirties nesusilauktų ir jie. Del-1 
to jie tokias fantastiškas isto
rijas deda savo organe.

TEOKRATIJA LIETUVOJE.

Tokia valdžia^ . kurią, savo 
rankose turi kunigai, vadinasi 
teokratija. ’

Pasak Kauno savaitraščio 
“Lietuvio”, kurį redaguoja A. 
Smetona, dabartinė Lietuvos 
vyriaus ybe esanti “teokrati
nė,” nes

“Kunigai yra miniąleriai,
ntusų viešpataujančiųjų par
tijų vadai kunigai, kurie be 
Romos sutikimo neturi tei
ses užimti
valdžioje vietos (Codex Ju- nistams provokatorišką partijos i darbininkai “turi 
ris Canenici. 'Lib. 11, De t>er- programą.
sonis — de clertcis, Can.

ĮMIKAS PETRAUSKA& - 
OPEROS DIREKTORIUS

Vienas buvęs amerikietis 
rašo mums iš Kauno:

jasi” su “bosais” už' 
geresnį duonos kąsnį. I

Vėla visi žinome, kad visi ca
ro valdžios laikų 
dabar tarnauja Rusijos komu
nistų di <tatoriškos 
staigosę “čekose”.
cariniai 
ninkiškdi” komunistų 
O nuo jų pasidarbavimo

valdžios į- 
Reiškia, tie 

šnipai tarnauja “d&rbi- 
valdžiai. 
> caro 

i laikais žuvo ne vienas revoliu
cionierius. O nuo tų carinių ko<- 
munistams tarnaujančių šnipų 
šiais laikais žūna ne vienas Ru
sijos kovotojas už laisvę, Sala- 

artistų !vecko salose. O Andriulis ir ki
ti žmogiukai bolševizmo agentai, 
gina tą
nę komunistų “čeką”, įdealizuo- 

i gažietose tų kru-

“Valstybės Operos 
tarybos reikalavimu, paga
lios, švietimo ministerija siir 
tiko paskirt Mikų Petraus
ką Valstybės Operos < 
toriam. Visi, tiki, 1 
gražioj įstaigoj 'Mikas įves 
tvarką ne lik scenoj, bet ir kiną tarnavusį detektiVų biure

kruviną Rusijos caristi-

> direk- J* komunistų 
kad toj vhių čekistų darbus.

Tad bereikalo komunistai nie-

Iš visų Lietuvos muzikų p. 
Mikas Petrauskas tnr-’bul 
ttnkarriiausSas lai vietai, 
puikiai pažįsta visas meno 
kas, surištas su opera, ir 
to turi labai stambų organiza
torišką gabumą.

v ra

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

BOLŠEVIKAI IR BUVUSIEJI 
ŠNIPAI

tarnavus.
Pilėną, jo patys viešai skelbiasi 

. visuomenei esą Rusijos šnipais.
Mano supratimu, jeigu komunis
tams tiis taip yra malonus Ru
sijos špipo vardas, tai jie gali 

greitai patapti bile šalies ar vals
tybės šnipais v provokatoriais, 
nes visi pamena Chicagoj Foste- 
rio šovimą, kur buvo norėta nu
šaut Fpsterį ir šovėjas eidamas 
šauti Fosterį “užmiršo” į revol
verį įsidėti kulką ir šovė tiktai 
su vienu paraku, todėl ir nenu
šovė. Bet Fosteris, komunistiš
kų sektantų akyse, visgi paliko 
kapitalistų kankinys, ir buvo 
renkamos iš darbininkų aukos. 

! Taip pat atsimename kitą gudrų 
i komunistų skymą, kur Michiga- 
no miškuose patys komunistų 
šnipai pranešė slaptajai policijai 
ir valdžia Suareštavo kdmunistų 
partijas “slaptą” suvažiavimą, 
kur buvo federalės valdžios

P. žadeikis

Lietuvos-Amerikos Prekybinių Sau 
tykių Apžvalga ir Prekybos 
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Chicagos komunistų gaziėta 
gruodžio 19 d. rašo ir peikia tau
tininkų laikraštį “Dirvą”, kam, 
girdi, tas tautininkų laikraštis 
vadina šnipą Pilėną geriausiu
darbininkų vadu. Labai keista, i agentų sučiupti visi dokumentai, 
kad komunistai pil. Pilėnui pa-■ rodantys, kad komunistai ren- 
vydi garbės būti geriausiu dar-igiasi prie revoliucijos. Ten ir 
bininkų vadu vien tik dėlto, kad i vėl pasidarė “kapitalistų” auka 
Pilnėnas kadaise tarnavo už algą žydelis Rulhenbergas, kuriam 
valdžiai. Bet visi gerai pamena, per kpiis nudils komunistai rin- 
l\uomet šnipas ir provokatorius ko aukas ir spaudoje visaip 
L. Fraina Chicagoje ant Bliuau-'apie jį barabanijo, kad tai di- 
nės buvo sutvėręs ” komunistų džiausiąs kankinys už “darbi- 

atsakomingos smalos institutą ir parašė komu-i ninku” reikalus, ir todėl visi 
duoti aukų.

Paskui valdžia su-j Taip kaukė komunistai. Jr šituos 
griovė tą smalos institutą ir su- darbus dirbdami komunistai ne
ardė komunistų partiją. Vienok Į rėjo, kad kapitalistų spauda juos 
visi komunistai garbino Frainą išbusitintų po visą Ameriką, 
ir vadino jį geriausiu, didžiausiu 
“revoliucionierium, darbininkų” 
vadu, o 1919 metais 
gazietos redaktorius

“Lietuvis

“'Lokiu būdu Vatikanas 
gali kontroliuoti musu val
džią visose svarbios? jos 
funkcijose.
mo dalis tokiu budu su juo 
lyg pasidalinama.”
Tai yra aiškinama sąryšyje

Vilnių 
pasigrobė lenkai. Jie stengsis 
toliau ir visai Lietuvai uždėti 
savo leteną. Romos papa gi 
rems “katalikišką Lenkiją”; o 
Lietuvos valdžia, būdama 
Vatikano kontrole,

Musų suverenu- sakydamas “Mildos

ris buk susiorganizavęs kovai Vilniaus klausimu, 
su “pažangiais unijistais” (t.
y. komunistais). Tas “ratelis”, 
girdi, laikęs susirinkimą vieno 
kliubo kambariuose 
įvairius planus, kaip 
savo kontrolen rubsiuvių 
ją. “Korespondencijos” 
riti s sakosi pats “buvęs 
lio susirinkime”, bei tai, ina-1 
tyl, yra melas, kadangi jisai 
nepaduoda no. susirinkimo lai
ko, nė vardui lų žmonių, kurie 
lenai dalyvavo, (ialima numa-

1 uyI, kad lai yra paprasta ko 
muntstjnių melagių .pasaka, 
sugalvota diskreditavimui sa
vo priešų.

Įdomu, kokių dalykų pasa
kojama tame rašinyje. “Lais-( 
vės” korespondentas pirmiau
sia riečia ilgą spyčių apie tai, 
kad rubsiuvių uniją norį pasi
gauti j savo nagus rūbų siuvi
mo dirbtuvių 
traktoriai 
v o 

1 ir
molis, kad pravedu s 
k oi i t rak to r ių i ižrtiačias.

Toliaus 
tina,

ir daręs
paimti

u ni
auto- -tam priešintis. Kokia
rate- tis laukia Lietuvos?

savininkai, kon- 
ie, esą, suradę sa- 

“pa kalikų” rubsiuvią tarpe, 
šie dabar pradedą organi- 

unijose

' smulkią
ją”, to

. esą “visiirtps aišku, 
“ratelis” atstovaus 

'lietuvišką buržuazi- 
uegana. Jisai įrodine- 
as neva “ratelis” esąs

Lietuvos “buožiukų” įrankis:

siuvių tokuto iždo, kad išė
mus iš jo pinigus ir atidavus 
Lietuvos buržuazijai.

“Kaip tie ratchiinkai 
grobs 54 ilokalą”, rašo
niunistų organo korespon
dentas. “jus, dranga.', pama
ksite, kad jie tuos pinigus

uz- 
ko-

šapos darbo žmogus*^

Muito apygardos

l lampshire, 
Massacbusetls,

Maryland,
Miclugan, Viiio .. 79.576

Oliio,

e r

Lietuvos

KOMUNISTAI IR 
LINI.

po 
negalės 

tat atei-

MUSSO-

kores-

Lietu- 
dides- 

dar ga-

komunistų 
Andriulis, 
svetainėj 

kad, girdi

Pastabos
Mokslo Draugai yako., jog 

■apie Marsą mes žino|Te ne dau-
“prakalbą’L pasakė,
mes visi komunistai busime šni
pais dėl darbininkiškos Rusijos kaip ir penkias dešimts mo

kas nors, bile;Kj atgal.
; Gerai, mes tą, žinom dabar, 
'bet| to nežinojom seniau..

valdžios. Jeigu 
vienas iš musų draugų komunis-j 
tų, sužinosime, kad koks menše- ■ 
vikas (Rusijos valdžios priešas,! 
socialpatriotas) norėtų važiuoti'______ __ _ _ ____ Keletas mėnesių atgal, Chica- 
į komunistų valdomą Rusiją, tai buvo paskirtas komitetas iš- 
jis be musų paliudijimo tenai ne- ' .......................
nuvažiuos. • ’ i

Todėl jeigu kadaise Pilėnas 
viešai ir už algą tarnavo kaipo 
valdžios detektivas, o vėliaus 
netekęs valdiško džiabo vėl dir
ba dirbtuvėje ir sykiu su kitais 
darbininkais reikalui prisiėjus, 
kovoja už darbininkų būvio pa
gerinimą, ir jeigu dar pasižymi 
streike pavyzdingu streikininku, 
tai galima toki asmenį ir pagir
ti arba darbininkų vadu pava- 

vjdinti, jeigu jis tame streike va* 
dovauja.

Delkogi Pilėnui Andriulis pa-, 
vydi tos garbės?

rišlti trafiko (vidurmiesčio su- 
sugrudimo) klausimą. Vienok 
iki šiam laikui jis neturėjo nei 
vieno posėdžio. Bijomasi, kad 
to komiteto nariai ne butų 
sulaikomi gatvėse automobilių 
ir gatvekarių.

Angliškų laikraščių 
pondentas, Isaac Don Levine, 
rašo iš Milano apie Italijos fa
šistų vaklžią ir jos priešus. Ji
sai nurodo, kad prieš fašizmą 
dabar kovoja bent astuonios, 
įvairios partijos ir srovės. 

Svarbiausia fašizmo priešų 
jėga tai parlamentinės opozi
cijos blokas, susidedantis iš 
kokių septynių 7 dešimčių at
stovų, kurie yra nutarę demo
nstratyvia i boikotuoIi 
mcnlo posėdžius.

“Jų iki ilguma,” sako Don
Levine, “yra socialistai. Jie
yra griežčinuši fašizmo prie-|p;i įr triobfeius atsfcyrai nuo
su i. Mattcotti, kurį pereitą
vasarą nugalabijo fašistų! T.d reiškiUr kad Rusijos ko- 
klika, sujudindama tuo visą nmnistų diktatoriškoji valdžia 
l>asaulį, buvo vienas šito pasocĮjno Rusijos valstybėje kaip 
bloko vadų. Pastebėtina, jr pasodninka> nes viensėdžių 
kad komunistai Italijos par- u,kininkll išuu ne komunistinė, 
ta mente neprisidėjo ]—
opozicijos ir nepaliovė daly- 

kartu su

Atsakymas į korespondenci- 
ją:

Ne, mes negalim* suteikti 
Tamstai pavardžių tų vyrų, ku7 
rie buvo palikti Uųjoii stoty 
pareitais metais ir pate]w ne- 
pareikalautos nuosavybt'S^sąra- 
šąn. * ' • *

x

Užpernai Cicero nusipirko

parla-
mašinas, 6et iki 

neviui, y«iuz.ia įsuiumu iv.yvv,- gjhm ]aį]tuį jy negalėjo iŠbaU- 
OO0 mihjoiiu Rusijos sodieėių j } musų ko(tel,

valdininkai atsake, jog kilus 
gaisrui, mašinos atvyksta į 

; vietą per vėlai. % z
* * *.

Radio, išplatinime žinių, pasi
darė didelis konkurentas mote
rims.

ševikų valdžia išdalino 20,000,-

vicnsėdžitis, panašiai kaip Len
kijoj arba Lietuvoje kad ūkinin
kai turi siau nuosavą žemės skly-

valdžia
S>« * * ■'

Draugas.” N 5 rašo 
—Cięero lietuvių kolonija

vay.ę posėdžiuose 
fašistais.”
Tuo budu Italijos 

tai lakiniai remiu 
Kuomet visos

ekspoito prekes 
pasiekė Ameriką taip:

paštą Amerikos laivais
131 dol. 19.497 dol.

19.197 doi.

Svetimų valstijų laivais:
Britų, ...
Danų, .
Olandų,
Vokiečių

Čia paminėtų prekių 
va galėjo eksportuoti 
n i am e kiekyje ir be to 
Įėjo kitų prekių icksportui. pa
rūpinti; pavyzdžiui latviai eks
portavo linų už 32.893 dol. 
šerių nors svoriu mažiau, bet 
už trigubai 
vaško už 500 
kitų prekių, 
g) Amerikos

tuvą atskiriomis prekėmis 
buvo:

di desnę kainą; 
dol. ir daug dar

eksportas į Lie-

46.944
369

10.900

dol.
dol.
dol.
dol.

. 59.915 dol.

d) Amerikos eksportas į Lie
tuvą atlikta taip:

Per pasta Amerikos laivais 
___  1.158 doil.

11.020

Prekių pavadinimai

K
ie

ki
s

Sv
or

is
 

j sv
ar

ai
s

.S 
£ do

le
ria

is

ri

1.158 dol.

Sviedimų vi 
Belgą, . . . 
Britą, . . . . 
Daną, . . .

. 4. 90 dol.
876 doil. 

doil.33.118

kai,
Kūgių gru
dai, bušelių 12.000
Biskvitai,
Cacao -----
Auto gumos
Medvilnės 
audiniai, ---- -
Stikliniai in-

1.700 60

12.115 5.000

koniunis-
faštzmą.

pažangiosios 
partijos, vadovaujamos sociali- būvio pagerinimą, 
siu, 'boikotuoja parlamento kaip ir bile vienos 
posėdžius, tai komunistai sėdi “valdomos’’ šalies

i!vk-C stipri ir, galinga buržuazija. (įabar skaitoma inteligentiškiau- 
O taip pat visi laikraščius skai
tantys žmoinės žino, kad Rusijos 
darbininkai neturi spaudos lais
vės, laisvės žodžio ir laisvų su
sirinkimų reikalams aptart. Ru
sijoj darbininkai streikuoja už 

Taip lygiai, 
kapitalistų 
darbininkai

šia parapija Amerikoj. Čia gy
vena apie 20 inteligentų...”

Ištikro yra kuom pasigirti.
.S * * * <

Paskutiniu laiku lietuviai pra
dėjo domia utis saxopli6nu, bei 
ne visi žino jo balsą. Taigi kas 

pasliklauskil 
—■Eolas.

e) Kanados prekių, tranzitu 
per New Yorką, išvežta į 
Lietuvą už 35 dol.

1‘) Amerikos importas iš Lie
tuvos atskiriomis prekėmis 
buvo:
Žuvis* džiovinta,

Kidliis ....................... .
Svoris ^vajraįs .... 1.481
Kaina doT............. ........ 89

Odos raguočių, sausos.
Kiekis
Svoris svarais .
Kaina dol. ...

Veršių odos, sausos, 
sudytps, 

Kiekis ......
Svoris svarais . 
Kaina dol............

Veršių odos, drėgnos 
sūdytos,- '

Kiekis .........
Svoris svarais .
Kaina dol..........

V isiĮ o< 1 ų Ijn'ind rai,

Svoris svarais
norint sužinoti, 
poros kačių... Kaina dol. .

Plieno spin
tos, 
Mechanikos

5.000
110.000

1.081

. 20.961
. . 90.376

24.464

36.670

29.973

113.131

59.607

Retežiai, 
Siuvamos

. mašinos, 
Pink lai, 
Kitokių me
chanikos 
priedaisų,

į Fhigai, 
Traktorių 
dalys,

' Kelciv. va
gonų dalys, 
Fonografai,

\ Rašomos po 
pi eros, 
Lemputės k i 
šoninės,

( Aąmens : ir 
namų daly
kai, 
Kiloki neiš- 
vardyti da
lykai,

Viso,

58
200

390
1.952

5.800

5.050

, ✓................ 35.272
(Bus daugiau)
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CHica&os
ŽINIOS

Organizuos motoru 
rubli siuvėjas

Reikalauja įvesti van
dens metelius

Chicago turi sustoti eikvojusi 
vandeni, jei nori gauti dau
giai! vandens srutų 
mui, nusprendė'karo 
m e n tas.

nuplovi
departa

pranešt

ll(

Karo departamentas 
nutarimam distrikt 
hieago negali gauti daugiau'bo 
andens nuplovimui srutų, jei 
esustos eikvojusi geriamąjį

karo departamento in- 
Chicago perdaug geria- 

išeikvoja, ir iš-
žinierių,
mojo vandens 
eikvoja bereikalingai, be jokios 
kam nors naudos. Tai jau senai 
pripažinta, kad Chicago suvar
toja daugiau vandens, negu ku
ris miestas ir kad daug to van
dens nueina niekais ir jau senai

Mrs. Mollie Friedman, orga
nizatorė International LadiesĮ 
Garment Workers unijos atvy
ko i Chicago organizuoti dar ne
suorganizuotas moterų rūbų siu
vėjas ir rengrtis prie gręsiančio 
moterų rūbą siuvėjų streiko. Su 
ja atvyko ir 12 jos jiagelbinin- 
kių. Organizavimo darbui ji tu
ri $250,000, bet jeigu ir tiek ne
užtektų, tai unija duosianti dar 
daugiau pinigų, kad tik visas 
moterų rdbų siuvėjas Chicago- 
je suorganizavus.

Organizatorė jau stvėrėsi dar- 
ir šiandie Schoenhofen sa- 
prie Mihvaukee ir Ashland 

gatvių bus viešas siuvėjų susi- 
linkimas, kuriame kalbės pati 
organizatorė Mrs. Mollie Fried- i 
man. ?

GARKAVENKO ŽADA 
PAGULDYTI BANCEVIČIŲ 

3 KARTUS Į PUSĘ 
VALANDOS '

APĖJO INJUNCTIONA 
IR PELNĖ

I Bancevičiaus , atsiliepimų 
Garkavenko atsako, jog jis gali 
Bancevičių paguldyti tris kartus 
į pusę valandos. Tą pati vaka-

Daugelis karčiamų turi išga- ra jis apsiima dar kita ristika 
vusios injunetionus, kurie drau- guldyti tris kartus į pusę valan- 
džia policijai daryti kratas to- dos. —N

buvo galvojama kaip ta vandens se karčiamose ir abelnai maišy
tis į jų biznį. Nors policija ži
no, kad tose karčiamose yra at
virai pardavinėjamas munšai- 
nas, bet nieko padaryti joms ne

neš galėjo. TeČiaus policija apsižiu-

eikvojimų sustabdyti. Karo de
partamentas reikalauja, kad bu
tų įvesti vandens meteriai, ku
rie, niekurių nuomone, sustab-Į 
dytų vandens eikvojimų, 
tada reikėtų mokėti, už suvar-* rojo ir įsiskaičiusi į injunetionų 
totų vandenį, 
mokama 
kiekvienas 
nebūtų veltui eikvojamas.

Dabar Chicago paima iš eže
ro 10,000 kubinių pėdų vandens 
į sekunda srutų nuplovimui. Tei
smo nuosprendžiu, ji negali pa
imti vandens daugiau kaip 4,- 
167 kub. pėdas. Ta? pradės veik
ti už 60 dienų. Manoma, kad į 
miesto taryba turi nutarti įves
ti moterius pirm 60 dienų, ki- r 
taip karo departamentas neduos 
leidimo imti daugiau teismo nu-L 
statyto daugio vandens, nors 
pats karo departamentas pripa- 
žysta, kad Chicagai teismo nu
statyto vandens daugio neuž-

kaip kad dabhr va(į0, kad nedraudžiama yra da- 
už gasa ir esą tada pyti “tvarkias kratas”. Todėl po

žiūrės, kad vanduo licija tuojaus atsikreipė prie 
vieno teisėjų, gavo kratos va- 
rantų ir padarė “tvarkia kratų” 
Liberty Inn karčiamoj, 1618 W. 
Madison St. Ir jos žygis nebu
vo veltus, nes ji išsinešė nema
žai visokiausio munšaino ir taip- 

manaže-,iu issiveae su savim 
ių ir bartenderi.
Jeigu Inos įrodymus 

ristatyti teisman, tai 
’ų uždaryta daug karčiamų, ku-‘ 
ios dabar yra operuojamos 
lobą teismų injunetionų.

pasiseks
esą bu-

po

Bet jei kai’o departamentas ii;
leis imti daugiau vandens iš eže-

kinas. Karo departamentas rei
kalauja, kad vieton nuplovimu' 
srutų kanalais, butų pabadavo- čiau 
tos tam tikros dirbtuves, ku-'doti 
rios naikintų srutas dirbtiniu los, 
budu — jas atskirtų nuo van
dens, sunaikintų, o kanalu nu
leistų jau tyresnį vandenį. Pa- 
budavojimas tokių dirbtuvių, 
apie kurias jau senai kalbama, 
atseitų gana brangiai, bet ma
noma, kad galų gale miestas 
sutaupytų pinigų ant srutų. Nu
rodoma, kad dabar kiekvienas 
gyventojas sunaudoja 150 ga-

lionų vandens i diena
naudos.

apsistotų. Tuo miestas sutaupin- 
1 ii/apie $2,000,000 i metus; už 
tuos sutaupintus pinigus esą ir

mas dirbtuves 
mui.

Kiek žinoma, 
trikto inžinieriai 
departamento

initarinio

reikalavimams.
Reikalingas yra tik miesto ta
rybos pritarimas.

KAIP ĮSITAISYTI 
ČIUŽYKLAS

Smulkios Žinios

Miesto knygynas pernai išda
vė skaityti daugiau kaip 10,000,- 
000 knygų. Knygomis naudojo
si daugiau kaip 500,000 žmonių. 
Kiekvienas jų vidutiniškai per
skaitė apie 20 knygų.

BULGARIAN HERB TEA LIETUVON

Naujienų Spaustuve 
yra Unijine Spaustuve.

Prašalinu slogas. Prašalina užkie
tėjimą vidurių. Prašalna reumatiz
mą. Prašalimi inkstų trubelius. Pa
taiso kraują. »

Bulgarian Herb Tęa parduodama 
visur pas aptiekorius, 35c., 75c., ir 
$1.25. Pastaba: Aš atsiilsiu didelį 
5 mėnesiams , pakelj paštu už $1.25. 
Adresuokite man, -H. H. Von Sehlick, 
25 Marvel Bldg* Pittsburgh, Pa.

GYVENIMAS VISUOMET YRA VERTAS GYVENTI,
' JEIGU SENI ŽMONES JAUČIASI GERAI

Didelis gaisras vakar kilo prie 
26 ir Robey gatvių, kuris sunai
kino C. L. Willey Co. dirbtuvę. 
2558 So. Robey St. ir gręsiė su-. 
naikinti kitas apielinkės dideles 
dirbtuves.

Policistas Costello užklupo du 
plėšikus, kuiie bandė apiplėš-ti

juos nuginklavo ir suėmė.

varstyti skausmai, ir reumatizmas

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, OL,YMf»IC:, L2VHI.7VNO, PITTS- 
BURGH siūlo greitą kelionę j Chet- 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaite.

Visi musų 3-čios klčsos keleiviai 
gauna atskilus kambarius dviems, 
keturierųs ar šešiems Žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vielinių agen 
tų arba

WHITE STAR LINE
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

DR. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak- 
tQ. otitaiso ti’kinj poregy ir toli-
rcgęystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi- 
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus, Akiniai nuo $4.00 ir augliau. 
Vai? 10 iki 8 v Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th StKad būti sveiku, saugokitės 
kroniško vidurių užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas 

dėl senų žmonių yra Dr.
CaldwelFs Syrup 

Pepsin.
J*UTŲ didelė nauda seniems žmo- 

nienis, jeigu jie suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundimų 
paeina nuo vidurių užkietėjimo, nes 
vidurių užkietėjimas su maisto ne
virškinimu atsiliepia į smegenis, ner
vus ir j visą muskulų sistemą.
Atsiranda galvos skaudėjimas, pradeda

palieka nepakenčiamas. Jeigu jus mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuodų, 
jus jausitės laimingesni, nes kuomet nėra jokių nesmagumų, senatvė nė
ra p rikli.
Faktas yra, kad seni žmonės reika
lauja gero ir paprasto liuosuotojo. 
Dr. Caldvvėll’s Syrup Pepsin malo
niai veikia ir be gripų. Tai yra 
Egyptiškos daržovės senna sultys su 
pepsino aromatu. Vartokit jį nuolatos, 
<> nereikės jums jokių kitų gyduolių.
Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin nėra jo- 
kis experimentas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirš 
trisdešimts metų ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita 
gyduolė sviete. Virš 10 milionų bon-

I kų parsiduoda- kas metai. Pirkit jį 
tuo supratimu, ką mes sakome arba 
jūsų pinigai bifš sugrąžinti, jeigu pa
sirodys kitaip .

KUPONAS VIENOS BpNKOS 
IŠBANDYMŲ! DYKAI*

Yia daug žipųnių, kūne visuomet 
norėtų> pirmiau? išbaifdyti, begu 
pirkti. ”lzūi jie iškerpa šį kuponą, 
prisega šrivo vardą ir adresą ir pa
siunčia j

PEPSIN SYKUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
’ well’s Syrup Pepsin paštu. Stam- 
, pa nereikalinga. Visiškai dykai.

Naujas!
Puritan

Hop —
Flavored

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis
3 Svarų
Kianas

Pbnne P'-pUvai d 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wėst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

65c
Prašykit jūsų groserninko

I’olicistas Goodloe liko pašau
tas susirėmime su dviem plėši- i 
kais, kurie bandė apiplėšti ,A &' 

! P sankrova, 2945 Indiana Avė. | 
, Plėšikai pabėgo, bet apiplėšti, 
sankrovų neįstengė. !

Pereitų penktadienį automobi
lius prie Garfield Blvd. ir Wa-! 
bash Avė. sunkiai sužeidė seną 
moterį, apie 60—65 m. amžiaus. 
Dabar ji jau mirė. Bet ji tebė
ra neidentifikuota ir niekas jo- ' 
sios ikišiol nepasigedo. Jei ji 
nebus greit identifikuota, ji bus 
palaidota miesto biednuomenčs 
kapinėse.

Dabar yra šalta — geriausias 
laikas čiužinėtis. Tai yra ge
riausias žiemos sportas kaip vai- 

s, taip ir suaugusiems. Te- 
i ne visi gali tuo sportu rųiu- 
b nes ne visur yra čiužyk- 
kur galima butų čiužinėtis,

o jei kur parkuose ir yra, tai 
jos yra užsigrudusios ir todėl 
kiti vengia į jas eiti.

Bet čiužyklas gali turėti kiek
vienas savo apielinkėje, geras 
čiužyklas ir prie pat namų, taip 
kad galėtų kada nori < 
nereikalaujant toli važiuoti. Rei- N 
kia tik surasti tuščių lotą, gan- ji 
ti loto savininko raštiškų suti- j! 
kimų, apkaupti pakraščius, kad ji 
vanduo neužlietų kaimininių lo- ji 
tų, ar beismentų ir pašaukti ug- j j 
magesnis, o ugniagesiai mielu j j 
noru visa lotų užtvenks vande- i 
niu — ir pasidarys gera čiužy- j j 
kla, kuria galės naudotis visa į j 
artimoji apielinkė. Tokių čiužy- | 
khj galima padaryti ir po ke- S 
lias bloke, jei tik yra tuščių lo- S 
tu. Niekuriose vietose net išti- g 
sus blokus užlieja ir padaroma S 
dideles čiužyklas. žemei gi jo- ■ 
kio blogumo nepadaroma. j I

c

Skausmas strėnose
įamų, taip % 
čiužinėtis, §

SEVERAS 
LEDSYL.

l

Kama 7flc ir $1.25.

Gaunama* pas jųsų aptiekorių.

reikalauja tokio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį. Bet norint 
greito palengvinimo vartok

W. F.
CEDAR RAPIDS, lOyVAjį^-

THE GEEVUM GIRLS

Sezono Sensacija!
ATPIGINIMAS KETVERGE, PĖTNYČIOJ

IR SUKATOJ
Musų krautvėj dabar yra sausio mėnesyj išpar

davimas. Mes turime labai daug visokio tavoro labai 
žemomis kainomis, pigesnėmis negu dirbtuvėje, bet 
nėra vietos čionai viską paminėti, štai yra tiktai 
keletas dalykų:

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

Kraujo egzaminacija, šlapumo analyzas, 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy
mai, taipgi X-llay cgzaminaciju darorrta, ku
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovį. Go
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi- 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy_ 
dymo ligonių. 'žmones turintys chroniškas 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner

.........................  1 i 1----------------------
Phone Boulėvard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buves oxtra-ofdirf?Pr? 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto) Aš

SPECIALISTAS
Nuo visų j skilvio ligų ir žarnų 
inkstų, .rciimatizmo, nervų mote
riškų,. vyrišku ligų ir visu ne

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

i eleetronie, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th Stą 

netoli Ash’and Av,e.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

z 8 valandai vakare.

Vertes 59c. šiame išpardavime, su 
šiuo kuponu, 3 po- $1.00 
ros tiktai I »W .

6 poros daugiausiai

Turkiški rankšluosčiai
Labai geri rankšluosčiai, 
spalvų kraštai, paprasta 
29c., su šituo kuponu 
kiekvienas tiktęi

4 daugiausiai

gražių 
kaina 

19c

36 colių neblunkamas 
muslinas

išdirbystes, Lons-
25c. jardas, su

15 -‘/2C
daugiausiai

Gerai žinomos 
dale, paprastai 
šiuo kuponu 
tiktai

10 jardų

Vyrų stori flaneliniai 
marškiniai

paprasta kaina $2, mieros 14!^
‘ iki 161/2, tiek kiek jų yra, su ši

tuo kuponu kiek- $1.29
vieni po *** 1

J.MALITNERS
DRYGOODS STORE .

3793 Archer Avemie, Chicago

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

I Garsinkitės “Naujienose

W N£XT

iCt
.c

viškumų, kraujo ligas 
šlapumo ’T-no yra gj

Dr. B. M. Kosi
35 S. Dearbom S

odos ligas, pūsles ir 
’doma kasdien.

Žmonės kurio yra 
nerviški silpni ir tu
ri galvos skaudėji
mus, nugaros skau
dėjimus, smarkų šir
dies plakimą. su- 
skirdimą odos, auti, 
nusius uiles, skaudu
lius, prastą apetitą, 
privalo gydytis tuo
jau.

Sergantiems yra 
teikiamas labai ge- 
ras rmturnavimatf to
kiomis mažomis kui- 
nomis, kad kiekvie
nas lengvai gali už- 

-i s i mokėti. Dr. Ross 
; maloniai suteikia dy

kai patarimą. Kiek- 
i vienas yra kviečia- 
- mas atsilankyti.

Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu
du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Du- 
escide gydymu. J labai trumpą luikų ligo
niai jaučiasi daug 'geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilį.

PAPRASTA
MOKESTIS ‘YRA ...

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, liunias 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8" vai. vakare, 
nedeldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543
V—------ ■■ ... ,,,/

JĖI TURITE RUPTURA 
.BANDYKIT ŠITĄ DYKAI,

i Uždėkite jį bilc ant luikios rupturos, 
1 senos ar naujos , didelės ar mažos ir

CE’fl'S) busite ant kebo kuris pertikrinoR iksvU tuksiančius.
DABAR ęr nn
ATPIGINTAS IKI ...;.... ZptJ.UU

]’<!!• trisdešimtį metų Dr. Ross gydo so-i 
dalias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia seram gydymas yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas. ant gilįų. nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprinloju., dėl nusilpnusių ir nuirusių vyrų.

Tie kurie turi kokius noru slaptas ligus 
Užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo. 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus gulite būti šg.vrljt i . Tas nekai
nuos jums nieko ir neįus buG «» reikalo, 
kad jus grdytumetės. Tai yra dab "r. Ross 
darbo, kad suteikus gęrą patarimą .a . gau
tiems.

DR. B. M. ROSS,
35 South Dearborn S t.

Kampas Monroe ii' Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambarys 
50G dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias • Specialistas Chi- 
cagoje. Per trisdešimtį metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai. 
vakai’3.

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, sevedoj ir eubatoj nuo ryto iki 

8 vai. vakare.

Kud tai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ru'ptura vyras, mo- 
Icris ar vaikas, turėtu tuojau rašyti 
pa,s W. S. Rice, 98 D., Muin St., 
Adanus N. 't., dėl dyl'ai išnjundytno 
labai geni stiinuliiu jan’iii gyduolių, 
lik uždekite ji ant rupturos ir raume
nys prade; •, Hvitlelij jie pradės susi
jungti į <l;ji'(l;i, taip kad atsidarymas 
užsidarys' iiaturali.d ir diržų <!<•! pa
laikymo rupliu os nebe r- ikė;;. Nepra- 
leiskite progos dėl (i;, kai išbandymo 
Jei jusli ruptura ir nedaro jum , jokio 
nesmagumo, bet kum nešioti diržą 
visą sav<> gyvenimą? Ivam k'mtSti? 
Jus galite gauti gangriiią kud ir nuo 
mažos rupturos. TuKstanČlus nuvaro 
ant operacijos stalo kad heapsižiurejo. 
Labai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda arba nekenkia dirbti dar
bo. Rašykit tuojau dėl šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite šį kuponą.

DYKAI DEL RUITURŲ 
W. S. Rice, Ine.

98 D., Main SI., Adams, N. Y.
Malonėkite atsiųsti man sam- 

pelį gyduolių dėl riiĮituro 
Vardus ..... ’......................................
Adresas .................... ............. .

WY. ODCLY LA6D DlTt I 
HAD T>A DERYBŲ CODL’ 
I DOOh? SOBE .0LD1CINC . 
IGOAG-ED BY TLtI> »D 

)HOt> VVAPEP.DOOK 
ŠO'BE BILlS . AD .

1 VMEP PO BLD
- DlS I

ENDlQELY 
GuERfcJ)'.

vWfW• f

* 0? A 
COLJ). 

SO

Valstija

50 centų už pinigines 
telcyj amaK be skirtumo
trumus ir utlicbu ilgumo.
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SILPNA, BESPEKE, 
NERVUOTA, APSVAIGUSI

Lietuvių Rateliuose.
ty! rs. Lee kentėjo nuo visų

Pinkham’s Vegetamble Com-

Šiandie V. V. K-to susi 
rinkimas

Terre Houte, Indiana. — “Aš bu
vau silpna ir bespėkė ir tokia nervin- 

ga, kad aš vargiai 
galėjau dirbti sa
vo darbą. Aš bu- 
vau nuvargusi vi- 

IBI' sa *r ai,sva‘- u i, neturėjau 
apetito ir negalė
jau miegoti. Aš 

'x bandžiau visokias
per mo
jus man

Vilniaus Vadavimo Komiteto 
valdyba paskelbė, kad kaip šian
die, 8 vai. vak., Mildos svet., į- 
vyksta metinis komiteto susi
rinkimas. Nariai ir draugijų at
stovai yra, kviečiami ne tik atsi
lankyti, bot ir atsinešti su savim 
kiek galima daugiau įvairių su
manymų. Savo tikslą mes visi 
žinom, bet no visuomet lengvai 
surandam geriausi būdą to tiks
lo įvykinimui.

Vilnijos lietuviai reikalauja 
užtarimo ir pagelbos. Iki šiam 
laikui, nežiūrint musų gerų no
rų ir pastangų, 
to, ką galėjom

tus, bet 
negelbėjo

_________ J Paskiau mano vy
tas pamatė apskelbimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetablc Compound laik
raščiuose ir patarė man jas vaitoti. 
Aš atgavau savo sveikatą ir dar nie
kad nesijaučiau savo gyvenime taip 
gerai, kaip dabar. Jos tikrai atgavo 
mano sveikatą. Aš neturėjau jokių 
skausmų kuomet gimė mano sūnūs ir 
jis dabar labai tvirtas ir sveikas. Aš 
žinau, kad Vegetablc Compound yra 
geriausia gyduole dėl moterų, kurios 
gali jas vartoti prieš ir po gimdymo. 
Aš maloniai suteiksiu atsakymus laiš
ku moterims kurios klaus apie Vege- 
tablo (’ompound”. — Mrs. Win. J. Lee, 
Route E, Box 618, 'l'erre Houte, Jnd.

Lydia E. Pinkham’s VogetabJo įimti ir geresniu supratimu sa- 
(’ompound yra atsakančios gyduolės 
nuo visų siu tiiubelių. Parduodamos 
visur pas aptiekorius.

atlikom tik dalį 
atlikti. Musų 
ir negalėjimas 
tautos reikaluatskirti bendrų 

nuo paprasto politikieriavimo 
nemažai mums trukdė.

Bet naujuose metuose imki
mės darbo su didesniu pasišven-

PR LšALINKIT 
SLOGAS

SU TERPENTINU
Prašalinkil slogas GREITAI! Ne- 

čiaudekit — nevaikščiokit su suspau
sta krutinę arba su kosuliu kuris 
kankina jūsų visą kūną. Terpentinas

tuojau!
Turpo, turi sa- 

magiškas gy- 
su kitomis pui- 

Jos turi labai
— kuomet pat
ai'b a gerklę jos 

reitai ir mažyti terpentino j 
garą galite pajausti ant jūsų kvėpa-' 
vimo!

Turpo nenudegina nepadaro pūslių,’ 
nenudažo — jis neriebus ir neatsi-1 
duoda! Vartokite Turpo šį vakarą — 
iš ryto jau neturėsite šalčio. Turpo 
taipgi greitai prašalina bronchitj,! 
pleurisy, reumatiškus skausmus, lum-1 
bago, catarą ir neuralgiją. Greitai- 
veikia prašalinime galvos skaudėjimo, Įvyko 
kojų skaudėjimo, nuo nusibrėžimų, 
nudegimų, suski ėdimų ir skaudėjimų. 
Prašalina krupą ir skaudamą gerklę

vyje visas terpentino 
dančias jėgas sykiu 
kiomis gyduolėmis, 
didelę gydančią jėgą 
tinsite savo krutinę 
įsigeria

vo pareigų link pavergtųjų Vil
nijos lietuvių. Išrinkę naują 
valdybą paveskime jai tvarkyti 
komiteto reikalins; o patys, rem
dami ją, veikim kiek išgalėdami. 
Vasario 16 d., tautos šventėj, 
komitetas i engia didelį koncer
tą su įdomia programa. Vė
liau numatoma, daug kitokių da
lykų surištų su musų uždaviniu.

Todėl ir kiekvienas narys, drau 
gijos delegatas arba šiaip užin- 
teresuotas asmuo, turėtų daly
vauti šios dienos susirinkime.

— Vienas Vaduotojų.

J. Butėno Koncertas

urnai!
PRAŠALINA SLOGAS TUOJAU 

su Turpo — terpentino Ointmentas 
kuris turi savyje žinomas gyduoles 
Menthol ir Gamphor. Prašykite bile 
aptiekoriaus Turpo — 35c. ir 70c. slo- 
vi kelis.

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
t-sunčiuin gerojo fiziškoje 
padėtyje. Užlaikyk savo 
tvirtumą masažuodamas 
savo muskulus kiekvieną 
vakarą einant gulti. Išsi- 
trinkiu 
žinomu ir

gerui su
patikėtinu

[rcK. S. V. 
l’at. Ofise.

ir IšVENG 
KITĘ nuovar
gio, skaudamą 
muskulą ir 
diegiančią pf- 

Bukit 
ir avei- 
tuoniel 
darbas 
neiSro-

tvirtu 
ku.

v-jokiu 
jums
dys niekuomet. . 

persunkus. Nei viena atsargi šeimyna ne
gali būti <lo bonkos šito Hnimento. Nėra f 
tikrasis, jei neturi INKARO vaisbaženklio.

F. AD. R1CHTER & CO.. t ' 
104-114 So. 4th St., Brooklyn. N. Y. >

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Players Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai padarytas, kai
na $245.00 su 25 Rolėmis ir liam- 
pa. Kitas vartotas Player Pia
nas, kaina $145.00, Upright Pia
nas, geras kaip naujas ....... $65.00
Phonografas Console, giažus, su 
25 rekordais ........................ $63.00
Elektrikinė liampa, vertės $25.00, 
už ............................................ $12.50

JOS. F. BUDRIK
3387 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

National Restaurant
Gaminame gerus, skanius, tikrus 
lietuviškus valgius. Visi valgiai 
švieži. Patarnavimas mandagus.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti, busite pilnai užganėdinti 
musų skaniais ir sveikais valgiais. 
Lietuviai savininkai ir patarnau
tojai.

1841 So. Halsted St.

čitĮ pnsilnisė; dabar nepalygina- Iš atsibuvusio koncerto ir Da
niai garsiau dainuoja.” • liaus sausio 4 d. š. m. komisija

O jeigu taip, tai dar už poros paaiškino, kad pelno bus suvirš 
meili, kai p. Butonas vėl įsugrjft 200 dolerių, nei- galutinos skail- 
iš Italijos, mes turėsime tikrai 
puikų dainininką.

Malonu, kad nežiūrint į įvai
rias klintis, p. Butėnas yrą pasi
ryžęs atsiekti savo tikslą. Jo 
padarytais progresas duoda laido, 
j'og jis to tikslo i f atsieks.

Dalyvavo koncerte ir Dzimdzi 
Drimdzi. Ir kaip paprastai, jie 
prijuokino publiką. Jų kvarte
tas gerai padainavo koletą (lai
mi. šį kartą jie davė publikai 
paragauti biskį ir savo “munšai- 
no.” Atrodo neblogai. Chica- 
giečiams tas “Munšainas,” reikia 
manyti, patiks.

Neblogai dainavo ir p. Jįlįstas 
Kudirka, o p n; Leokadija Sabo- 
nienė gražiai smuikavo.

Kaip matote, programas bu
vo puikus, publika entuziastin
ga ir daug jos.
aplodismentų nė p. Butėnui, nū 
Dzimdzi Drimdzi, no kitiems da- 

’ilyviams. Tą publiką nebuvo ga
limą nė prisotinti: ji gavo daug, 
bet norėjo dar dauginu, štai ko
dėl ir koncertas tęsėsi beveik iki 
11 vai. vakaro.

linės bus išduotos tik vasario 
mėn. susirinkime.

Kadangi Draugijos pinigai iki 
šiol yra bankuose laikomi ant 
3 nuošimčiu, tai tapo nutarta, 
kad 4,000 ar 5,000 doleriu gali
ma investinti į aukštesnius nuo
šimčius nešančius investm.entus. 
Tam tikslini tapo išrinkta komi
sija ir vasario mėn. susirinkime 
Draugijos nariams patieks savo 
nuveikto darbo plonus.

Praėjusiais metais Draugija 
pirko Gold Bond Chicagos Lietu
viu Auditorijos už 1,000 doleriu.

nesigailėjo

progra- 
įvairus 

reikalavimai buvo pa- 
Butėno duota tai, ko 

norėjo — ir rimto ir

uir Mildažio svetainėje 
Butėno atsisveikinimo

koncertas. Koncerto 
mas buvo toks, jog ir 
publikos 
tenkinti.
publika 
juokingo.

Pats p. Butėnas sudainavo gan 
nemažai damų ir dar kartą pa
rodė, jog įimtu darbu, rimtu 
muzikai atsidavimu galima daug 
ko nuveikti. Visur tik ir girdė
josi: “Butėnas jau nebe tas, koks 
jis buvo prieš važiavimą į Itali
ją. Jis ant viso šimto nuošim-

DOMINIKAS KELPŠAS
Mirė gruodžio 25 d., 1924 m. 
Paėjo iš Šilalės vai., Tauragės 
apskr. Velionis pinigų neturėjo 
ir nėra už ką palaidoti.Kalbėda
vo, kad turįs pažįstamus Kaz
lauską, Omaha, Neb. Giminės ar 
draugai atsišaukit, nes kitaip 
kūną paims dėl supjaustymo j 
labaratoriją. Platesnes žinias 
suteiks

ANTANAS TUMA, 
3601 So. Union Avė., 

Chicago, III.

iŠRENDAVOJIMUl PARDAVIMUI

nesakys, jog Chicagos publika 
jo nemėgsta. Nežiūrint i tai, 
jog Maskvos davatkos, tarsi su

publikos buvo daug.

North Šitie

-R

Susirinkimas. — Smulkmenos.

Iš atstkaitų paaiškėjo, kad

d.) įvyko Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės Pašelpos 
metinis susirinkimas Związek 
Polek svet. 1 susirinkimą atsi
lankė pusėtinas skaitlius narių 
(ne tiek daug narių, kaip į mažą 
svetainę “broliai“ lenkai sukim
šo lietuvius). Susirinkimas bu
vo tvarkus ir pavyzdingas, šia
me susirinkime, kaipo metinia
me, tapo išduota įvairios atskai
tos.
Draugija turi 325 narius (o gal 
ir daugiams!, nes tikrų skaitlinių 
nenugirdau) ir turtas (piniginis) 
siekia $9,054.26 (neskaitant 
Draugijai prigulinčių šėpų ir k.). 
Tai, rodos, vienatinė draugija 
Chicagoje, kuri turi tiek nariti ir 
turto.

Komisijos pienai tapo išdirbti 
ir susirinkimui patiekti kas link 
kontesto rengimo. 1 
ra rengiamas, kad dar nors dvi

gubai padauginus narių skaitlių 
j ir šią Draugijų Chicagoj pa
dalius tikrai motiniška prie
glauda, visti tų, kurie norės prie 

'jos glausties.
Dovanos kontestantams sky- 

riamos siekia nuo 5 dolerių net 
; iki 100 doleriij pinigais ar gra2- 
Įiiomis. Tai geros dovanos bus 
. tiems nariams, kurie norės pasi- 
darbuot Draugijos labui.

Vieša Padėka

RENDON 6 kambarių fialas kare
lu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambariui fialas, karštu vandeniu 
šildomas $5(1. Gražioj apielinkėj.

6530 So. Robey St. 
Tel. Prospect 3926

RENDON moderniškas ofisas, 
gera vieta dėl akių daktaro, sy
kiu su daktaru arba dentistu.

4631 So. Ashland Avė.
Tel. YArds 0991

IsRLNDA VOJIMUI du švie
sus linini po I kambarius. Gu
zas ir elektriku. Atsišaukit

Mlli Placo

PARŠU JUODA grosernė pi
giai, lietuvių ir lenkų apgyven-

III (i S. Hermi inge Avė

PARDAVIMUI 
vaisių 
duota
<»'(IS.

krautuvė

vir

grosernė ir 
turi būt par-

PA Iii )A VIM1 1 nuiztkališkų 
instrumentų krautuvė, turi būt 
gi’eil parduota dėl kilų reikalų, 
kibai pigiai. Gera, viela ir pigi

_ _ NAMAĮ-2EMĘ
ŠEŠI 1,1 fialų mtirinis modemiškas 

namas, Hamilton Bark, po 5 kantba- 
i riufi, aržųolo trimingai, ugnaviete, 
garu šildoma, platus lotas, mainysiu 
į 2 ar 4 flatų į pietus nuo Galfield 
Blvd. ir kiek pinigų.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų mū
rinis namas, yra sun parloras, 5-5 
kambarių, Marųuette Manor, aržuolo 
trimingai, garu šildomas, ugnaviete, 
bufetas, plieno konstrukcijos, tiktai 
$3500 reikia pinigais.

SHEEHAN WITOUS AND CO. 
' 1654 W. 63rd St.

Prospect 1910

PARDAVIMUI namas ir lotas, iš 
f roti to krautuve ir didelis garadžius, 
gori gyvenimui kambariai, furnavo 
šildomi. Tinka bile kokiam bizniui, 
pardavimo priežastis, mirtis, kaina 
$7750.

3604 So. Hoyne Avė., 
Tel. Lafayette 4425

Raudon-nosių armija (komu
nistai) North Sidėj vaikšto 
skrybėlės iki nosių užsitraukę ir 
visus keikia. Vaidylos, menševi
kai, progresyviai ir katalikai no 
good. O to viso priežastis, tai 
A. G. W. oi* A. lietuvių lokale 
269 pralaimėjimas rinkimų.

Vaidvlu brolija veikia tyliai,

Šurnoj, tai visi gTnžiuoj.asi ir <1(4- 
n ui- trindami sako: (H, kad mes

žodžiu sdkant North Sidė yra
K. —Kriaučius.

Pranešimai
(Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia
i ar kviečia.

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, sausio 15 d. S vai. vakare, Mil
dos svetainėj.

Visų narių ir draugijų atstovų pra
šome atsilankyti. Bus renkama nau
ja valdyba ir aptariama daug kitokių 
svarbių reikalų. — Komitetas.

L. S. J. Lygos lavinimos susirinki
mas Įvyks penktadieny, sausio 16 d., 
8 vai. vak. Raymond Chapel (816 W. 
31 St.). Visi nariai malonėkite atsi
lankyti ir savo draugus atsivesti.

— Apšvietus Koni.

Birutes pirma repeticija po vadovy
ste Vanagaičio įvyks šį vakarą Mark 
VVhite Parke lygiai 8 vai. vak. Pri
sirengimui prie Koncerto su Dzimdzi 
Drimdzi vasarų 
kai bukit laiku.

Visi daininin- 
— Valdyba.

Jauni! Vyrų Draugiškas iš Pašelpi- 
nis Kliubas laikys metinį susirinkimą 
ketvirtadieny, sausio 15 d., 8 vai. vak. 
Malinausko (Shatto) svetainėj, 1843 
So. Halstcd St. 
visi atsilankyti.

Drangai kviečiami
— Raštininkas.

Kon testas y -1 ASMENŲ JIESKOJIMAI

Skaitome labai malonia pareiga padėkoti visiems, ku
rie dalyvavo musu mylimos motinos laidotuvėse.

Nuoširdžiai padėkos reiškiame J. M. gerb. prelatui 
kun. M. K rusui, šv. Jurgio parapijos klebonui, už nepa
prastai gražias gedulingas pamaldas bažnyčioje, už turi
ningą pamokslą ir palydėjimą j kapinyną; taipgi gerh. 
kunigams; Ig. Albavičiui, Dievo Apveizdos par. klebonui, 
čužauskui, Statkui ir J. Skripkui, už dalyvavimą pamal
dose; muzikui Sauliui, kompozitoriui A. Vanagaičiui, ar
tistams — J. Olšauskui, J. Dineikai, J. Dikiniui ir mažų
jų chorui už papuošimą pamaldų giesmėmis ir muzika; 
reiškiame dėkingumą laidotuvių vedėjams 
Brooklyn, N. Y., ir p. Masalskiui, Chicago,

• tarnavimą.
Be to, negalime nepadėkoti giminėms, 

prieteliams už išreikštą užuojautą liūdnoje 
gėles velionei ir visiems dalyvavusiems laidotuvėse.

Dėkingi
J. EVALDAI ir L. ŠIMUČIAI.

p. Garšvai, 
už gerą p-a-

draugams ir 
valandoje, už

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

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

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS ruimas vienam vy 

rui prie blaivų žmonių. < 
švari vieta butų, 
mą praneškit Į

Naujiem} Skyrių,

2300 \\

PARDAVIMUI bučernė ir
Geistina, kad į grosernė, randasi geroje vieto- 

Kas turit toki rui

mą; priežastis pardavimo

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS

Vienas kambarys su visais fornišiais, 
dviem merginoms arba vedusiai 
rai. Savininke yra mergina.

3rd fl. front

po-

JUSI,! geriausia proga. Pardavi
mui saldainių išdirbystė su rotai! 
krautuvo, dalomas geras biznis, prie 
geriausio N. W. kampo, išmokinsime 
kaip daryli saldainius dykai. Savi
ninką.''. išvažiuoja i vakarus 

A.' V ŪK Y,
1938 W. North Avė.

DUOSIU dykai kambarius 
vidutinio amžiaus žmonėms, 
prie rooming h o ūse. Vyras ga

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI ladies ir gent’s fur- 

nishings krautuvė irgi vieta dėl 
kriaučio biznio. Savininkas eina j 
kitą biznį.

Dar-
bas lengvas.

3752 (irand Blvd.

3310 So. Halstcd St.

REIKIA OARBIMINKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI krautuvė prie 4127 
Archer Avė., netoli Francisco Avė., 
geroje vietoje, galima uždirbti daug 
pinigų, gera priežastis pardavimo. At
sišaukite prie savininko.

4335 So. Whipple St. 
netoli 43 St.

REIKIA nuderu 
ie spėka siuvamu masinu.

operatorkųl
nl- •

■ tuviais.
Atsišaukite

Box 187
3210 So. Halstcd St.

PARDAVIMUI bučernė, groseryė 
ir sūrių išdirbystė daranti gerą biz- 

Apgyventa vieta daugiausia lie-

Red Co.

______________ ______ ___ ; PARSIDUODA anglių kiemas
REIKIA moterų virėjų, $30 ir $35Į arba Coal 5 ard, su dviem dum- 

ji savaitę.
l'ndu plovėjų, $18 j saavitę.
Lovų t

valgis.

mai-

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, garu širdomas, arba mainy
siu ant kokio nors biznio. Namas 
randasi 54 St. ir Spaulding Avė.

Šaukit
Tel. Hydepark 5144«

TUBI BŪT SPAUDUOTAS
Dviejų aukšly , mūrinis ruimas, 

medinis narnas užpakalyje; nesą 
$86 rerulos į mėnesį. Msišaukil 
pas savininkų.

729 \V. 21 SI.

PARSIDUODA naujas mūrinis biz- 
niavas namas yra bučeme ir groser
nė yra išdirbtas ploisas geram ir ne
tinginių! žmogui tai yra aukso mai
nos. Galima pirkti viana namą arba 
vieną biznį, namas randasi Brighton 
Parke. Atsišaukit po šituo antrašu: 
930 W. 35 PI. Tel. Boulevard 09,89.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
3 augštų mūrinis kampinis namas, 
krautuvė ir moderniškas flatas. Ge
ra vieta dėl lunch arba saliuno, prie 
Western Avė., į vakarus nuo 42 St., 
kaina $9000.00.

Taipgi pardavimui kitos geros far
mos1 ir biznio namai.

TUPONICH & SIMAN, 
1344 West 18th Street,

PARSIDUODA muro namas 5 metų 
šfenumo, randasi Brighton Parke, 2 po 
4 kambarius, pečiais šildomas, gra
žioje vietoje, vienas blokas nuo karų, 
du blokai nuo mokyklos ii' bažnyčios, 
geras pirkimas. Kreipkitės pas savi
ninką.

J. LELEIKA,
4518 So. Talman Avė.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Gal- 
mino. Paeina iš Girtjiškios parapijos, 
Klūkiu kitimo. Gyvena Amerikoj 22 
metai. Girdėjau, kad dabar gyvena 
E. St. Louis, Mo. Prašau jo arba 
kas apie jį žino atsiliepti. Turiu 

' svarbų reikalą. Grigonis Galminas, 
3619 S. Morgan St., Chicago, III.

APVEDIMAI
J1 EsK A U a ps i ved imti i vaiki

no. Aš esu vidutinio amžiaus 
mokris. Vyrai atsišaukit.

2241 W. Carver Avė.
Krautuvė, Chicago, III.

taisytojų, $60 kambarys iri

Janitoikų, trumpos valandos, $75 į i 
mėnesį.

Į dirbtuvę merginų, $18 į savaitę.' 
Moterų į kafeteriją, $17 i savaitę, j 
Taipgi turime daug kitų vietų.
SOUTH I ARK EMPLOYMENT | 

AGENCY I
4191 So. Halsted St.

pucjamais trekais, 
nysiu ant Chicago 
kur be skolos arba visąi ma
žai skolos. Vieta yra tarp lie
tuviu ir kilų ‘visokių, tautų.| 

savi- 
Atsi-

IN MARQUETTE Manor, 
naujas namas 2 flatų, 5—6 
kambarių, garu šildomas, mo
derniškas, netoli mokyklos, 
didelis bargenas.

6113 S. Washtena\v Avė.
Tol. Republic 9094

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

SENA įstaiga pasiūlo gerą vietą 
dėl kelių atsakančių vyrų, patyrimas 
nereikalingas. Galima uždirbti i sa
vaitę $75 ir aųgščiau. Atdara dieno
mis ir vakarais. Ateikite ir pasikal
bėkite su M r. Busch, Mgr. Lietuvių 
Departmentas, Room 500 — 720, N. 
Michigan Avė..

RAKANDAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakan

dai su pianu. Parduosiu viską labai 
pigiai, nes’ urnai turiu apleisti 
cagą.

\V. KAČENAUSRAS,
1613 String St.,

1 fl. rear house

PARDAVIMUI

Chi-1

FAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba moters. Prašau atsišaukti ir iš į DIDELIS BARGENAS 
toliau, aš vaikinas 30 metų, gražiai, i
atrodau, aukštas, negeriu svaiginau- Meat miu'kct pirmos klesos įrengi- 
čiii gėrimų, nerūkau, dirbu automobi- 4 kamb. pagyvenimui, 4 met. ly-; 
lių šapoj ir galiu užimti bizni, Lietu- sas; pjg-j renda, biznio -darom nuo, 
voj turiu 2 namus. J. Ra\ka, 66 N. $450 — $550 į savaitę, priežastis par-' 
Main St., Kenosha, Wis. » 1 davimo, išvažiuoju j kitą miestą.

5262 So. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
/.......  . ...................... s r—1 i

Tek Yards 7282
RRIDG EP() RT PA INTIN G

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikomi malcvą, popierą, 
stiklus ir t. t.’

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ON1S, Prez..

___ _________________ _______ /

KURIE nori eidami j darbą pa
likti savo mažus vaikus saugiai pri
daboti 
mus. 
gana

guli atvesti pas mane j na- 
Aš pridabojimo darbą atliksiu 

tinkamai.
T. ŠLIKAS,

3121 So. Union A ve.

ISRENDAVOJIMUI
■' PAS1RENDAVOJA 4 kamba
rių Datas anglim šildomas. Na
mas naujas su naujos mados 
įtaisymais. Atsišaukite dienos

• laiku.
4518 S. ‘Mozart St.

niekas eina i kitą bizni, 
šaukit Į Naujienas,

1739 S. Halstcd St., Bux

NAMAI-ŽEME
DIDELIS murini’; 2 flMn nmn-i’5 

prie Marųuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsištiu 
kitę prie James Erai, 2114 \V. 37 
St. Tel. Prospect 1364 •

PARSIDUODA 2 augštų me
dinis namas su storu naujos 
mados įrengimai.

Atsišaukite
d535 So. Marshfield Avė.

i NOBLNTI pirkti, parduoti arba 
“*i mainyti mumis, lotus, biznius, lit

rini bargenų, namų, Jotų aplink 
vienuolyną M;ir(|uelle parke, 'laly- 
kit .1. Namon. 2418 W. Marųucltc 
Itd., arti VVestern Avė. Tol. Pro
spect 8678. Ofisas adams lig 8 v., 
nedėliomis iki 3 po pietų.

ESU priverstas parduoti sa
vo pusę grosernės ir bučernės. 
Priežastis pardavimo patirsi t 
ant vietos. Kreipkitės

821 W. 34 St.

PARDAVIMUI restauranas 
prie 26 gatvės ir Indiana Avė. 
Mainysiu į namą. Del informa
cijų atsišaukite,

1628 W. 47 St.

PARDAVIMUI 
GROSERNĖ Ir 
BUČERNft.

3600 .S. Union Avė.
Tel. Yards 0297

PARSIDUODA kriaučių ša
pą. Išdirbtas biznis ir nešantis 
gorų pelnų. Pardavimo prie
žastį patirsi! ant vietos.

1911 Canailiport Avė.

Proga Fermeriams
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bizniu, namas randasi lietuvių apy
linkėj, parduosiu pigiai arba mainy
siu ant farmos nepaisant valstijos, 
atsišaukit tuojaus, nes savininkas pri
verstas eiti ant farmos.

REIKALINGA BUČERNe
IŠSIMAINO 5-ių kamabrių muro 

bungaloYV ant bučernės, kreipkitės

F. G. Lucas & 00.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 6 flatai po 4 kam
barius, rendos $90 j menesį, 
parduosiu už $6800 už cash.

1625 S. .Tefferson St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
ccttage ir vau a yra, 2 karų 
garažas, kieto medžio grindys, 
naujas furnacc, elektra.

5248 Lowe Avė.
J. P. OILoughiin

MORTGECIAl -PASKOLOS
Aš GALIU paskolinti $3,000 dėl 

pirmų morgičių, ant 6 nuošimčio; dėl 
gero mūrinio namo Brighton Parke 
arba prie Vienuolyno, arba kitoj apie- 
linkėj pietinėj daly miesto.

Naujienos,
1739 So. Halsted St., 

Box 443

—llll——HH——MH—-"K —HM——M"—."U——l'U—-1^ 
| Pinigai paskolai dėl 1 ir 2 mor- Į 
j gičių, nebrangiai, greitas vei- j 
1 kimas. j
! MARX COHEN
i Room 351,

140 So. Dearbom St. j 
1 Tel. Central 1191 i

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

V A LENTINE DR ESSM A KING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager 
_____________ J

BARBERYSTfcS MOKYKLA
Del vyrų ir moterų, dienomis ir 

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

International Barber College 
651 W. Madison St. < 
609 \V Madison St.

672 W. Madison St. 429 S. Clark St

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

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

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

ji


