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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Visa Europa pagerbia 
Brantingo atminima

Rusijoj lik kontrrevoliu
cionieriams amnestijos

Dabar duota amnestija maišti
ninkams dalyvavusiems su
kilimuose centralinėj Azijoj,

NUŽUDĖ SAVO MYI .10 PRAŠOMA Aštiiūiii žmonės žuvo dina 
mito ekspliozijoj

Zinovjevas — nekenčiamiausias
Rusuose asmuo

Herriot’as už ratifikavimą 
Ženevos protokolo

Visa Europa duoda pagar 
bos Brantingui

IX)NI)ONAS, vas. 25. — Visi 
tie pagarbos pareiškimai miru
sio vakar Stokholme švedų so
cialdemokratijos vado, Hjalmaro 

. Brantingo, atminimui, duoda 
gražiausių įrodymų,, kaip pla
čiai jis buvo žinomas ir kaip di
džiai gerbiamas dėl savo teisin
gumo, dorumo ir dėl savo paki
lių patybių kaipo valstybės vy
ras. Visi be išimties Anglijos 
laikraščiai pripažįsta, kad Euro
pa yra daug kalta Brantingui už 
jo išmintingą vadovybę karo 
gaisrų metais ir karui pasibai
gus.

Bolševikų revoliucijai Įvykus, 
Brantingas stovėjo kaip kokia 
uola, užstojanti Vakarų Europą 
nuo tykštančių iš Rusijos bolše
vizmo bangi; užliejimo. Tautu 
Sąjungos Taryboj jo išmintis ir 
moralinė drąsa neturėjo sau ly 
gių.

Laikraštis Manchester Guar
dian 'Brantingo atminimui pa
švęstame redakciniame straips
ny sako:

“Brantingas buvo žymiausias' 
socialistų darbuotojas, kurs 
prieš karą junge draugėn jaut
rųjį patriotizmą su tarptauti
nės žmonių brolybės dvasia. Sa
vo tėvynėj jis buvo žinomas kai
po socialistas, bet pasaullis žino
jo jį kaipo Europos valstybės 
vyrą. Iš tiesų, sunku butų ras
ti kitą tokį, kuriuo butų buvę 
galima taip pasitikėti, kad Eu
ropos dalykus jis traktuotų be 
vyliaus, arba palaikytu su giles
niu Įsitikinimu tarptautinės 
sandaros ir teisingumo reikalą... 
Socializmas Švedijoj yra giliai 
šaknis Įleidęs, bet ta spraga, ku
li dėl Brantingo mirties pasida
rė platesniame Europos politi
kos lauke, ne lengva bus užpil
dyti.” 1

Lygiai karštų pagarbos pare’ 
škimų Brantingo charakteriui 
pasirodo visos Europos laikraš
čiuose.

Zinovjevas — nekenčia- 
miausis žmogus Rusijoj

Nekenčia jo ne tik priešai, ku
rių jis daug turįs komunistų 
partijoj, bet nė jo draugai.

pačioj komunistų partijoj, ži
ną apie jį tik blogiausių daly
kų papasakoti, Zinovjevas lai
komas aršiausios rūšies politi-

Per pastaruosius dvejus me
lus, būdamas komunistų inter
nacionalo vyriai!“ iucjiu vadu, 

vo autokratingu- 
betaktiškumu at-

kad sutriuškinęs ar- 
sumažinęs 

dau-

tais, 
propaganda 
su Bosija 
vo h 
tams,

mu ir savo 
siekęs to, 
ba stipriai nupuldęs 
komunistų organizacijas 
gely Europos kraštų.
* Vilkas liūto kaily

Zinovjevas daugiau, ne kaip 
kas kitas, prisidėjęs prie nu
vertimo 'Trockio. Jis buvęs tas, 
kurs prieš keletą savaičių fi
nansavęs ir vedęs komunistų 
putčą Estuose. Jis su ruošęs 

mą Vokietijoj 1923 mė
lis buvęš tas, kurs savo 

trukdęs Franci j ai 
susitaikyti. Zinovje- 
Anglijos komunis-

kuriuo jis ragino kurs
tyti maištus kariuomenėj ir 
laivyne, buvu< ta priežastis, 
kad darbininkų Anglijoj val
džia buvus nuversta ir Įsigalė
ję konservatoriai.

Ir ve tasai visų pekenčiamas 
subjektas, sako Mackenzie, lai
ko savo rankose valdžią ir pre
tenduoja būt Lenino tradicijų 
paveldėtoju.

Mackenzie šiaip charakteri
zuoja komunislų internacionalo 
vadą:

“Zinovjevas dangstosi liūto 
kailiu. Po tuo kailiu betgi pla
ka anaiptol ne liūto širdis, bet 
vilko. Ir labai, labai pasalau?

Francijos premjeras už 
Ženevos protokolą

Herriot’as prašysiąs parlamentą 
protokolą ratifikuoti

MASKVA, vas. 25. - - Scč 
vietų valdžia paskelbė naują 
amnestiją kontr-revoliucion to
riams. Šiuo kartu amnestuoja
ma maištininkai ir kontrrevo
liucionieriai, dalyvavusieji 
kilimuose Turkestane ir 
c tiaroj.

Šią 
vietų

amnestiją į 
prezidentas

su-
Bu-

so-
r '
*>XĖW^*AMv<^
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ratinėj Azijoj. Karlu su pa
skelbimu amnestijos, Kalini
nas Įteikė sovietų valdžios nu
tarimą reorganizuoti minėtų
kraštų administraciją, pada
rant juos sovietų respublika 
\xrdu “Socialistinė Izbekista- 
no Respublika”.

Sukilimas Kurdistane
Norima įsteigti nepriklausoma 

Kurdų valstybe

KONSTANTINOPOLIS, vas. 
25. — Kurdistane kilo gyvento
jų maištas prieš Turkų valdžią. 
Pranešama, kad kurdų sukilėliai 
paėmę Charputo miestą, rytinėj 
Mažosios Azijos daly.

LONDONAS, vas. 25.
Apie sukilimą Kurdistane kol 
kas trūksta smulkesnių žinių, 
todėl sunku numanyti, ar tai 
yra rimtas: maištas ^prįeš fcŲir- 
kų valdžią, ar tik lokaiis reiš
kinys. Pasak pranešimų iš Kon
stantinopolio, sukilimui vado
vaująs šeikasl Said, vadas svar
bios dervišų organizacijos, iš
sišakojusios Persijoj, Chivoj 
ir Bucharoj. Sukilimo siekinys 
e iąs sukurti nepriklausomą 
Kurdų valstybę ir atsteigti se
novės/ kalifatą.

Neramumai Meksikoj
Agranj generolo banda puolė 
.Michacą; trys žmonės užmušti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
25. Michačos miesto, Tlaxca- 
los valstijoj,, burmistras prane
ša vidaus reikalį ministerijai, 
kad laike irinjkimų į valstijos 
geimą ginkluotų žmonių banda,? 
agrarų generolo Montes vedama, 
publę miestą. Trys piliečiai bu
vę užmušti. Midaus reikalų mi- 
nisteris kreipėsi Į Tlaxcalos gu
bernatorius prašydamas, kadi 
luojaus padarytų tirinėjimą.

DU FRANCUZŲ AVIAT0R1 
ŽUVO SACHAROS llYKY 

NUOŠĖ '

PARYŽIUS, vas. 25. — Pran
cūzų aviatoriai, kapitonas Le- 
maitre ir Įeit. Arracard, kurie

jjŽft?SX?

MįįĮ
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Lenkaite Stanislawa Uminska, ki 
šovė savo mylimąjį, taipjau lenką meninką, 
domu džiovos liga, l’žmušusi jį, ji nuvogė savo mylimojo la
voną Lenkijon ir ten jį j>nlaidojk o vėliau sugryžo Franci- 
jon stoti teisman. Ji sakė, kad uzmušusi prašant pačiam ser
gančiam, kad surtabdžius jo kentėjimus. Ji liko išteisinta.

oj, nu-

Japonija patvirtino sutartį 
su soi#ų Rusija

i Bolševikai neleidžia trem
. ____tiniams sugrįžti namo

TOKIO, vas. 25. — Slaptoji 
valstybės taryba posėdy su re
gentu šiandie patvirtino padary
tą Japonijos su sovietų Rusija 
sutartį.

Soiialistai,i kuriems trėmimo 
laikas pasibaigė, varomi dar 
toliau Į dykynes.

tfas.

SVEJKATOS SAVAITĖ

SPRiKNGFIDLD, 111., vas. 25. 
— Gubernatorius Small išlei
do skelbimą, kuriuo nustato 
savaitę, pradedant sekmadie
niu, balandžio 26, kaipo “svei
katos savaitę” visoj Illinois 
valstijoj.

.Chicago ir apielinkė. — šian
die aplamai gražu, nors šiek tiek j 
apsiniaukę; žymiai šalčiau;, sti
prus šiaurvakarių vėjas. , j

Vakalr temperatūra vidutinaiĮ 
siekė 41° F.

Turkestano, Centralinėj Azi
jos, rašo, I 
buvo ten sovietų valdžios iš
tremti ir kurių trėmimo termi
nas pasibaigė, negauna leidimo 
grįžti namo. Vietoj leisti jiems 
namo sugrįžti, “čeką” varo vi-’ 
sus juos dar i tolimesnes ir 
dykesnes vietas, kur puslauki
niai gyventojai serga užkrečia-! 
rpomis ligomis ir malarija. 
Tuc/e puslaukinių gyventojų 
kaimuose nėra nė jokio gydy
tojo, nė medikamentų. Be to 
negalima gauti jokio darbo, ir 
nelaimingi" tremtiniai tiesink 
badu miršta.

šiandie saulė teka 6:32, 
džiasi 5:35 valandą.

PINIGŲ KURSAS

pondentas F. A. Mackenzie, 
kurs ilgą laiką gyveno Rusi
joj, išvažinėjo ją skersai ir iš
ilgai, tirinėdamas jos padėtį 
bolševikams viešpataujant, vie
noj pastarųjų savo korespon-, 
dencijų iš Rusijos sako, kad 
visų labiausiai nekenčiamas j
žmogus Rusuose tai esąs Zi-’Jungtinių 
novjevas, maskviškio komunis- Medill McCormick, 
tų internacionalo pirmininkas. [ ges, 
Dagi patys jo draugai neturį
jam gero žodžio. Jo gi priešai, nevyvas. Miręs širdies liga, su
kuriu jis turįs daugybę dagi ko daktarai.

PARYŽIUS, vas. 25. Prem
jeras Herriot’as nutarė prašyti 
Francijos parlamentą ratifi
kuoti Ženevos protokolą.

Nebodamas Įspėjimo,
Didžioji Britanija protokolą al-
me?, premjeras Herriot’as ry- §io mėnėsio pradžioj padarė ilgą 
žesi prašyti jo patvirtinimo kelionę iš Etampes, Francijoj, i 
ne tik dėl savo noro parodyti,jRio Oro, bandydami be sustoji- 
jcgi?i Francija trokšta pasauliotrno pasiekti Dakarą, Fųąncuzų 
taikos, bet ir dėl gautų is_Senegale, kažin kur pražuvo Sa- 
Beilino užsienių 
tam tikrų informacijų
kad Vokietijos valdžia rimtai [šiaurės linkui, norėdami pasiek, 

(svarstanti greitu laiku pasi- ti Oraną arba AJžirą, ir nuo to

gautų iš Senegale, kažin kur pražuvo Sa- 
mihisterijos charos dykynuose. Praeitą ,penk- 

būtent i’tadieųį jie išskrido iš Timbuktu

laiko nieko apie juos nebegirdėt.

SENATORIUS MEDIJĄ 
McCORMICK MIRĖ

SUTEIKĖ VYRAMS LYGIAS 
TEISES SU MOTERIŲ

WASHINGTONAS, vas. 25.
Valstijų senatorius 

iš Chicar 
rasta šį rytą Hamiltono

lietely, kuriame jis gyveno,

ALBANY, N. Y., vas. 25. — 
New Yorko valstijos legislatu
rą šiandie priėmė bilių, kuriuo 
leidžiama vyrams, lygiai kaip 
ir moterims, 
paduoti 
tik, kad 
metų”.

įsiregistruojanti 
savo amžių, pasakant’ 
esi “daugiau kaip

Vakar, vasario 25> d., užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 10'1 frankų ..............  $5.02
Danijos, 100 kronų ...............  $17>81
Francija, 100 frankų ........... ipB.lS
Italijos, 100 lirų ........................ $4.0o
Lenkijos, 100 zlotų ..v............ $19.25
Norvegijos, 100 kronų . . $15.24 
Olandijos, ICO flolinų .... $40.07
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
Švedija, 100 kronų ................ $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ....... $19.25

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50
100
200
too
400
500
600
700
800
900

1000 litu
Prie šitos sumos reikia pridėti 25 

21 Į centai pašto išalkių už kožną siuntinį.
Norint pasiųsti telegramų — dar 5t 
centų dengias.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00

92.5(1 
102.7S

LANGTRY, Tex., vas. 25. — 
Vietos uolų laužyklose, .priklau
sančiose Southern Pacific gele
žinkeliui,/vakar pirm laiko eks- 
pliodavo dinamitas,, užtaisytas 
uoloms sprogdinti, ir užmušė aš
tuonis darbininkus. Keletas ki
tų buvo sužeisti, kai kurie mir
tinai.

Sprogimas buvo taip smarkus, 
kad kai kurie darbininkų kūnai 
buvo į gabalus sudraskyti, o ki
ti vėl išnešti Į orą ir nublokšti už 
kelių šimtų pėdų. Milžiniškos 
uolų skeveldros ir žemiu krūvos 
buvo atplėšta nuo kalvos šlaito, 
kur dirbo darbininkai, ir kai 
kuriu kūnai reikėjo atkasti iš 
griuvėsių.

3 UŽMUŠTI, 20 SUŽEISTŲ 
TRAUKINIŲ SUSIKULIME

NEWARK, N. J., vas 24.
Trys pasažieriai buvo užmušti 
ir apie dvidešimt sužeisti Įvy
kus traukinių kolizijai1 ties 
Manhattan Transfer, N. J.

Keliolika pavojingai įsužeis- 
tų nugabenta ligoninėn.

WAS1IINGTONAS. vas. 25. 
-— Karo departamento vetera
nų atlyginimo biuro praneši
mu, aplikacijų bonams gauti 
atsiuntė 2,400,000. karo vete
ranų. Iš to skaičiaus 27,000 
aplikacijų buvo atmesta, o 
500,000 grąžinta aplikantams 
jas pataisyti ir priduoti dar 
kai kurių reikalingų informa- 
^ijtL » SL.

\VASHINGTONAS, vas. 25.
Atstovų buta-i 370 balsais 

prieš 8 priėmė konferencijos 
raportą dėl biliaus paštinin
kams algos pridėti it pašto• I ai^vu pi iuvvi ii pcioįvj

kad socialistai, kuriesiuntiniams kainas pabrangin-

No. 48 
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Lenku oro paštas tarp 
Varšuvos ir Buchareslo
VIENNA, Austrija, vas. 25.

ILenkija Įsteigė oro paštą 
tarp Varšuvos-Lvovo ir Bucha- 
resto, Rumanijos sostinės. Pa
lankioms y>ro sąlygoms esant, 
aeroplanai, išlėkę iš Varšuvos, 
ir vienu sustojimu Lvove, pa
niekia Bucbarestą per aštuo- 
nias valandas. Kelionė trauki
niu užima trisdešimt penkias 
valandas. Greitu laiku planuo
jama laja linija įsteigti ir pa- 
sažieriu gabenimą.

LENKAI PADAUGINO 
ŠVENČIŲ SKAIČIŲ

VARŠUVA, vas. 25. Ka
dangi dėl nesenai Lenkijos pre
zidento išleisto tarimo suma
žinti švenčių skaičių iki dešim
ties dienų metuose kilo aštrių 
darbininkų ir bažnyčios pro
testų, seimas priėmė. rezoliucF 
ją, kuria atsteigiama dar ke
turios švenčiamos dienos, taip 
kad dabar lerikai per metus 
turės keturiolika švenčių, ne
skaitant sekmadienių.

ADRENALINU ATGAIVINO 
MIRUSĮ VAIKĄ

HONOLULU, vas. 24. — Dak
tarai Bloget ir Hodgins išmiirk- 
šjzimu į širdį adrenalino- ir chlo
rino atgaivino vieno portugalo 
vaiką, kurio širdis buvo jau pa
liovus plakti. Daktarai mano, 
kad vaikas pasveiks.

\VASH1NGTONAS, vas. 25.
• Atstovą butas nutarė padi

dinti Prezidento sekretoriaus 
algą nuo $7,500 j $10,000 me
tams. L

WASHINGTONAS, vas. 25.
Senatas patvirtino paskyri

mą Alanscno B. llougblono 
ambasaodrium Didžiajai Brita
nijai. i

VISAI NE “POOR FISH

žuvis turėjo aukso žiedą,- 
karolius ir pinigų

nevi stula atitinka
“poor 
teis v-i

BEDONDO, Gal., vas.
Amerikiečių posakis 
fish
bei. Vietos sportas F. G. Ben-

?tt pagavo trijų svarų žuvį, 
iri turėjo pusėtinai turto. 

Jos viduriuoi’ie rado dideli vy- 
aukso žiedą, karolius, 

vieną sidabrinį “kvoterį”, vie
ną “nįkelį” i 
centų.

ir dešimti varinių

SUDEGĖ GARSI ŠV. JONO— 
i PIRŠTO BAŽNYČIA

MORLAIN, Franci ja, vas. 
25. Audros motu vakar perku 
nija trenkė i namus sale St.1 
Jcįm-diUfOo'igt* bažnyčios. Na
mai užsidegė, o nuo. jų užsi
degė ir bažnyčia, žmonės dėjo 
visų pastangų t ugnį učgesyti, 
bet buvo veltui. Bažnyčia SU\. 
degė. I

Ta bąžnyčia buvo' statyta 
penkioliktame šimtmety, ir bu
vo garsi tuo, kad joje buvo 
laikoma didelė relikvija — Šv.' 
Jono Krikštytojo pirštas. Re
likvija tapo išgelbėta. į

Svarbus•.

Priminimas
Jau artinasi didžiausios pavasario 

Šventės Velykos. Mes visi esame pratę su
teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 

. savo artimiemsiems ant švenčių; palinks- 
x mint ir pradžiuginti juos. (

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris.
. Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 

žmonėms: ten jieYns reikia žemė apdirbti ne
laukus apsėti. Gėrai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blbgai— prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė t paspirtis suteikta »iš 
šalies šimteriopą naudą neša.

•\ Persiuntimui jūsų dovanų Lietuvon vi
suomet geriau yra naudoti NAUJIENŲ 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ, telegramų 

. ar pašto perlaidomis, kuris turi tiesioginius 
ryšius ir susinėsimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laiką ir sudidele nau
da žmonėms. t t

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bile vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEK A, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
. 1739 So. Halsted St., Chicago, DL
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PRANEŠIMAS KORESPONDENCIJOS
Nuo 2»ros dienus Kovo, kaina 

bus pakelta antVisu KIMBALL ITJANU
Kūne žingeidaujate Įsigyti šį 
augštos rūšies instrumentą už se
ną kainą neatbūtinai turite užsisa
kyti šia savaitį iš

Brookiyn, N. Y
Kriaučių Unijos Susirinkimai 

po policijos įprotekcija

PEOPLES MUSIC KRAUTUVIŲ

Kini ha II Grojiklinių Pijanti 
dabartine kaina yra:

(lai ne greitai • bus galima 
laikyti Unijos susirinkimus be 
policijos. Vasario 19 d. lietu
vių Amalgameitų sus’irinkiman 
buvo reikalinga policija, nes 

išardyti su- 
18 d’ t. y.

| susirinkimą bando įei- 
k uriuos 
taryba

Style 38 ... $395.00
Style 44 $595.00
Style 45 .. $675.00
Style 46 $775.00

Pijantis galite dabar užsisakyti 
drl vėlesnio nuvežimo.

’ Priiinsime sena pijaną ar gra- 
nuriopą i mainus.

Pafduodttmė 4nt labai lengvų iš
mokė j'irtių. -V*

Vienintelė.'! Lietuvių Krautuves, 
kurios parduoda geniausius pasau
lio muzikališkurf instrumentus.

KIMBALL 4‘UANUS

.nargiląK Jten.

Bilnfe (fapauų

1177-79-81-83 Archer Avė.
1922-24-26-28-30-32

So. Halsted St.

Kataras prašalintas j tris 
minutes

Menthol atidaro nosį ir gerklę ir 
tuomet galima lengvai kvėpuoti ne
žiūrint kaip jos butų “užgultos”. Jos 
prašalina gerklės parpimą, čiaudėjimą 
ir niežėjimą tuojau. Veikimas men- 
tholo pasidaro smarkesnis dailėj us 
komparo kuris prašalina nešvarumus 
ir plcgmą. Jis gerai gydo ir yra an- 
tlseptiškas, jis nedažo, turi malonų 
kvapą nuo terpentino. Visos trys 
gyduoles sudėtos j “Turpo” — grei
čiausiai prašalina slogas. Nelauki
te, kad jumis slogos' kankintų bent 
vieną dieną. Nusipirkite už 35c* ar
ba 70c. pas aptiekorius arba pas 
Glessner Company, Findlay,'Ohio.

NUSIŽUDš TEISĖJAS
**■*

komunistai norėjo 
sirinkimą. Vasario 
dieną pirmiau nei lietuvių su
sirinkimas įvyko, buvo ,sušau
ktas žydų lokalo '5-to susirin
kimas. Šitą susirinkimą buvo 
sušaukę Joint Board viršinin
kai.
t i ir keletas narių, 
(ieneralė Pildančioji 
paskutiniame savo 
buvo suspendavus iš Unijos. | Federalinis teisėjas John F. Mc- 
Jiems buvo pasipriešinta iriGee, kuris nusišovė savo teisman 
neįsileista į svetainę. Tuomet 
ant gatves susitarė apie 40 ko
munistų ir urmu įsiveržė į 
svetainę ir sulipo . ant stei- 
čiaus. Unijos viršininkai, ma- 
nadžeris D. Wolf jr įGeneralis 
organizatorius H. Bllumberg 
pasitraukė nuo steičiaus ir ap
leido susirinkimą.. Kaip lik ko
munistų “bunciuš’‘ 'Sulipo ant 
steičiaus, tai į tą laiką pribuvo, 
ir policija. Policija saugoj,<> tą, 
ką rado prezidijumo — vietoj.; 
Mat, policijai- nesvarbu* —f ko-. 
munis1aivar ne komunistai, su
sirinkimo vedėjų vietose, • 
tai juos ir saugojo. Nekomuni- 
stai šitą susirinkimą, žinoma,

buty Minneapolis, Minn. Jis la
bai persekiojo munšainierius, 
bet jų skaičius augo.ir jis taip 
pavargt) juos betėisdamas, kad 
manė neteksiąs proto ir todėl 
nusižudė.^

Ketvirtadienis, Vas. 26,1925

šitą susirinkimą 
(“Laisvė”) nieko 
nes komiuiistai 

“užkariavo”. Ta-

jrog. S. V. ' 
Pat. Ofise. ’

SUNKUS DARBAS 
nekenkia nei vienam, 
eatutčiam geroje, fiziškoje 
pKdetyje. Užlaikyk «avo 
tvirtuma masažuodamas 

-Savo muskulus klelLyieiią 
vakarui einant gulti. ISsi- 
tviukite gerai su .senai 
žinomu ir patikčtinu

perpjauta ranka 
iki pir-

šiai su sekėjais ir policija.
Bet apie 

komunistai 
neprisimena, 
susirinkimą
me susirinkime irgi neapsieita 
be muštynių. Vienam iš ‘‘deši
niųjų” lapė 
nuo pat pažasties veik 
štų. Komunis'lų tapo sumuš
ta 1. .Jų vardai: .1. Polack, 
Lipcitz, Ni^son ir dar vienas. 
Sumurta gana smarkiai.

Nors komunistams ir lė.ša- 
vo keletas lašų kraujo, bet su
sirinkimą jie užėmė. Bet pas 
lietuvius jiems las nepavyko.

Vasario 21 d. buvo laikoma 
bendras susirinkimas. Bendro
sios Tarybos ir Direktorių Ta- 
rvbos. Prieš susirinkimą buvo 
pašaukta policija prie svetai
nės ir buvo kol susirinkimas 
tesėsi. — A. P. Serbas.

Nuga-Tone
20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGŲ NESIŲSKITE 4
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- 

iniaM paduot:} kuponą! Tai visa. ko. jU3Ą j 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20xX^Kir 1 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—viduriųV^HF 1 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- 16g 
liuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudonol^DflM|ra! 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento, 
kuris laba j svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau-^^Fv® 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto- 
Jarai geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe- 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug Kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių v 
euvirium metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giriu Nuga-Tone. nes tas vaistąs suleiko 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi pagelbėt! jusi] 
atsitikime, priešingą! jis jums nei cento nckainuouo. >_

Nuga-Tone stiprina krayjo ciykuliacija ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
btimųlmoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerlnu apetitą ir prigelbsti 
virškinimvu Nųga-Tono pašaliną vicįųrių užkietėjimą ir guzus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoju nuo galvos skaudėjimo ir gražinu odą. kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas PUi-, 
kiaoeių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gsivmno ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stębek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VEIK ITE ŠIANDIENl Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponų, kad 
7^**s*ara*"galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis 
irodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamiratute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutarti ^nt kiekvieno paketuko.

................. 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-—
NATIONAL LABORATORY, Dept. Lith. •<» 1018 S. Wabash Avė.', Chicago^

GERBIAMIEJI: Prisiųskite jnąn išbųnymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant pašto 
išlaidas ir taja sąlygą, jog aš vartosiu ji dtanų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
jums S 1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dali aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokęleiu.
Vardas........................... ..

Gatvė ir No arba R. F. D
Misa te

triių dešimčių 
Tūkstančiai vy

4

U!7-.A

11-4-21 
Ll'.li. GOD 
13 lu.

3he Vrue Chocolate LAXATIVE
! f

Nuo užkietėjimo vidurių ir nevirškinimo 
užlaikykite savo vidurius švariai ir svei
kais. Padarytos iš gryno čekoliado, be sko
nio laxative gyduoles, 
čekoliadini skonį 
jos yra GEROS dėl 
visos šeimynos.
Parduodamos jūsų kaimy
niškoj krautuvėj 10c. — 
25c. ir 50c. mieros.

Vaikai mėgsta jų
skonį

TRU LAX MFG. CO.
Newark, N. J.

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. ,
•* . jl Bartkus, Pre».

iol9 W, 47th 8t, Tel. Boulevard 7101, 189?, Chicago
i. * '■ ' J

t

Bukit

tuomet 
darbas 
neišro- 

___ .. .. A
persunkus. Nei viena (atsargi šeimyna ne- 
tikrasis, jei neturi INKARO vaiebaženklio.

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

u j - 
....

i/ IŠVENG- 
KITE nuovar
gio, skaudamu 
muskulų ir 
diegiančiu pe
čių. E-'-“ 
tvirtu ir svei
ku, 
jokfs 
jums 
dvs niekuomet

M persunkus. vinm .
pali būti <le bonkos Aito limmento. Ne.ta

Atrask pats savo Ihimę
Skaityk x

B U R T I N LN<KiĄ 
‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! i 
"Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimes praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1.

Pinigus siųsdamas adresuok: i
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS i

3106 So. Halsted St., Chicago, Iii.

PUIKĮJS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirkU 
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, pridedant šį skelbimu ir 40<n „ Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III

r
l

NAUJIE
METINIS

Nedėlioj, Kovo 8tą d
t

[CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ] 
3131-3-5 So. Halsted St.

Pradžia 7. vai. vak
/

Valstija

Koncerto programas bus žingeidus išpuikus. Koncerte 
dalyvaujanti artistai bus paskelbti vėliau? Pradėkite 
visi iš anksto rengtis, nusipirkite tikietus iš anksto, kad 

T/*.f * /* * ** / K

nereikėtų'prie durų laukti

‘ r

t. i

Naktinis kosėjimas — 
Kaip jį prašalinti

Naktinis kosėjimas sunaikina dauj< 
gero miego, kartais" padaro jumis vi
sai nuvargusiu ir niekam nevertu die
nos laike ir greitai silpnėjantis kūnas 
užsikrečia ir sunkiomis ligomis. Tas 
galima prašalinti labai paprastu gy"r 
dymu. Žmonės kurie negalėdavo 
piiegoti iš pi iežasties kosulio, surado, 
kad jie gali miegoti Visą naktj tik po 
pirmo išbandymo. ‘

Gydymas pavenmtas žinomomis gy
duolėmis Dr. King’s nauju išradimu 
nuo kosulio* Tildai paimkite arbatinį 
šaukštelį ;prieš einąnt .gult ir palai
kykite burnoje 15 arba 20 sekundų 
prieš nurijimą, be vandens užgėrimo. 
Gyduolės tu?i dviguba veikimą. Jos 
ne tik greitai pagelbsti ir palengvina, 
bet ir prašalina plegmą ir kitus ne
švarumus, kurie yra tiesioginė prie
žastis kosėjimo. Pasekmės būna, to
kios, kad jus miegosite kaip kūdikis 
ir kosulys greitai pranyks.

Gyduoles yra rekomenduojamos 
krautuvės prasišaldymo, broiichitis, 
karkenčio kosėjimo ir visų gerklės li
gų. Ekonomiškos taipgi, nes reikia 
vartoti tik arbatinį šaukštelį. Parda
vimui gerose aptiekose. Prašykite jų.

iNOREDAMIi
Įpirkti, parduoti ar mai-I 
|NYTI VISADOS KREIPKITfiS J 
I PAS MUS. TAS JUMS BUSi.

ANT NAUDOS. )

S, L, FABIONAS CŪ,

809 W. 351h SI., Chicago į 
Tol. Be levard 0611 ir 0774 į 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- u 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingą; siunčiam pinigus ir l 
Parduodam Laivakortes. *

"K'-

K. GUGIS
ADVOKATAS'

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-112 

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

3323 So. Halsted St
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
t

■j

Mis. MIGHNIEVIGZ - VIUIKIENE
AKUŠERKA

j 3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
so ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
u* merginoms, 
Kreipkitės o ra
site pagolbą.

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

ligon-
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

»

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

Nedėlioinis nuo 10 iki 1.
3333 So. Hakted St.

Res. Phone Rockwell 0268 
Phone Canal 0084 

Europinis gydytojas ir chirurgas 
, DR. I, TREIGER 

2026 So. Halsted St.
Valandos nuo 6 iki 8 vak. Nedėlioj 

nuo 10 iki 12 ir pagal sutartį

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yardrt 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASR
k 3464 S<». Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 p#
l>ietų ir 6 iki 8 vakare ,

J
......................................
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
, 464<3 So. Michigan Avė.

Tel. Kcnwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:30 iki 7:30, vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

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

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

Tel. Lafayette 4145

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St. 1
Dienos laiku Yards 6894

Vakarais Telef. Yafds 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

>■—^.,1 i,- „...J-—s*

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

lengvomis išlygomis.'

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room J2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Bivd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir
• Petnyčios.

J. P. WAITCHES
* Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS: z 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

i

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washingtou St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

, Vakarais: 2151 We«t 22 Street 
Telephone Rooeevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

ffi

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVaslrington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 b. Halsted St. T. Boul. 6737

i
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Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais

Vasario 26, 1925 Kilinis No. 99
Visi šiam skyriui raštai reikia adresuoti L. S. S. Sekretoriui 

A. Žymantas, 1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

L.S.S. Pildomasis Komitetas:
Centro Sekt. A. Žymantas, 1739 So.

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

brooke Avė., Chicago, III.
Sekr.-Iždin. E. Miller, 3210 So. Hal

sted St., Chicago, JII.
Knygius A. Kemėža, 25 E. 23rd St., 

Chicago, 111.
NARIAI:

A. Grebelis, 10225 Perry Avė.
J. Degutis, 1521 N. Irving Avė.
J. Vilis, 1511 N. Wood St.
J. J. Čeponis^ 138 Archer Avė.

— visi Chitrago, III.

’I^.S. -VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Amerikos Imperializmas
Jau dabar nei vienas žmo-

Valstijos yra imperialis- 
ilis. Po didžiojo pasaidi- 
u'o čia suplaukė visas 
io auksas. Jungtinės Val- 
dabar turtingiausia šalis

Visos Europos šalys dabar 
žiuri į Jungtines Valstijas kai
po į kokią išganytoją. O kuo
met reikia pasiskolinti pinigų, 
tai niekur kitur negalima gau
ti kaip lik Jungtinėse Valsti
jose. Ir Jungtinių 
kihinkai skolina 
toms šalims. Jei 
t Heros garantijos, 
atgal pinigus, tai
nors biznius kontroliavimui.

Toks J. V. imperializmas, tai 
yra didelis pavojus pasaulio 
laikai. Jei Ji V. ^bankininkai 
paskolinę kokiai Europos ša
liai savo pinigus ia užėmę/ ten 
jų biznius kontroliuoti tūlam 
laikui, užsimanytų vietinius 

išnaudoti, tai
žmonės galėtų pasi- 

reika- 
lurtas

pinigus

kad atgaus 
paima kokius

žmones perdaių 
vieliniai 
priešinti. Tuomet J. V. 
tautų, kad jų piliečių 
butų ten apsaugotas
bematant galėtų kilti nesusi
pratimas, o pasekmėje — ka
ras.

Imperializmas, tai didžiau
sias išsivystymas moderninio 
kapitalizmo. Ir jis yra pavojin
gas visai civilizacijai. Ret kad 
išvengus didelio pavojaus, pi
liečiai šioje šalyje turėtų rei
kalauti, kad pavieniai biznie
riai, darydami biznį su kitos 
šalies biznieriais, imlų atsako
mybę vien tik patys; kad ne
įtrauktų visos šalies už tai į 
atsakomybę. Tuomet dar hutų 
mažešnis pavojus.

Dar kitas išsigelbėjimas 
tai Europoj įsigalėjimas dai^ 
bininkiškų valdžių. Kaip žinia, 
darbininkų valdžios eina prie 
to, kad tarpe tautų butų ben
dradarbiavimas; kad visa pro
dukcija hutų koperatyvė. Visur 
darbininkų valdžios nori pa
naikinti Icngtyniavimo ir vien 
lik dėl pelno industriją. Tuo 
budu gal ir galima bus apsi
saugoti nuo lo didelio ir- pavo 
jingo J. V. imperializmo.

teisė ir sauvalė
kad
pri-

valdinin-

Įstatymai leidžiami tam, 
butų vykdomi. Jie lygiai 
valomi piliečiams ir 
kams, vis tiek kokį laipsnį jie
turėtų. Geri ar blogi Įstatymai 

tai jau kitas klausimas.
Paskutinėmis dienomis bu

vo atsitikimų, apie kuriuos ver-

šiauliuose sausio 11 d., prieš 
rinkimus į vietos savivaldybę, 
policijos nuovados viršininkas 
uždaro mitingą, išskirsto susi
rinkusius, <> kalbėtojus nusi
veda į nuovadą. IMežastis ta, 
kad kalbėtojai nagrinėjo kitų 
sąrašų kandidatus ir 'minėjo 
kunigus. Susirinkimų įstaty
mas numato tvarką, kaip ir 
kokiais atvejais susirinkimas 
gali būti uždarytas. “Piliečių 
apsaugos” valdininkas to įsta
tymo nepabojo. Įžeidimas as
mens ar korporacijos nario.

užleisdami
Danijos

Kunigus.

Šiaiilhi rinkimy laimėjimas
Komchuliganai

Srtusio 27 d. Berlyno didžiu
lėj sporto salėj, kur dalyvavo 
apie 12,000 žmonių, socinlde- 
mo)<ratai draugo su respubli
konų sąjunga suruošė mitingą, 
o paskui demonstraciją už res
publiką ir prieš monarchizmą. 
Milingo kalbėjo reichstago pi r- 

rinkę 3556 balsus. Klerikalams* mininjens (bocfoc ir kiti sorinlde- 
mokralų atstovai. Komunistų 
kulbė o.jų minia nenorėjo klau
syti. Įširdę tai komunistai 
po milingo užpuolė tamsiose

fe), Blvd. 8136 
M. VVoitkeivicd*

BANIS 
AKUšERKA 

aseknrnngai 
niauju motė
ms prie gimdy- 

patarimai 
moterimi

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St.

Socialistinės Danu val
džios darby programaSocialistų Partijos 

rija, vasario 23, 
goję, tai istorinei 
Jungtinių Valstijų 
Partijos gyveninje.

Pirmučiajustiai, 
Partija atsimetė nuo taip 
d i na m o p r og i-ns yy i o 
veikimo. Kaip vienas delegatas 
išsireiAkč: “tas veikimas nori 
greitai važiuoti, bet nežino 
kur.” Kitais žbdžiais, — jie ne- 

; neturi

Konvon- 
| 1925, Chica- 

konvencija 
Socialistų

įSooiaJlis'tų 
va- 

polilinio

Pernai, einant bendraisiais 
rinkimais j Lietuvos' savival
dybes, Šiaulių mieste rinkimus 
laimėjo soc.-demOkratai, gavę 
18 vielų M/ieslo taryboje ir su-

F. Skamarakas, 6820 turi galutino tikslo;Pirmlninkas —
Calunttl Avė., Chicago, 1IJ.

Sekretorius -- A. Vilis, 2211 North
Western Avė., Chicago, UI.

Kasierius — A. Kemėža, 25 E.
St., Chicago, III. «

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

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

Nariai — V. Mišeika, F. Tverijonas.

23rd

1739

programos.
Kaip lik sociąlislai pasiliiio- 

savo nuo to vadinamo progre- 
syvio politinio veikimo, lai 
pas delegatus atsirado didelis 
entuziazmas* dirlyti savo parti
jai Socialistų Partijai.

Vasario 22 buvo surengtas 
masinis •susirinkimas. Nors 
įžanga buvo 50c., liet žmonių

šis laimėjimus buvo netikėtu 
ir baisiu smūgiu. Dar prieš 
rinkimus jie buvo išaiškinę 
s.-d. sąrašą, tik teisinas tą jų 
neteisėtą žygį sutrukdė, tuo- 
mri, pasiliko panaikinti pačius1 tf,uPė 
rinkimus, kas jiems visai

darosi nusikaltimu tik tuomet 
jei pats* įžeistasis kreipiasi teis- dalyvavo apie 20()0 ir dar aukų 
man. Kitu atveju tai nebus
nusikaltimas prieš Įstatymus.Į tų buvęs geresniš, tai publikos 
Policislas pasisavina teisėjo butų dar daugiau buvę.’ 
rolę ir nė vieno neprašomas!
pats sprendžia, kad 
kalt imas.

Reikia dar žinoti 
buvo priešrinkiminis. 
Galima į/i vaizduot i, kas dėtųsi rius konvencija kalbėjo HilL 
musų respublikoj, jei, sakysim, unitas, Debsas ir Abramovi- 
per rinkimus į III Seimą ir ki-,čius, dabar atkeliavęs į Jinųgli- 
li policijos valdininkai taip su- nes Valstijas. Visų kalbos bu- 
prastų savo pareigas, kaip tas vo suliktos su didelėmis ova- 

j rijomis.
IMnedėlio vakaro, vas». 

bedarbių j buvo surengtas bankietas.
Valdžios šaltiniai, mo bankiete dalyvavo apie 

kad policija šaudė į1 žmonių.
bet prideda, kad minioje! sias. Visų 

du sužeistu į jautė, kad 
revolverio

sudėjo. O kad oras butų bu-

ve atskiras demonstrantų 
s, paleido j darbą peilius 

ir gumines lazdas1. Iš ^abiejų 
pušių yra 10--20 sunkiai su
žeistų. Turėjo įsikišti policija, 
kuri perskyrą besimušančius 
darbi ninku A

Sunkią padėlį krašte.
Danijos liberalai,', 
valdžią sočiai išbūna, 
soc i ai (lem ok ra t i j a,
gai susiorganizavusi, ėmėsi 
sunkaus valstybės' darbo. Iki 
šiam įlaikui priimta draudimo 

na i. Dabar vi- 
vtdiutos (pini 
įneštas parla 

I ritimų sutvar- 
poržinrima

atsirado naujas sąrašas žy- 
sionistų socialistų ' ir lenkų, 
pirmaisiais rinkimais nebu- 
kuopininkai, žinoma, ne-

Socialistų Partijos konvenci- 
tai misi- ja prasidėjo vasario 23. Delo- 

; gatų buvo apie 50 ar daugiau, 
ka<l tai o publikos konvhncijoj visiio- 

milingas, i met apie 100 žnioirių. Atida-

Šiaulių nuovados viršininkas.
*■ I

Toliau. Kaune - sausio 19 d. j 
įvyksta susirėmimas 
su policija, 
skelbia, 
orą, 
pasirodė ' besą 
koją nub revolverio šūvių, i atgijo iš naujo 
Klausimas, kaip tai galėjo atsi-! galinga jėga, 
likti. Žinutėj nieko nepasaky-1 aukas de'*! sustiprinimo 
ta, kaip policija atsirado lies jos. 
bedarbių minia ir ar buvo pa 
daryta viskas, kad ginklą 
butų pavartotai (nors ir 
dymai į viršų, kaip sako 
džios agentūra). Ar žino 
cija, kad ginklas tai nėra 
kų žaislas ir kad ypač negali
ma žaisti taikant i minią?

šitoks atsilikimas tiek svar-| 
bus, kad jį reikia nušviesti vi
sapusiai, surinkus visų liudi
ninkų parodymus. Musų laik
rašty buvo plačiai aprašytas 
šis atsitikimas asmens, kuris 
pasitaikė atsitikimo vietoje. 
Aprašymo turinys skiriasi nuo 
to, ka paduoda valdiška agen-' 
turą. Ret musų aprašjonas ne-! 
galėjo pasirodyti x laikrašty 
apie tai pačiame laikrašty ne-! 
liko nė žymės. Kodėl? Sako,: 
toks įstatymas esąs...

Bet mes irgi mokame skai? 
tyti įstatymus ir — patikėkit

- neblogiau už karo valdiniu- Į 
kus. Karo stovis neleidžia 
skelbti karo paslaptis ir tokias, 
žinias, kurios liečia kariuome
nės veiksmus. Dabar 
šiame — ka bendra 
kariuomene policijos 
čiavimas?

Mums neleista dėti 
tį tokių raštų, kurie 
ri jokio politinio turinio.

Kur mes? einame? Visi 
veiksmai veda teisės ribų,! 
veda ten, kur prasideda sauva-J 
lė. Mips konstatuojame, kad to
kia kryptis nieko gera nežada.

Mes vilksime dienos švięson 
kiekvieną neteisėtą darbą, ku-j 
ris įžeidžia politines teises*, ir| 
tikimės, kad su mumis bus vi-; 
sa

šįmet sausio mėn. 2 L--25 d. 
buvo paskirti nauji rinkimai. 
Klerikalai ir Darbo Federantai 
išstatė aibes savo sąrašų įvai
riais vardais-, kad tik daugiau 
sumedžiojus nesąmoninkų, bai
sų, 
dų 
ko 
vo,
atsiliko nuo savo draugų iš de
šinės, bet. nežiūrint to, kad są
rašų skaičius šiais rinkimais 
pasidarė dvigubas, vienok soc. 
dem. sąrašas gavo 3658 bal
sus — I3,(>% visų balsavusių 
ir pravedė j Miesto Tarybą 18 
savo atstovų.

šis antrasai smūgis' buvo 
dar skaudesnis klerikalų reak
cijai? Soc. dem: partija turėjo 
tik vieną atstovą, nes 1921 m. 
rinkimais 
tik

ANGLIJA

Anglijos darbininkai nesnau
džia. Jie, nors ir lętai, bet vei
kia, i[r' veikia nuolat. Paskuti
niu laiku, kad sustiprinus dar
bininkų dvasią ir suteikus 
jiems daugiau dvasinio peno, 
nutarę įsteigti dar tris naujus 
socialistinius savaitinius laik
raščius. Vienas savaitraštis va
dinsis į Citizen”, antras
“Daily Heraid”, o trečias “Sun- 
day VVorker”. Ncav Citizen re
daguok gerai Anglijoje žinomas 
rašyto j as-publi c istas 
Lansbury. '

George

sai išaiškintos 
gų) klausimas, i 
mentan naujo 
kymo projektą 
baudžiamoj i t ei 
ptiremta žmogiškumo dėsniais. 
Įstatymo keliu įvedama 8 vai. 
darbo diena 
klausimas apie įmonių tarybas. 
Nors 8 vai. darbas veikia be
veik visose Danijos įmonėse ir 
ūkiuose (tai yra pasiekta pro
fesinių sąjungų), bet įnešimas 
įstatymo apie 8 vai. darbo died
uos sukėlė visą audra buržu- ‘ .i■ažmėse ir liberalinėse partijų-* 
se. Greitu 'laiku- grįžta iš ko-' 
misijų įstatymas apie Danijos 
nusiginklavimą, žodžiu sakant, 
susirinkus Danijos, parlamen
tui hm?'aštriu ir sunkiu kovų. 
Danijos sod-dem. los kovos 
nebaisios, nes viso krašto dar
bininkai yra pavyzdingai susi
organizavę į profesines 'sąjun
gas ir Į politinę partiją.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. He/zman per- 

3410 So. Halsted St. j

S. Halsted St.

^® DR. HERZMAN”^

sikelė nuo

' 3235

sau

vai

mes klau-
turi su
pasikarš-

i laikraš- 
net netu-;

demokratinė visuomenė.
[ “Socialdemokratas” ]

DOVANOS GAUTOS

ir sprendžiama
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Nakti 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. Ir po 8 <*al. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai:

Ta- 
500 

Entuziazmas didžįau- 
veidai nušvitę. Visi 

Socialistų Partija 
su' didele ir 

Pradėjo rinkti 
parti-

Aukų tą vakarą surinko 
$5000 su viršum.

l’tarninke atėjo į konvenci
ja vienas geras! socialistas ir 
pasiprašęs ubalso pareiškė: — 
“Labai gaila, kad 
negalėjau dalyvauti 
draugų surehglajne

manos' t

Partija

gražiame 
bankiete. 

Aš esu nuo sendi šoci-afistaš it 
pasiliksiu socialistas. Matau, 
kad 'nuo šios konvencijos So
cialistų Partija išnaųjo atgijo. 
Todėl priimkite ir nuo 
$1000.” '

Vadinasi, Sopiaiistų
turi naujam savo darbui ir pi
nigų. Dabar darbas prasidės 
su didesniu įtempimu. Visi de
legatai ir svečiai • džiaugiasi, 

r Į kad taip gerai socialistams se
kasi.

Lietuvių Socialistų Sąjungai 
irgi yra džiaugsmas, nes musų 
Sąjunga priguli prie Socialistų 
Partijos. Kuomet Socialistų 
Partija labiau praplės savo vei 
kimų, tuomet ir mums bus 
daug lengviau veikti. O ypač 
bus daug lengviau veikti, kuo
met bolševikai jau nebeturi 
jokios reikšmės politiniame 
judėjime.

Vienatinė, tikra politinė dar
bininkų partija, — tai Sociali
stų Partiją.

Dabar jau bus laikas ir ge-
tic| ra proga ir lietuviams! labiau 

subrusli prie didesnio veikimo 
ir prirašyti atgal prie Sąjungos 
tuos protaujančius senus na
rius, kurie buvo laikinai pasi
traukę nuo politinio veikimo.

Draugai darbininkai; bukite 
prisiruošę vėl ateiti'atgal į 
sąjungiečių eiles ir veikti sy
kiu su viso pasaulio siu'ialis- 
tais dėl galutinos darbininkų 
pergales' ič įvykinimo socialis
tinės tvarkos ^rišur.;

• —A. Žymontas.

tarti širdingas ačiū 
kurie prie to darbo pri- 
ir ne vieną yra padarę

NAUJAS LSS PILDOMASIS 
KOMITETAI 1925-6 M.

šiuo pranešu, kad visuotinu 
balsavimu yra išrinkti šie drau
gai į Lietuvių Socialistų Są
jungos Pildomąjį Komitetų

Esame gavę draugų surink
tų knygų. Patikrinę, išaiškinę 
ir aptvarkę jas patieksime 
smulkų jų' sąrašą. Tuo- tarpu 
tenka* 
tiems, 
aidėjo 
žygi-

Gautųjų knygų tarpe yra
keli Amerikos laikraščių komp- 1925-6 metams: P. Grigaitis, J. 
lektai, būtent "Kovos’* ir kitų J. Čeponis, M. Jurgelionienė,

šitie A. Grebelis, J. šmotelis, A. Vilis.
iš Chicagos ir K.

už 1905—1906 metus.
laikraščių komplektai yra di- Į J. Vilis
dėlė mums brangenybė, nes Liutkus iš Baltimore, Md., ga- 
juose surasime daug medžią- vo lygų skaičių balsų.
gos iš 1905—06 metų veikimo, tuos du draugu reikės perbal-
Aukavusiems šituos komplek- suoti iš naujo, o tuo tarpu ga- 
tus ypatingos- reiškiu padėkos. lės veikti 6 -LSS Pildomojo Ko- 

K. Bielinis. miteto nariai. —A. žymontas.

Taigi

AUSTRALIJA
pereitų 
komiu 

Sydney

Lietuvos Socialdemokratu 
Rėmėju Fondas

mes buvome gavę
168 balsus. Laimėjimas 

yra didelės ir begaliai svar
bios reikšmės. Pirma, bakų 
skaičius pastaraisiais rinkimais 
yra padidėjęs, kas reiškia, kad 
balsavusieji nepakeitė savo
nusistatymo, antrą vertus, mu-1 rinkimų taktikos, 
šų draugams šiauliečiams (en-; 
ka imtis atsakomingo < 
tvarkant ir gerinant 
ml'/sto išgriautą Alkį. Pastaruo-Į Partijos kandidatų, 
ju žvilgsniu rinkimai Šiauliuo
se turi dideles reikšmės visai 
musų partijai ir tiems Ameri
kos (Įrangų, kurie tūkstanti
nėm akim seka musų darbą ir 
jį remia. Dirbant alsakomingą 
darbą Šiauliuose, musų drau
gai privalys pateisinti jį, ne
turint jo sunkumų ir tų kliū
čių, kurių susilauks iš visų pu
sių socialdemokratinė Šiaulių! 
m ies I o savivaldybe.

Gruodžio mėnesy, 
metų, čia buvo laikoma 
nistų konferencija, 
mieste. Toje konferencijoje ko
munistai suskilo į dvi dalis dėl 

Mat, kon-
fcrencija nutarė statyti savo 

darbo, t kandidatus į valstijos rinki- 
šiaulių mus1, o neremti Darbininkų 

Toks nu- 
balsavimas susilaukė didelio 
protesto ir daug veiklių narių 
pareiškl 
sako n

(Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmėjų Fondo Chicagos kuo
pos mėnesinis
įvyko vasario 12, 1925. Susi
rinkime dalyvavo labai didelis 
būrelis draugiu ir keletas* nau
jų narių įstojo j rėmėjų bure-

susirinkimas

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois , 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

..... ................................... ... ...........- i ■

kad jie tuojau atsi- 
& komunistų partijos.

Tarptautinis Frontas
GRAIKIJA

vra

' ' HObANDIJA

Ilolandijoj katalikų kunigai 
apie Kalėdas, visose bažnyčio-į 
se skaitė prisakymą s’avo vier- 
niems pąrapijonams katali-. 
kams, kad jie tuojau atsisaky-Į 
tų nuo unijų ir prisidėtų prie 
katalikų įveriamos organizaci
jos. Socialistų laikraščiai tą 
kunigų sumanymą pajuokė. 
Paskiau Unijų Centras išleido 
atsišaukimą, kad katalikai dar
bininkai neklausytų savo su- 
vadžiotojų kunigų. | Kunigų 
biznis rūpintis dūšių išganymu, 
o materialiais darbininkų rei
kalais rūpinasi unija. Tuo bu-

Gr a i k i j os d arbi ninka i
labai susiskaldę ekonominėj ir 
politinėj dirvoj. Tai vis dėl ko
munistų agitacijos ir valdžios 
didelių persekiojimų. Bet per-Mu, Holandijos katalikų darbi- 
nai vasarą važinėjosi tenai ži-‘ninku nusistatymas yra teisin- 

socialistas teoretikas gas pavyzdingas. Tikėjimas 
kiekvieno darbininko yra pri- 
vatis dalykas; jis gali sau ti
kėti, gali netikėti. Bet kuomet 
reikia kovoti ekonominėj ir 
politinėj dirvoj, tai nežiūrint 
kokių tikėjimų darbihinkai 
yra, jie turi eiti išvien visi. TiĮ< 
išvien eidami darbininkai gali 
laimėti savo kovą.

Olandų socialdemokratai
Olandų, s. d. partija 1924 

metais turėjo 39,000 narių. 
Paskutiniuose parlamento' rin
kimuose socialdemokratai ga
vo 567,772 -balsiu, kas sudaro 
19%. Parlamente s. d. turi iš 
100—20 atstovų. f. Komunistai, 
kurie veikia legaliai, turi 1,500 
narių,

nomas i
Emil VanderveldO ir jįs sakė 
prakalbas didžiausiose svai
nėse Athenuose. Savo prakal
bomis jis labai užinteresavo 
labiau protaujančius ir pažan
gius žmones. .Kaipo to pasek
mė, 6 parlamento nariai išrink
ti kaipo radikalai, prisidėjo 
prie Socialistų Partijos ir su 
daleidimu Pildomo Komiteto, 
jie sudarė socialistų grupę 
parlamente.

Tuo pačiu laiku Graikijos 
geležinkeliečių unija nutarė įs*- 
teigti tarpe savo unijos narių 
socialistų propagandos centrus.

VOKIETIJA r
Nors paskutiniu laiku tarp 

Vokietijos socialistų yra nema
ža subruzdimo dėl prašalini- 
mo Gustavo Bauer’o iš Reichsr 
tago, bet vis dėlto socialistai 
paskutiniuose* rinkimuose gavo 
daugiau balsų negu pirmiau 
gaudavo.

Rinkimuose Lippe socialde
mokratai gavo 29,750 balsų, 
demokratai gavo 7,696, o ko
munistai 3,685.

Hoeirde niieste socialdemok
ratai pirmiau turėjo tiktai 11 
aldermanų, dabar išrinko 15; 
komunistai turėjo 7 alderma- 
nus, dabar išrinko tiktai 3. 
Centralistai turėjo 7, dabar 
turi 5; Ekonominė darbininkų 
partija pirmiau turėijo vieną, 
dabar neturi nei vieno-.

balsų gavo 53,664 
atstovų turi 2.

CUBA /
socialistai dabar varoCubos

labai smarkią agitaciją ir no
ri suorganizuotiri suorganizuoti tikrą Darbo 
Partiją, kuri butų paremta 
cialistiniais pagrindais. Havana 
mieste yra sudarytas organiza
cinis komitetas ir tas komike 
tas tikisi, Jtad netolimoj ateity 
je galima bus sušaukti kon
venciją ir įsteigti Darbo Par
tiją, ’ į kurią įeitų visos šalies 
darbininkai.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Slapukas aukavo $5 ir pasi
žadėjo mokėti po 50c. į mėnesį. 
A. Monkus aukavo $5 ir pasi
žadėjo. mokėti po $1 į mėnesį.

Mėnesinių mokesčių užsimo
kėjo sekami draugai: J. šmo
telis $5, V. Mišeika $5, P. Gri
gaitis $5,- A. Kemėža $1, viso 
pasidarė $27.50. /

Susirinkimas* buvo labai sėk
mingas, nes visi dalyvavusieji 
susirinkimo pasižadėjo dirbti 
kiek kas galės dėl labo savo 
draugų Lietuvoje. (Del padėji
mo jiems kovoti už geresnes 
sąlygas ir už palaikymą darbi
ninkiškos spaudos, iš kurios jie 
galėtų semti sau apšvietą.

Draugai, mes turime remti 
Lietuvos Socialdemokratus. Mu
sų visos pažangiosios visuome
nės yra užduotis padėti ginti 
jų teises ir padėti jiems palai
kyti spaudą. Lietuvos Social
demokratai tikrai kovoja už 
visų žmonių teises. Jiems ne
leidžiama nei susirinkimų lai
kyti, nei laisvai rašyti savo 
spaudoje.

Norėdami siųsti aukas tie
sioginiai*, tai galite siųsti Cent
ro- Iždininkui J. šmoteliui, 1739 
S. Halsted St., Chicago, III.

Sekamas Lietuvosi Socialde
mokratų' Rėmėjų Fondo 
pos susirinkimas ’ įvvks 
12,

Telephone Yards 0J94

DR, MADRIDE KAHN
i4631 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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47lh St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
>■■■■...................... ...............

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chimrras
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. N»- 
dčliomis iš šventadieniais 10—12 dien

kuo- 
kovo

1925.
N. J. Mauricas,

Pakvitavimas

Sekr.

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

Optometrist
^1 ^Tel. Boulevard 6487 

<649 S. Ashland Avė.
} Kampas 47-tos ant 

2 lubų

v Kaunas,
Vavar. mėn. 8,

!“Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas yra 
gavęs nuo draugų iš Amerikos 
Partijos reikalams sekančias 
aukas: Per drg. Mauricą iš 
Chicagos nuo LSDP. Chicagos 
Rėmėjų Fondo (25 dol.) 250 
litų. Per drg. J. (Lapaiti nuo 
LSS. 81 kuopos (20 dol.) 200 
litų.

Lietuvos Socia|ldemokraįtlij 
Partijos Centro Komiteto, var
du aukotojams tariame širdin
gą ačiū.

Centro Komiteto Iždininkas
K. Bielinis,

Reikalų vedėjas
J. Paplauskas”.

1925.

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

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

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

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2į:00 iki 4:80 ir b Od 10.
Nedalioj nuo 2:3® iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Are. 
Kampas Sacramento Avė.

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

Dr. J. W. Beaudette

•
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Editor P. GRIGAITIS
1739 South HalgUd Street 

Chicago, III.
Telcphone Itoosavelt 8600

Subscription Kates i 
38.00 per year hrCanada. 
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Užsimokėjimo kainai 
Chicagoje — paštu;

Metams .... .................    $8.00
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Trims mėnesiams ........   2.00
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)rderiu kartu su ufrakymo. ■

te yra toks “teisimo” būdas, 
kokį buvo užsispyrę praves
ti mitinge komunistai? Ko
kių teisę jie turėjo reikalau
ti, kad asmuo, kuriam ne
senai, organizacija išreiškė 
savo pasitikėjimų, išrinkda
ma jį savo pirmininku, imtų 
ir pasitrauktų iš vietos — 
vien dėlto, kad, koks ten chu
liganas atsistojo ir mete jam 
šmeižtų į akis?

Pirmininkas, žinoma, pa
šaukė .tų šmeižikų ir jo drau
gus, pradėjusius kelti triuk
šmų, prie tvarkos. Bet jie 
atsisakė jo klausyti. Tuo
met svetainės. savininkui te
ko‘šaukti policistus, kad jie 
numaldintų triukšmadarius, 
ir kai pastarieji mėgino 
priešintis policistams, tai 
šie'pavartojo prieš juos jė
gų-

Rezultate
triukšmadarių galvos 
aižiausieji jų vadai penke- 
riems metams suspenduoti!

sudaužytos
ir

NAUJAS ‘MUŠIS” BROOK
LYNO LIETUVIŲ RUB

SIUVIŲ SKYRIUJE '

žio numerio Apžvalgoje 
telpa dviejų skirtingo Nusi
statymo laikraščių aprašy
mas triukšmingų lietuvių 
rubsiuvių susirinkimo Brook

nas dalykas, kad lietuvių 
darbininkų sueigose kyla to
kie skandalai, koks kilo ta
me mitinge. Bet kas yra kal
tas, kad tenai turėjo įsimai
šyk policija, kad visa eilė vy
rų ir moterų darbininkų ta
po išmesta iš svetainės, kad 
kaikurie jų,buvo sumušti ir 
net sukruvinti?

Kiekvienas bešališkai pro- 
taujųs žmogus, perskaitęs 
aukščiaus minėtuosius apra
šymus, pasakys, kad kalti 
yra, be,jokios abejonės, ko
munistai, nes jie tų skanda
lų iššaukė.

Lokalo 54 mitingas sausio 
19 d. buvo sukviestas specia
liai tam, kad ištyrus buvu
siojo sekretoriaus, komunis
to Manelio, padarytųjų su- 
klastaviinų unijos knygose. 
Tų negražų darbų buvo su-

Dabar, komunistai rėkia, 
kad “dori” ir “susipratę” 
darbininkai turį protestuoti 
prieš “fašistus”, paliejusius 
jų kraujų. Jų brooklyniškis 
organas rašo, kad’rubsiuvių 
mitinge su komunistais^ ap
sieita taip, kaip kitusyk ap
sieidavo su laisvamaniais 
sufanatizuoti pavapi jonys, 
kurie “akmėnais ,ir kumš- 
čioms ardydavo pirmeiviškų 
žmonių susirinkimus”.'

Tai, žinoma, yra melas. 
Rubsiuvių , lokalo susirinki
mų mėgino suardyt kaip tik 
komunistai, o ne kas kitas. 
Ir, kaip visi žino, tai jiems 
toks darbas buvo ne pirmie
na. Jie sistemačiai užpuldi
nėja socialistų kalbėtojus 
viešuose susirinkimuose; jie 
kelia triukšmų mitinguose 
organizacijų, kurias jie nori 
“užkariauti”; ir jie nuolatos 
patys vięšai giriasi šitais sa
vo, chuliganiškais darbais. 
Kaip jiems yra ne sarmata 
dabar apsimesti nekaltais 
avinėliais ir maldauti pūbli- 
' os užuojautos?

V’akar “Naujienose” jau bu
vo pranešta ilgoka žinia apie 
triukšmingą lietuvių rubsiu
vių mitingą Brooklyąe, kur 
antru kartu komunistai pra
kišo ir buvo ne tiktai išmesti 
iš atsakomingų vietų unijos 
skyriuje, bet da ir apkulti ir 
skaudžiai nubausti. Tas įvy
kis turi nemenkos reikšmės ir 
platesniajai musų visuomenei, 
lodei mes čia dar paduosįme 
minėtojo susirinkimo aprašy
mus, tilpusius dviejuose* Broo
klyno laikraščiuose.

“Vienybė”, pilnai pritarianti 
komunistų priešams, rašo taip:

“šis mušis, siuvėjų susi
rinkime, įvyko vasario 19 d., 
Amalgameitų svetainėje 
jis pasiliks Brooklyno 
vėjų 51 sikyriaųs 
kaipo antras “ 
mas 
iš savo skyriaus, 
abejonės atsilieps 
Amalgameitų unijoje, 
gi po visas lietuvių -koloni
jas Amerikoje.
Komunistų sąmokslas prieš 

lokalo valdybą.
v. A ; >. “šiame susirinkime daly

vavo tarp 50(M>M siuvėjų. 
Prie šio susirinkimo komu
nistai jau ;buvo prisirengę.

Vežiojo vežimu 
šapas dalino 

verksmais ant 
Sąjungos’. Sa-

ir 
siu- 

atminty, 
didelis šlavi- 

komunistų diktatūros 
kas be 

ir visoje 
taip

su kitais policmanais. čio- 
’Pgi ir prasidėjo biskutis 

‘vainos’, nes policmanai 
(spešeliai) vieną po, kito ko
munistų rėksnius vedė prie 
durų ir svaidė žemyn tro
pais. Bobelės h- nesnaudė. 
Tūla komunistė puolė ant 
šposelio ir norėjo iš jo iš- 

. traukti buoęę, bet ant šios 
puolė kita. Jodvi susivaidi- 
no. " i Pasekmės — komunis
tei Veidelis .suruožuotas ir 
kiek kraujo pralieta. O tro
pais visgi dar zvembia ko
munistėliai laukan. Išmesta 
sekami: Buivydas, Jokubo- 
nis, Hermanas, Jankaitis, 
Černiauskas, Jasiulaitis su 
žmona, Verkutienė, V. Žilin
skas ir kt. Jankaičiui nelai
mingai išėjo, nes krisdamas 
tropais) užsikabino už durų, 
čia gavo su lazda ir akiniai 

' jam sudužo. O vieną katrą 
ten policmanas jau už durų 
pradėjo pliekti, o tas šaukti: 
‘Help, Džizus Kraist, help!!’ 
Vienas, rodos Jankaitis, are
štuotas ir tik paskiausi išim
tas buvęs užstatu.

“Paskiaus gatvėje speše
liai pasigavę Buivydą dar 
smarkiai apkūlė.

“Salėje vis dar ergelis, 
nekuric komunistai vis dar 
rėkia, tačiaus pamatę, kad 
eina jau gana riestai ir nete
kę visos eilės savo ‘lyderių, 
gerų s kumštininkų’, 'truputį 
pritilo. Tuomet jau buvo 
galima ramiau vesti susirin
kimas'. '

tinge triukšmų buvo komunis
tų sugalvotas išanksto. Ji pri
pažįsta, kad triukšmadarius 
teko maldinti pagelba detękti- 
vy, ir kad vienas! aršiausiųjų 
triukšmadarių, Jankaitis, buvo 
net suareštuotas. Pagalios, 
ji pripažįsta, kad komunistas 
Manelis, dėl kurio buvo šau
kiamas ,rubsiuvių nepaprastas 
mitingas, pats prisipažino, jo
gui jisai suklaistdvo vienų pro
tokolą lokalo knygose.
Bolševikų organo korespon

dentas rašo apie mitingų 
šitaip:

“įSusirinlkimie žmonių bu
vo apie 600. Kada J. Buivy
das pastebėjo, kad Glavec
ko dalykas turi būt Išrištas, 
ar jis 31 d. gruodžio 1924 
metų, pas IS-. Akermaną vi
siem darbininkam išėjus į 
streiką, slreiklaužiavo. Gla- 
vcckiniai pradėjo rūkti ir 
kitiems neleisti kalbeli, ku
rie tik bandė sakyli, kad jis, 
kaipo įtartas, nugali būti 
pirmininku.'

<<
tamį mušeikos, 
prieš progresyvius 
čius, pradėjo unijos narius 
mėtyti laukan per gaisrines 
kopėčias ir duris. Bemesda- 
mi, švininėmis dūdomis dau
žė galvas. Moterys, matyda
mos, kad jų vyrus daužo ir 
kai kuriųs net gaisrinėmis 
kopėčiomis nuo antrų lubų 
žemyn meta, pradėjo įlysti. 
Tuomet: mušeikos, ir moteris 

\ pradėjo mušti. Sumuštos 
Jasulaitienė, Verku liepė,
Baltrušaitienė ir dar kelios. 
Verkutienci koją išsuko, 
kuomet sumušę žemyn gais
rinėmis kopėčiomis paleido: 
kitoms rankas sužeidė. Prie 
mušimo prisidėjo ir keli ra- 
lelninkai. Tikimasi, kad Jie- 
tpviški ‘didvyriai’ atsidurs 
teismą.

“K. Jankaitį mušeikos la- 
o paskui visą 

suareštavo, 
Glaveckai ir 

Jankaičiui 
Naktinis 
po $500 

sumuštas

Londono “Times” 
apie Lietuvą

Didžiausias anglų dienraštis 
“Times”, Vasario JO d. š. m. 
patalkino ilgą straipsnį apie 
Lietuvos padėtį ekoriominiu at
žvilgiu. Norėdami supažindinti 
“Naujienų” skaitytojus su ’ tuo 
straipsniu, paduosime jo svar
besnes ištraukas. “Times’* ra- 
"Šo: ♦

“Finansistai, ekonomistai ir 
panašus- yis daugiau ir daugiau 
kreipia domė/s į Lietuvos eko
nominę padėtį. Jos pastovi va
liuta, jos išleistų . banknotų 
padengirpas auksu ir jo$ akty
vus prekybinis balansas — 
yra reiškiniai verti susidomė
jimo.

Tuojaus pašoko nepažjs- 
pakviesii 

kriau-

Tos užuojautos jie ne
vietoje užuojautos 

jie susilauks tiktai pašiepi
mo, kad jie, kuomet policis-

gaus.

sekusi naujoji lokalo valdy- . 7“.ba, kuri užėmė vietą po to,ital lupo Jiems kad}, net Jėzų 
kai iš lokalo vyriausybės ta
po pašalinti komunistai.

Kaip pasirodė mitinge, 
Manelio kaltė tapo įrodyta, 
ir pagalios jisai pats prie jos 
prisipažino. Bet komunis
tai norėjo neleisti, kad jų

I atsimindami, šaukė: “Help, 
Džyzus Kraist! Help!!”

Ažudt mėginę veidmainia
vimu ir naujais melais ap
gauti lietuvių visuomenę, 
komunistai turėtų pagalios

tas, ir todėl, pirma negu pra
sidėjo diskusijos susirinki
me Jie jau ėmė kelti triukš
mą. Vos tik atsidarius mi
tingui, vienas jų pravady- 
rius, Buivydas, ėmė reika
lauti, kad pasitrauktų iš sa
vo vietos lokalo pirmininkas 
Glaveckas, kadangi jisai 
esąs “streiklaužis”!

Vietoje protokolų klas- 
tuotojo, Manelio, tardymo 
komunistai v tuo budu mėgi
no padaryti susirinkime

ziją savo taktikai. Jie turė
tų pagalios pamatyti, kad 
šmeižtais, suirutės kėlimu 
ir organizacijų ardymu jie 
kenkia ne tiktai bendram vi
suomenės judėjimui, bet ir 
sau patiems. Visuomenės 
labo komunistai nepripažįsr 
ta iš principo, nes jie žino 

i‘tiktai savo partijąs bet jie 
turėtų bent savo durnų gal-

nio ir smurto, kurį jie nuo
latos vartoja prieš kitaip 
manančius žmones, musų vi-

... . |-suomene daugiaus nebenori r

Jie. tą dieną 
ir dykai po 
‘Laisvę’ su 
‘Apsigynimo 
vo slaptuose susirinkimuose 
jie buvę nutarę ‘nepasi
duoti, nors, ir kraujas reikė
tų pralieti.’ Pruseika, ‘Dar
bo’ redaktorius, sakęs savo 
lyderiams: ‘jeigu jus dabar 
ne apgalėsite, tai busite ne
verti supuvusio kiaušinio.’ 
Ir taip lobaus, ir taip to
linus. Bet, kaip susirinkime 
pasirodė, tas -jų garsinimas 
ir tos griaudžios ašaros bei 
smarkus rengimosi, prie ‘pa
skutinio mūšio’,, atsiekė tik 
slą kaip tik priešingą, nes 
žmonės 'susirinko * — juos 
šluoti laukan!

“Ir kad šlavė, tai šlavė!
MKlomunišĮtų svarbiausiu 

klausimu buvo — nutrenkti 
skyriaus pirmininką Glavec
ką, įtarus jį* buvus ‘iskcbu’< 
ir apginti buvusį sekretorių 
Manelį, kuris protokolus su- 
klastavo. Tyrinėjant, vė
liau, pasirodė, kad Glavec
kas niekad nebuvo skėbų, o 
Manelis šešias protokolo ei
lutes buvo ‘išmazgojęs’ ir 
užrašęs komunisčių įkvėptą 
mintį.

“Taigi, vos spėjus ‘Glavec
kui atidaryti susirinkimą, 
tuojaus pradėjo rėkti ‘didy
sis kumštininkas’ Buivydas; 
‘Tu skebas, skebas! Negali 
vesti susirinkimo!’ Kiti jo 
sėbrai pradėjo luravoti tą 
pačią gaidą, ir pasidąrė čie- 
la velniava jau iš pat prad
žių. Sales prižiūrėtojas 
tuojau pasišaukė policmanus 
ir detektyvus; tie pradėjo 
komunistų rėksnius raminti 
ir nenorinčius ramiai būti, 
liepė eit laukan. Todėl čia 
ant vietos perleidžiama tari
mas, ką

, dariais, 
ja juos 
nes. Tie 
speneliai

Protokolų klastuotojas prisi
pažino prie kaltės.

“Po Šios ‘vainos’ prasidėjo 
rimtas reikalų svarstytas.

“Pirmiausia ^Varstoma 
apie Manelio protokolų sku
timą. Jis rastasi kaltu/ nes 
ekspertas David Canvahlis 
liudijo, kad raštas tikrai, ga- 
diptas; taipgi tyrinėjimo ko
misija liudijo radusi knygo
se nelygumą. Manelis baži- 
josi ir gynėsi, pagalinus sta
tė $35 laižybų; bet. paro
džius eksperto nutrauktą 

'nuo protokolo ^fotografiją, 
kuri net ir nemokytam xžmo- 
gui parodė rašto gadiniųįą, 
Manelis pabalo, atsisėdo ir 
prisipažino kaltu. Pradėjo 
prašytis. Susirinkimas jam 
žadėjo dovanoti, tik reikala
vo, kad išduotų, kas jį prie 
tos (klastos primokino Čia 
pribėga vienas komunistas 
ir pakužda jam į ausį. Tuo
met Manelis vėl atsistoja ir 
visko užsigina. * Tada susi
rinkimas nutaria jį išmesti 
iš sekretoriaus violos ir per
duoti reikalą teismui.

“Nauju sekretorių 
ta — F. Kalpokas.

“Viccbpirmjininku, 
komunisto Barzdaičio

‘ ^ta — Katinas.”
“Vienybės“ r epor ler is

pagaliau, kad lokalo susirinki
mas padare visą eilę nutarimų, 
tarp kurių. pažymėtini yra 
ypač sekantys: už tvarkos ar
dymą susiriųkime suspenduota 
iš visų unijos teisių penke- 
riems metams Buivydas, Jo
kubonis, Jankaitis, Černiaus
kas, Hermanas, Misiūnas, Ja- 
siulevičius su žmona, Verku- 
lienė, Rarpoška ir keletas ki
lų; nutarta nutraukti visus 
ryšius su komunistų “Laisve“, 
kuri savo raštais nuolatos 
šmeižia nepatinkamus jai as
menis ir demoralizuoja darbi-

išrink-

vieton 
išrin-

rašo

toleruoti!
Atėjo pagalios laikas, kad 

pačių komunistų interesuose 
yra atsižadėti savo nelem-

Šitas begėdiškas komunis
tų “skymas” ir privedė prie 
riaušių.

Viši lokalo nariai ir palys “veikimo” budy ir i pa- 
komunistai gerai žinojo, kad U-ipti žmonėmis.
komunistų priekaištas Gla
veckui yra melagingas. Vie
nok jeigu kaltinimas ir butų 
turėjęs pamatu, tai kur švie

Mark Martin, Princess teat
ro sargas, liko sunkiai sužeis
tas, revolveriui iškritus iš jo 
kišeiiiąus u i.ssisovus.

darvti su triukšma- 
Didžiuina nubaisuo- 
prašalinti iŠ svetai- 
neina. Detektyvai ir 
pareikalauja juos 
salę. Bet kur tau! 
kumštininkas’ Bui-‘ Didysis

vydas matomai atsiminęs sa
vo žygius isiu Bubniu, atstato 
kunįšlis ir susikabina . su 
detektyvu ir pradeda smar
kiai muštis: stumiu jį ir 
perplėšia jam žiponą. , Tuo
met detektyvas drožė Bįtivy- 

■ dui į akį, ir parmušė-į žemę*
Komunistų muskvnvs su 

detektivais.

Iki Buivydas pakilo, jau 
l<Ui, tų tarpe ypatingai

Jankaiti

Kų rašo bolševikų organas?

Brooklyno ’(“Lųasve‘”, su
prantama, stengtasi kitaip nu
šviesti tų skandalingų mitin
gų. Ji, verčia kaltę dėl kilusių 
muštynių ant lokalo valdybos.

klus, kurie išdėstyti aukščiaus 
paduotame aprašyme, pripažįs
ta ir ji.

pripažįsta, kad , ko
munistas Buivydas pradžioje 
mitingo ėmė šmeižti pirminin
ką, prikaišiodamas jam 
“slreiklaužiaviiną.” Ji pripažį- 
sla, kad tas “skynias’’ molą-' 
gingai apkaltinti ‘ lokulo pirmi
ninką ir. tuo budu sukelti mi-'

Teritorija ir gyventojai.
“Lietuvos! paviršius apima 

56,066 l$v. kiromelrus. Pasak 
paskutinio surašinėjimo Lietu
vos gyventojų skaičius siekia 
2,200,000, prie kurių priskir
ta ir 110,000 iš Klaipėdos kra
što. Apskaitoma, kad kųckvie- 
nam kv. kildmetrui tenka 37 
žmonės. ? ■

Neatsižvelgiant į tai, kad 
Lietuva pripažinta kitų kraštų, 
kaipo bepriklausoma valstybė, 
gyvuoja jau beveik septynias 
metus, jai vis dar nepasisekė 
atgauti savo istorinių, etnogra
finių ir ekonominių sienų; ki
tais žodžiais tariant, Vilniaus 
kraštas^ kių-s visais atžvilgiais 
yra Lietuvoj dalis, nepriklauso 
jai, bet yra okupuotas lenkų. 
Ši okupuota Lietuva sudaro 
trečdalį visos teritorijos.

Tarp Baltijos valstybių Lie
tuva paviršiaus atžvilgiu 
ma antrą vielą. Pirma 
priklauso finams. Vienok 
okupuotas Vilniaus
prisidėtų prie Lietuvos, 
finai gyventojų skaičium 
pralenktų jos. *

Prekybįi su Didž. Britanija.

Britanija. Kiaušinių eksportas 
į D. Britaniją tikimasi padi
dės, nes Lietuvos valdžia no
rėdama jį paakstinti išdirbo 
tam tikras taisykles.

1924 metais D. Britanija 
pirko Lietuvoj apie 50,000 to
nų Imcdžių. Ji pirko taipgi sė
menų ir linų. 1923 m. D. B-j a 
pirko apie 10,000 tonų sėmenų 
ir apie 6,000 tonų linų. 1921 
metais linų ir sėmenų skai
čiui išvežtas į D. B-ją du syk 
padidėjo. Beto ji perka daug 
lietuviškų linų ir sėmenų Vo
kietijoj bei Latvijoj.

Jeigu mos panagrinėtumėm 
Lietuvos importų iš D. Brita
nijos, tai pastebėtume, . kad 
Lietuva perka čia beveik visų 
rųšių prekes, kurios jai rei
kalingos. Bet tas importas yra 
dar labai menkas, galima sa
kyt tik užuomazgos stovy. Bet 
kaikurie dalykai yra įvežami 
didžiumoj iš D. B-jos. Silkių 
Lietuva perka čia apie 5,000 
tonų kasmet. Tas sudaro 70 
nuoš. viso silkių importo. D. 
Britanija turi Lietuvoj anglių 
įvežimo monopolių. Iš visų 
100,000 tonų, kuriuos suvarto
ja kasmet Lietuva, D. B-ja pri
stato 90,000 tonų. Beto Lie
tuva perka dar įvairių metali
nių išdirbinių ib audeklo.

Bendrai D. Britanijos pre
kės randa vis didesnį ir dides
nį rinkų Lietuvoj..’1 į

Tame “Times” straipsny to
liau kalbama apie Lietuvos 
atstovų Londone ir jo nuopel
nus, bet mums tas.’ jau. žinojna.

— M. V.

bni sumušė,, 
kruviną policija 
nes to ponai 
kili reikalavo, 
susiuvinėįa galva,
teismas pastalė jį 
kaucijos. Labai 
A. Jasulaitis ir V? Žilinskas*

Manelio prisipažinimas ir už- 
sigynimas .

“Paskui po to ‘didvyriš
ko’ darbo, ‘socialistai’ ink- 
vizitoriškai tardė d. J. A. 
Manelį, kad jis prisipažintų, 
buk jis dabar įrašė į proto- 
kolcf knygas, kad valdybos 
dalis renkama pirma meti
nio susirinkimo. Rodė neva 
eksperto popierą, kad Ma
nelis neva chemikalais išė
męs-seną raštą ir paskui sa- 

4 vaip įrašęs. Manelis, neno
rėdamas sų tokiais gaivalais 

'turėti reikalą, prisiėmė 
‘kaltę* ir manė, ekad tuomi 
viskas i užsibaigs. Bet jiems 
to neužteko. Jie, kaip Lietu
vos inkvizitoriai, pradėjo 
reikalauti, kad jis pasakytų, 
jog jam liepė taip daryli J. 
Buivydas, K. Jankaitis, B. 
Jokubonis ir Černauskas. 
Kada tokius reikalavimus 
pastale, tai Manelis pareiš
kė: ‘Pirmiau, norėdamas da
lyką užbaigti, sakiau esąs 
kaltas, bet dabar aš jums 
sakau, kad su jokiais chemi
kalais nieko knygose neda
riau ir nieko nerašiau. Tą 
viską įrašiau tada, kada ’bu- 
vo>nularta’. Taip pasakęs 
išėjo iš

“Paskui 
ant 5 melų. 
Černiauską, 
Verkutienę, 
kitus.”

svetainės.
jie suspendavo
J. Buivydų. V.

B. Jokubonį,
K. Jankaitį ir

North America Acconlion Mfg. Co.
Vidu geni 

ir Jengvių 
a r m o nikų 

tVul- 
dAjitMe. Mes 
nevartoja tne 

importuotų ar
monikų : visi 
n^Usų.',- imitru- 
Ineut4l.i • Jtjrh 
paJiii'ylį, i’j'o- 
nrii, ('iJca-

jįo.i- Visas:
darban allie-
kainus. rau-

kumis iš ge
riausio tuateriolo. Senas ;ni>ioriikas mainom

j naujau. Musų naujos' armouikoS tfaran-
iu o tos 5 indams. Reikalaukite musų kala- 
logo šiai id iuii.
North Aiuerica Accoidlvu Blfg. Co.

8o. Uabted Ht.» CUicago, 111.

uzi- 
viela 
, jei 

kraštas 
tai
nc-

Prekyba fisii Lietuvą neturi 
D. Britanijai didelės svarbos. 
Bet ekonominiam gyvenime ne 
tik čieli skaičiai, , bet ir tru
pmenos turi tam tikros reikš
mės, nes padeda sudaryti di
desnius skaičius. Todėl apsimo
ka aiškinti ką D. Britanija per
ka Lietuvoj, o ką Lietuva I). 
Britanijoj.

Iš grudų 1J. Britanija perka 
daugiausia avižas. Lietuva tai
pgi l^asmet parduoda užsie
niui apie 100 milijonų “kiauli
nių, kurių 60 nuoš. perka D.

111 ■■■ 11
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

\ patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St., Chicago, I».^

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS
GERŲ PAPRATIMŲ

Augančios mergaitės turi 
žinot, jog liuošavimas rei
kalingas, o užkietėjimas 
pavojingas. Motinos tu
ri ragint jas imti Dr. 
Caklwell’s Pepsin Syrup

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

gyvenimo prailgiuimas yra svarbiau
sia šių dienų idėja; kuria labiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame, reikale prigelbsti iš
aiškindami vaikams fundamentališkus 
gyvenimo faktus.

APIE SVEIKATĄ

Augančioj! mergaitė kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdinti, kad diena; po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji gali susilaukti pa
vojingoj ligos.

Motinu privalo dabot nepaisančius savo reikalų dukteris daugiau, negu 
apsileidusius berniukus. Pasiliuosaviniatj vidurių turi būti vieną sykį į dieną 
ir jeigu taip nėra, tai šaukštas Dr. Calduell’s Syrup Pepsin tai padarys. 
Liuosuojant j laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijimą, kuris pą- 
eina nuo vidurių užkietėjhno, taipgi apsaugosiu savu odą nuo išbėrimų, ne
turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos.
Neveltui Dr. Caldvvells Syrup Pepsin šiandien yru plačiausia vartojama huo- 
savinio gyduole pasaulyje. Parduodama suviiš 10 milionų bonkų kas metai. 
Yra maloni imti ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš KgyptiŠkos žolės 
seųna su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepiu ir turi malonų skonį, šita 
gyduole yra liuosai nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.
Vartodami Syrup Pepsin jus supra
site, kodeL žmonės meta j šalį viso
kias? liuosuojančias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi shvo vai
kams duoti “katartiškus saldai tirus’’, 
ues*. jie turi .srityje anglipes smąĮo.s, 
nupį kurjosv seka - odo,sČ išberinius;. Jie. 
bevbli/a‘Ut|iti saugu liuosuotoja kuip1 
Dr. OąkUvoll’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas iš duržsbvjij ir žolių pagal 
Dr. W. B. Caidwell receptą.' šis dak 
taras praktikavo mediciną per ketu- 
riasdepimts septynis metus. Pirkit 
bankų. Viena kainuoja jums ma
žiau negu centas.

kuponas Vienos bonkos į 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra įdaug .žnjoiiių, kOrie visuomet 
iioįetų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jip iškerpa šį kuponų, 
prisega savo.vardą ir adresą ir pa
siunčiu į

PEPSIN SYRUP COMPANY
Monticetlo, Ui,

o a pleiky;, dykai bonką Dr. Cąld- 
welj’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

/

/
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CHICAGOS 
ŽINIOS

36 aldermanai laimėjo 
rinkimus

’ I 'w •

11 vardų dar bus perrinkimai 
balandžio mėnesy. Kopų pa
siūlymai praėjo.

ržyakarykščiuoijie rinkimuo
se. tapo išrinkti 36 alderma
nai. 1 I aldermanų turės būti 
išrinkti balandžio mėnesy, ka
dangi jie negavo reikiamos 
absoliutūs didžiumos paduotų 
balsų. Jie bus renkami kiek
vienoje 14 vardų iš dviejų dau 
giausia balsų gavusių kandida
tų. .

Išrinkti šie aldermanai:
1 vardoj — Jotui J. Cough-

lin, i / ' 1
2 v. --r- Lotus R. Anderson,
3 v. — Robert H. Jackson,
4 v. — Berthold A. (’.ronson,15 v. — Charles Scribner 

Eaton,
6 v. — Guy Guersney,
7 v. — Ross A. Woodhull,
9 v. -— Sheldon W. Govier,
10 v.‘ — Ernest Cross,
13 V.* -rr Joseph B. MeDo- 

noughį'.’
I I v. -• \Viliia;n B. O’Toole
15 Tbomas^E. Bvrne,
16 V. — Terence F. Moran,
18 v. Pat riek F. Ryan,
20 v. — ljė»rv L. Fiek,
21 v. — Di'in(rĮįsyiA-„ Iloran.
22 v. - •< Joseph" Cepak.
23 v. — Joseph O. Kostner, 
21 v. — Jacob M. Arvey,
25 v. — John Pasvers,.
26 v. — Joseph Mendel,
27 v. — John J. Touby,
28 v. .— George M. Mąypole,
29 v. — Albcrl J. Horan. 
.*10 v. — John j S. Clark, 
33 v. — Joseph Petlak,
31 v. Edward J. Kaindl,
35 v. — George Seif,
36 v. — Eugene L. Nusser, 
38 v. - Max Adamow.sk i,
11 v. - Thomas) J. Bpwler,
12 v. — Dorsey R. Crowe,
13 v. Arthur F. Albert,
15 v. — Leo M. Brieske,
16 v. - Oscar F. Nelson,
19 v. - Eli I. Frankhauser. 
Daugelis jų yra išrinkti ' be

jokios opozicijos, ir visi jie, 
išėmus tik du Berthold A. 
Cronson ir Eugene L. Nusser, 
yra senieji aldermanai.

II vardų bus perrenkama 
balandžio 7 d. iš dviejų dau
giausia balsų gavusių kandida
tų. Šiose vardose bus perren
kami kandidatai:

8 — William 1). Meyering ir 
Echvard Sclmeider.

II — John l‘. \V ilsou -ir 
l'imothy A. Uoga u.

• 12 — Ernest F. Kunshnann 
ir John G. Paluch.

17 —/ Robert E. Barbee ir 
(i. S. Kelly,

19 — Donald S. McKinlay ir 
Bt njamin S. Wilson,

31. — Stanley Adamkewicz 
ir Joseph T. Baran,

32 — Joseph lliggius Smith 
ir Stephen L. Kolanmvski,

37 __ wiley TV. Mills ir Ot- 
to Kaseli.

39 — Frank J. Tomehak ir 
Frank R. Ringą

40 - Christ A. JenserK ir 
John \V. Chapman

ii -- Albert E. Jl.ooscher ir 
Richard G. Mazer

49 — Harry W. Klinke ir 
John J. Hoellon

18 - Francis L. Boutell ir
VVilJctt H. Corn,\vell,

50 - yviiliam H. Ponknv ir 
\ViUiam F. Lipps.

12-toj vardoj kandidatu i 
aldermanus buvo ir vienas 
lietuvis Frank Staniulis, bet 
balsų gavo mažai — tik 581, 
taip kad nepateko ir į perbal- 
savimų, kadangi nei trys kan
didatai už jį daugiau bajsų 
gavo ir tik vienas mažiau.

16 vardos aldernianą Oscar 
F. Nelsoriv rėmė ir socialistai, 
jis tapo išrinktas. ,

Be rinkimo aldermanų buvo 
dar balsuojama apie išleidimą 
paskolos bonų septyniems bu-, 
davojimtn projektams. Visi tie 
pasiūlymai tapo priimti, jų 
tarpe paskirimas pinigų būda-' 
Cojimui naujo pavieto kalėji
mo ir kriminalinio teismo, »bu- 
davojimui ccntrąlinės polici
jos stoties ir municipalinio 
teismo, budavojimui priedo 
prie ligonines ir tt. •' .

Užvakar taipjau buvo nomi
nacija į Cicero priemiesčio val
dininkus. Iš nominacijas išro
do, kad ateinančius rinkimus 
lengvai laimes ten republ iko
na i. Demokratai mažai ir rūpi
nosi nominacijomis.

Akermanas Kostner mirė
Vakar šv. Antano ligoninėj 

pasimirė 23 vardos alderma- 
nas( Joseph C). Kostner. .Jis 
tik užvakar lapo išnaujo iš
linkius aldermanų didele did
žiuma balsų. Jis ligoninėj bu
vo nuo gruodžio 11 d., bet ne
žiūrint to pats vedė visą savo 
plačią rinkimų kampaniją. Ma
noma, kad tai ir išsėrrtė jo 
>pūkas ir privedė prie mirties. 
Kaip lik gavo .žinią apie rinki
mų pasekmes, jis neteko są
monės ir daugiau jos nebeat
gavo iki savo mirties.

Sportas
šiandie ritasi K. Požėla

Schoenhofeno svetainėje (Mik 
vvaukee ir Ashland Avė.) šian
die 8:15 vai. vak. įvyks svar
bios ristynės, kurias rengia sve
timtaučiai. Bistynėse dalyvau
ju ir K. Požėla. Jis risis su Bob 
Marshalu.

Tačiau vyriausi pora šiose ris- 
tynčse bus Ilans Steinke su Ge
orge Hill’u. Steinke jau lietu
viams yra žinomas kaipo vokie
čiu milžinas ristikas.

Be to, risis dar J. Rogacki su 
Andersonu ir Niek Gotch su To- 
ny Angelių.

—N.

GOLFAS

šiandie prasideda turnainentas

šiandie septintą valandą va
kare prasideda lietuvių golfinin 
kų tumamentas. Turnamentas 
bus laikoma Golfo kliube.

Lietuvių Rateliuose.
Auditorijos atidarymas 

ir “Birutė"
Turbūt netik kiekvienas chi- 

cagietis, bet ir visos Amerikos 
lietuviai žino “Birutę” ir ją ger
bia. Bet kitaip atsinešė prie 
jos Lietuvių Auditorijos atida
rymo renginio komisija, suside
danti iš apie 20 žmonių. Ji tur
būt nėra girdėjusi apie “Biru
tę,” kad ji taip negražiai pasiel
gė, įžeisdama visą chorą ir kar
tu komip. A. Vanagaitį.

Be “Birutės” jau niekur ne- 
apseina ir ji dalyvauja visokiuo
se lietuvių paivngimuose. Virš- 
minėta komisija irgi pakvietė 
“Birutę” dalyvauti Auditorijos 
atidaryme ir ant rytojaus — 
koncerte. Nors “Birutė”, buvo 
užimta, tečiaus komp. Vanagai
tis priverto priimti pakvietimą, 
nežiūrint to, kad dainuoti reikė
jo nepatogiu laiku. Pats komp 
Vanagaitis specialiai atidavimui 
AuSitorijos parašė dainą, kurią 
“Birutė” butų dainavusi tame 
koncerte ir be abejo, butų su
dariusi malonų ūpą.

Bet urnai įvyksta netikėtas 
dalykas. Rengimo komisija pa
skutiniame savo susirinkime 
“Birutės” atstovui p. J. Puišiui 
pranešė, kad “Birutės” choro 
koncertui nereikia ir kad choras 
turi susirinkti ir dainuoti tik še
štadieny. Birutiečius, supran
tama., tas labai įžeidė ir jie ta
rėsi visai nebedalyvauti ir Audi
torijos atidaryme. Juk “Biru
tė” yra narys Draugijų Susivie
nijimo, turi pirkusi Auditorijos 
šėrų, turi gražų vardą tarp chi- 
cagiečių, o čia urnai su ja taip 
negražiai pasielgiama.

Nors choras tokiu Auditorijos 
komisijos pasielgimu ir liko su- 
demoralizuotas, tečiaus dalis 
choro visgi atvyko ir pirminin
kas buvo priverstas pranešti pu
blikai su apgailestavimu,f kad 
delei laiko nepatogumo visas 
choras negalėjo susirinkti ir bus 
galima tik Himną tesudainuoti, 
kas ir buvo padaryta.

Klausiu vieno komisijos nario 
kodėl taip negražiai pasielgta su 
“Birute.” Jis man paaiškino, 
jog esą todėl, kad visi birutie- 
čiai butų įėję į koncertą uždy- 
ka, o jų esą perdaug. Kitas gi 
kaltina kokį tai vargonininką, 
kuris tvarkė programą ir kuris 
nenorėjęs choro,, kad “įžymių” 
solistų koncerte neužstellbtų. 
Tame gal jis ir neklysta, bet 
rengimo komisija galėjo žinoti* 
kad “Bimtė,” ypač dabar moki
nant komp. Vanagaičiui, butų 
pataikiusi savo dainomis labiau 
sujudinti klausytojų širdis., ne
gu tie “įžymus” solistai, kurie 
vieton gyvų- dainų^privertė pu
bliką klausyti “arijų” iš operų 
ir svetimos muzikos, kuri publi
kos jokiu budu natenkinti nega
lėjo.

Kitą kartą “Birutė” bus atsar
gesnė ir žinos su kuo turi reika
lą. A. ir A,

\

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas kurios 
skelbiasi Naujienose. .---------- >

Rengiasi prie perstatymo
’ I . 5

A. L. Teatro Kūrėjų Sąjunga 
vos tik keli mėnesiai kaip susi
kūrė. Jon susibūrė veik visi ga
besnieji scenos darbuotojai. , Jų 
tikslas yra įkurti nuolatinį Ame
rikos Lietuvių Teatrą. Parody
mui, kad tai nėra svajonė, jie 
rengia pirmą viešą pasirodymą 
scenoje. Pirmam pas*rodymui 
jie rėngiasi duoti nepaprastą, — 
perstatant 4 veiksmų komediją 
“Pakrikėliai.” “Pakrikėliai” 
labai puikiai atvaizduoja Euro
pos profesiopalų gyvenimą. Tai
gi ( kiekvienas, kurs atsilankys 
j vaidinimą, apart gardžių juo
kų, kurie pasiliks neišdildomai 
atminty, galės dar ir prasila
vinti. Sąjunga deda visas savo 
jėgas, ir apart to pasikvietė 
Vaičkaus studijos artistus, kad 
galėjus šį . veikalą suvaidinti 
taip, jog kiekvienas atsilankiu
sių butų pilnai užganėdintas ir 
parėjęs namo, jaustųsi parėjęs 
kaip iš kokios šventenyČios. .

šitas, taip svarbus vaidinimas, 
įvyks naujoj Lietuvių Auditori
joj, kovo 14 dieną, apie i valan
dą vakare.

Neužmirškite tikietus įsigyti 
išlęalno, nes nėreikės laukti prie 
langelio. «

—Margutis.

Mand
f

Slepia savo republikonišką veidą

• i
Skaitydamas kasdie Naujie 

nas tikėjaus kada nors pamatyti 
žinutę iš Roselando apie Lietu
višką Bepartijinj Piliečių Kliu- 
bą, bet matyt kad ir patys pilie
čiai nenori pranešti visuomenei 
apie savo darbuotę. Viršmi- 
nėtas kliubas tapo suorganizuo
tas suviirš metai laiko atgal ir 
kaip pareiškė kliubo organizato
rius, tikslas to kliubo esąs su
vienyti lietuvius piliečius į vie
ną buri, kad paskui geriau butų 
veikti politikoje; o tiems, kurie 
nėra dar piliečiais, pagelbėti 
jiems tapti; tam tikslui yra už
laikoma mokykla. t

Vasario 9 d. kliubas laikė sa
vo susirinkimas. Tą vakarą tu
rėjo svečių — delegatų iš Ken- 
singtono Lietuvių Piliečių kliu
bo, kurio atėjo patirti kaip Ro
selando kliubas nutars veikti 
šiuose aldermanų rinkimuose, 
ir kokį kandidatą rems, x kad a- 
budu ikliubai išvien veiktų; kiti 
svečiai buvo, tai kandidatai į al
dermanus — Clarence Bayn ir 
Swan Johnson. Jie abu kalbėjo.

’Po jų kalbų ir jiems apleidus 
susirinkimą ikliubas ėjo prie 
svajrstimo kurį iš 5 kandidatų 
geriausia butų remti, kad ir lie
tuviams butų nauda. Mes 9-toj 
vardoj turim 5 kandidatus —da
bartinį aldennaną Sheldon Go
vier, du lenkus — Joseph Spi- 
ker ir F. Mali, Clarence Bayne ir 
Swan Johnson. Prasidėjo dis
kusijos. Diskusuota apie vieną, 
tai kitą, bet kaip tapo paminėtas 
Joseph Spiker tai pasipylė karš
tos prakalbos. Narys Misiūnas 
pasijuto įžeistas, kad lietuvių 
kliubas remtų lenką; na ir kad 
davė, tai davė spyčių —*nuo 
pradžios TJetuvos istorijos iki 
šios dienos, pareikšdamas, kad 
kol jo gyslose dar yra lašas lie-

Ituviško kraujo, jis nebalsuos už 
lenkus, kurie užgriebė Vilnių.

Po prakalbos, pirmininkas, S. 
famulinas pareiškė, kad čia nė- 
’a ko daugiau kalbėti, nes kliu
bas esąs republikoniškas ir re- 

. pu!?!ikonų kandidatą rems — 
Clarance Bayn, o ne M. Mali, 
kuris taipgi yra republikdnų 
kandidatas. Paklausus pirmi
ninko, kaip tai gali bepartijinis 
kliubas taip urnai tapti republi- 
konišku, jei ir čarteris rodo jį 
esant Lithuanian Nonpartizan 
Citizens Club, pirmininkas pa
aiškino, kad dar pernai buvo 
slapta nutarta būti republiko- 
nais, bęt kitiems nieko apie tai 
nesakyti. Reiškia esam repub- 
likonais kada niekas nežino, o
aikštėj — bepartiniais. Balsa
vimas tą vakarą parodė,, kad 
rems Bayne, bet viešai tapo už
ginta pranešti, kad į pusvalandį 
laiko nepartinis klįubas tapo re- 
publlikoniškas.

Nė-šis, nė-tas.

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, įąskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nęziųHht kyotos.

Musų , dideli laivai milžinai,’ kaip 
MAJESTfC, didžiausias pasaulyj 
OLYMPIC, UAPLANP, PITTS-j 
BURGH siūlo greitą kelionę j Cher-i 
boug, Southampton, Anttferp. Daujj 
laivų išplaukia kas savaite.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arbatų

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St., Chicago, III.

NAMĮĮ BARGEN Al
X

Turim 1000 namų 
dėl pardavimo, 
arba mainymui, 
žemiaus paminėtose 

vietose: 
Marųuętte Park 
Chicago Lawn 
Brighton Park 
West Englewood 
Auburn Park 
Park Manor 
South Park Gardens 
Beverly Hills 
Mt. Greenwood 
South Shore 
Bridgeport.

Kurie manote pirkti ar mai
nyti, mažesnį namą ant dides
nio ar didesnį ant mažesnio, ma
lonėkite atsilankyt į musų ofisą, 
mes tikimės, kad Tamistai pri
skirsime vieną iš tų 1000 namų 
kuris liks. Nedaro skirtumo 
kaip pigų ar brangų hori pirkti, 
su mažu kapitalu ar su dideliu, 
mes turim visokių kainų, ir ant 
lengvij išmokėjimų.

Ofisas atdaras nuo 9 ild 9 kas
dieną. Nedeliomis nuo 9 iki 3 
po pietų.

Rozenski-Lemoiit & Go.
6312 So. Western Avė. 

Prospect 2102

Stebuklai
/ >

Kokių stebuklų butą senovėje? 
Kaip jie atsirado? Kode] tų 
stebuklų dabar nėra?

Apie šiuos ir kitus dalykus 
bus kalbama sekamą sekmadie
nį, kovo 1 d., Mokslo Draugų 
paskaitoje.

Iš tiesų, kodėl dabai* stebuk
lų neįvyksta, o senovėje jų tiek 
dątig butą? Kas atsitiko?
^ Sekmadienį tie klausimai bus 
rišami. Mokslo Draugams pa
skaitą laikys K. Augustinavi- 
čius. Paskaita bus laikoma 
Raymond Chapely (816 W. 31 
St.) 10:30 vai. ryto. —N.

(Tąsa ant O-to pusi.)

KOSULYS
yra vien simptomas ir gali 
užeiti bent kokiame laike. To
kiame atvejyje

Severa’s
Cough
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingų ligų- \

Kainos: 25 et. ir 50 et.
/

Gaunamas pas jūsų aptickorių.

. W T. SEVERĄ ęo.
C EpARRĄPI D sCidVVA .

Serganti žmonės < pasi> 
tarkite su Dr. Ross. 
Pasitarimas dykai.

Kraujo egzanaipacjja, šlapumo analyzai 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzamimicija daroma, ku 
?i parodo tikri} jūsų sveikatos stovį. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytas Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijo.se yra suteikiamos per Dr. Koss dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniškai 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr 
viškumą, kraujo ligas odoe ligas, pūslės i> 
šlapumo litras yra gydoma kasdien.

žmonės Kurie yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros ^skau 
dėjimus, smarkų šir 
dies plakimų su 
s k ir d imu odos, auti 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
Sirivalo gydytis tuo 
au.

Sergantiems yri 
teikiamus labai ge 
ras patarnavimas to 
k.iomis mažomis kai 
nomio, kad kiekvie 
nūs lengvai gali už 
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimų. Kiek 
vienas yra kviečia 
mas atsilankyti.

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

du, Arsphcnamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. | labai trumpą laiką Ilgo 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dien< 
mes suteikiamu linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris išgydo sifilj.

PAPRASTA CIO C A
MOKESTIS YRA .... *9 ■ fe-UU 

DABAR fifi
ATPIGINTAS IKI ..........

I’er trisdešimtį metų Dr. Ross gydo »o 
dalius ligas vyrų ir moterų.

VYRAI I Specialia serutn gydymas yri 
vartojamas su geromis pasekmėmis . atgavi 
mui vyriškumo nusilpusioms vyrams. Jo vei 
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelit 
BUstiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligai 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligt 
ir kaip jus gulite būti Agydylas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumėte^. Tai yra d»il> !>'• Robi 
darbo, l&d suteikus gerą patarimą oergau 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imki' 
elevatorių iki 5 augšto. Priėmimo kambaryj 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi 
cagcūe. Per trisdešimtį metų toje pačioj' 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

Nedalioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto ik 

8 vai. vakare.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kcdzic Avenue 
v CHICAGO.

___________________ _____________________ /

DR. V A1TŪŠH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
luino, skaudamą akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas s’J elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. SpcciaiC 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St ' 
Phone Bau levu rd 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

I - r-1 . '
Traukimas - dantų be skausmo. 

Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgjrtį kiečiausią mai
stą, Garantuojame visą savo dairbą, ir 
žemas musų kainas. §ergėkjte savo 
dantis, kad nekenktų, jūsų sveikatai.

1545 Westsį^th Street
Nęp>|i Ashland Are.

------- ;—------------------------L—.
^wb."l I t .............. ą

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, 11L
Brighton Park, 2-rtj lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
nedėldieniais/ nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayettez4543

—■ 1 1H

Specialistai sunkių 
chroniškų ligų vy-

' , rų ir moterų
Užkietėjimas ir išsipūtimas vidu
rių, inkstų, pūslės ir kitų vidurinių 
organų yra priežastimi užsisenė- 
jusių ligų.

GYDOME LIGAS, BET NE 
SIMPTOMUS.

Turime naujausiai išrastus apa
ratus, gyduoles ir violetinius spin
dulius. Patyrę specialistai nervų 
ligų, reumatizmo, nemigos, prasto 
apetito, .sifilio ir kitų venerinių 
kraujo ir odos ligų. Gydome nu
silpusius vyrus ir duodame SE- 
RUM ir žinomą pasauly Europinį 
SĄLVARSAN (606) Dr. Ehrlicho, 
taipgi pagerintą NEO SALVAR- 
SAN (914), be skausmo ir išlikimo 
įš darbo. Užtikrinam radikali pa
gydymą.

Už gydymą labai žemos kainos 
pagal jūsų sutartj.

NIEKO NEKAINUOJA PATA
RIMAI. Egzaminuojame nuodug
niai kraują ir t. t. Kas link gy
dymo NIEKO NEKAINUOJA PA
TARIMAI.

Clark Medical Clinic
189 N. Clark St.,(kampas Lake St.) 

X

Valandosi nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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JOKIAM DARBUI

NAUJIENOS, Chicago,

Itridhthn pareiškė, kad. tolda komisija,
DII5II1U1I I ui K kuri per metus laiko nieko ne~ 

/ r-------- ! '! nuveikė, turėtų rezignuoti, ar-
ir e Tzn * x - ha reikalinga ja pašalinti, čia 

’ vėl Kondrošką apėmė karštis i»
!‘ jis pradėjo savo įprastais žo- 

■ Lietuvių Keistučio pašelpihįo džiais šaukti; “žiūrėkit, žiūrė- 
kliubo susirinkimas įvyko vasa- kit, gerbiamieji, A. Jusas apie 
rio I d., MckinHey Park svotai 
nėj. Nenorėdamas užimti daug jienų 

Avė., įvyko vaikų draugijėlės v.'°.toK laikrašty, pranešiu tik 
“Bijūnėlio” ’ 
vo rengiamas parėmimui Viešo- .
jo Knygyno. Vakarėlis pavyko puldinėjimų ir ginčų, 
gana gerai; nors diena buvo r.vta tų piurių, I— 
lietinga, bet publikos prisirinko 
pilna svetainė, todėl ir pelno, ku
ris buvo skyriamas dėl knygyno Ihj įrodymų yisaip apšaukti, nu
tiks. Programėlis irgi buvo į- 
vairus;
macijų, muzikalių gabalėlių ir 

Kas daugiausia publiką 
žavėjo, tai “Bijunėlio” dainos; 

Bijūnėlis” ištikrų- 
visus didžiuosius 

chorus. Kalbėjo Dr. A. Montvi- 
Bijunėlio” mokyto- 

Dr. A. Montvidas paniški-;

Lietuviu Kateliuuse.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

KHffMmtoiTTOi iriu mm iii

ĮVAIRįlS SKELBIMAI
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RAKANDAI
Ketvirtadienis, Vas. 26- 1925 
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< NiMAI-ZEME

Labai blogas stovis MrsJ 
Fullerton’s sveikatos patai- * 
sytas su Lydia E. Pinkhanfs 
Vegetable Compound.

North Side
Bijunėlio” vakarėlis

Nedėlioj, vasario 22 d., Liuo- 
[sybės svetainėj, 1822 Wabansia nei * ‘ ' ■' ‘ ‘ ‘

apsakyti kaip Lydia E. l’inkham’s Ve- 
m-™, m- jrPtable Compound 

pagelbėjo m a n o 
sveikatai. Kol aš 
jų nebuvau varto
jusi, aš negalėjau 
pastovėti ant 
be skausmų 
eidavo per 
mano kūną, 
juosinenio 
kojų,

Tel. Yards 7282 \
BRIDGEPORT PAINT1NG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popleruojafn. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halated St.
J. S. RAMANČIONTS, Prez..

PARSIDUODA rakandai visai pi 
giai už pirmą pasiūlymą. Galima 
pilk ii Ir po Šmotą arba visus ant sy
kio, nes savininkas priverstas greitai 
apleisti vietą, savininką galima maty
ti 9 vai. ryto, ar 6 vai. vak.

841 W. 84th PI.
1 fl. užpakalyj

kurie 
visą 
nuo 

iki pat 
varstydavo 
ai. Aš ne

galėjau dirbti jo
kio darbo. Mano motina davė man 
pabandyti Vegetable Compound ir aš dainų, 
suradau didelę pagclbą. Aš netik, re
komenduoju nuo panašių trube’.ių, bet 
jos sustiprina visą kūno sistemą. Aš kaip matyt, 
vartojau pirmiau viską kad tik pa- ju pralenkė 
sveikčiau. Kuomet aš pasidariau 
nervinga ir nekantri, aš tuojau nusi
perku butelį Vegetable Compound jei das, kaipo 
aš neturiu vieno butelio namie. Jos 
suteikia man apetito ir padaro iš ma
nęs naują moterį. Jus galite vartoti 
mano šį paliudymą mano mieste arba 
kur'nors kitur ir atsakysiu laiškus 
bile inoterei kuri klaus manęs apie 
tai.” — Mrs. Rush Fullerton, 525 S.
2 Si., Clearfield, Pa.

Jei jus kenčiate nuo nervingumo ir 
esate nerami, pabandykite Vegetable 
< ’ompound.

JEI TURITE RUPTURĄ 
BANDYKIT ŠITĄ DYKAI.

Uždėkite jį bile ant kokios rupturos, 
senos ar naujos , didelės ar mažos ir 
jus busite ant kelio kuris pertikrino 

t ukstančius.

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, 98 1)., Main St./ 
Adams N. Y., dėl dykai išmandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždėkite jį ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti į daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa
laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums jokio 
nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti? 
Jųii galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvarė 
ant operacijos stalo kad neapsižiurėjo. 
Labai daug vyrų if 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.

“Naujienas tūpčioja, apie “Nau- 
ponus tūpčioja, matot!

Sakau, tūpčioja., taip, tikrai tūp
čioja.” Tokia tai protinga kal- 
ba jis sužavėjo patį pirmininką'Uokų patarnavimas Cbicagoj h- apic- 
ir nekurtuos “tavorščius,” taip 'j’.'Mi-. 
kad šie labai skanini nusišypso- * 
jo., Nežiurint to A. Jusas davė 
tinkamą atsakymą ir tas tupčio- 
kas turėjo nutUlti.

Programėlis irgi buvo j- kaltinti, štuji jums'pavyzdžiai. | Tai tiek šį kartą. Laukiau;
; susidėjo iš kalbu, dėklė-1 prieita prie įvairių ko- manydama, kad kliubo kores- 

misijų raportų,.tai O. Mileriene s—1 -------y ’—‘
ly# tyčia paklausė pirmininko: 
“Ar Lietuvių ^uditorium Ben
drovė duoda koikį komišiną už 
tuos Šerus, kuriuos draugija nu
perka?” Mat Keistučio Kliubas 
jau turi pirkęs minėtos bendro
vės šėrų net už penkiolika šimtų

I “Bijunėlio” narių yra a- dolerių ir už tūkstantį dolerių 
pie pusantro tuzino mergaičių ir 8,()ld bonų. Tas klausimas tar- 
apie vienas tuzinas I 
kurie jau gerai išsilavino lietu
viškai rašyt. Be to apart dai
nų ir lietuvių kalbos, *,Bijūnė
liui” yra duodahnos paskaitos 
apie sveikatą; taigi, kaip matyt, 
Dr. A. Montvidas irgi nesigaili 
savo triūso. Dar trumpai kal
bėjo ir p. K. Rugis, pirmasai 
tvėrėjas “Bijunėlio” draugijė
lės. K. Rugis apsidžiaugė, kad 
jo triūsas nenuėjo uždyka, nes 
“Bijūnėlis palinksmina netik 
northsidiečiūs, bet visus chica- 
giečius ir ciceriečius, kur “Biju
nėlio” nariai dalyvauja progra- 
muose; todėl ragino tėvus, ku
rie dar nėra prirašę savo vaikų 
prie “Bijunėlio,” kad nieko ne. 
laukdami prirašytų.

Po programo buvo šokiai prie 
P. Sarpaliaus orkestros ir visi 
linksminos iki vėlaus vakaro.

vakarėlis, kuris bu- tiek» kad Mne susirinkime bu
vo keletas labai nepadorių užsi- 

Tai pada- 
, kurio visuomet 

karščiuojasi ir net pa juodę sten
gėsi kitus be jokių dokumentą-

ponidentas apie tai praneš, bet 
jis tyli; mat kas gera, tai jam 
smagu aprašyti, o kas ne, tai — 
ne.

—B. Parkietė

Town ofLake

STOGrrENC.YSTF;
Jūsų stopų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių,

įstaiga 34 metų senumo. Di
liausia ir geriausia stogų dengimo 

Ištaigą (’ldcagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.. .). .1. Dunne
Tijool’ing Co., 3-111 13 Ogden Avė.,

į PAS mane atsirado balta, 
kildinta, kalaitė vasario 2 die
noj. iKieno yra, atsišauki t pas 
Antaną Bulinską ant 2 lubų.

3434 S. Union Avė.

ISRENDAVOJIMUI

DYKAI DEL RUPTURŲ 
W. S. Rice, Ine.

98 !>., Main St., Adams, N. Y.
Malonėkite atsiųsti man sam- 

pelį gyduolių dėl rupturos.
Vardas .....................................-......
Adresas ............................................
Valstija ............................................

- Greitam pardavimui 2 aukštą menes savininkas priverstas greitai .. . , .„4: ..... .:2u„ „„n___ ainis namas, i štoras ir 3 flatai po 4
Įkambarius ant kampo ir extra lotas 
prie šalies. Rendos $103.00 j mėne
si vertas ir galima gauti (langiau, 
flatai šviežiai ištaisyti ir viskas ge
rame stovyje ir gera apielinkė South 
Side, arti Garfield Boulevardo ir 
Halsted St. Kaina $9500.00, įmokėti 
$1000.00, o likusius $75.00 į mėnesį. 
Priežastis pardavimo, savininkas nori 
aplankyti Lietuvą. Atsišaukite grei
tai

PARDAVIMUI moderniški 5 kam
barių rakandai, bus parduoti už didelį 
barmenų. Visus sykiu arba dalimis. 
Parloro setas, valgomo kambario se
tas, miegamo kambario setas, karpe 
tai ir fonografas ir grojiklis pianas.

5601 So. Wincliester Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių 
čiai ir playe.ę piano. • Parduosiu 
gini, nes važiuoju j Lietuvą.

Atsišaukite
4 1113 W. Monroo St.

i n.
Telefonas Mansfield 1514

PARDAVIMUI

fnėni-^ 
Pi*

pa.4 savininką.
Gfocery Slore, 

6002 So. Stale St., 
Tel. Wenworth 0612

GROJIKLIS PIANAS
Iš priežasties aplefdimo miesto, tu

ri būt parduotas prieš vasario 28, su 
benčiumi ir 198 " muzikos rolių, 
kaina

PARDAVIMUI 45 St. ir Grand 
Boulevard, kampinis, tašytų akmenų 
namas, pirmiau buvo milijonierių re
zidencija, yra 12 didelių kambarhj, 
visi kambariai su karpetais, 8 kamba
riai pilnai su rakandais. įplaukų 
apie $500 į mėnesi. Dabar vartoja
ma kaipo rooming house, $28,000 
cash $4,000, kitus išmokėjimais. Tik
ras bargenas.

Del apžiūrėjimo šaukite 
Drexel 6-161$130

Paimsiu $|0 į mėnesį nuo atsakan
čių žmonių.*

i 3323 Lincoln Avė.
* 1-rnas augštas

Klauskite M r. Eekol’s piano

3 KAMBARIŲ didelis' fintas pa- 
rdndavojimui ant 2-rų lubų “Water 
Closed” viduj, elektra ir didelis por-

Linksmas balius DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bizniavus namas, 3 

krautuves sykiu; bus užbaigtus j 2 sa
vaites. Dvi k raut ves jau išrenduo- 
tos; dėl bekernes ir A. P. grosernės, 
trečia bus gera dol bučernės; rendos 
atneša $210 j mėnesį. Pirmas mor
gičius ant 5 metų, $9,000, savininkas 
priims antrus morgičjus. Reikia 
/5,000 arba $7,000 cash. Namas tu
ri. būt parduotas i tris dienas. Kai
na $21,000.

Tel. Lafayette 6271 
4503 So. Troy St.

berniuku. s’ padilgino musu karštuolius, 
o ypač Joną Kondrožką tai buvo 
kaip tikra i-ugepiutė; jis net su
šilęs omrg-aliilojančiu balsu šau
kė, kad komj.šiną už serus ir 
gold bonusi J. Aleksandravičius 
“pasigrobė.” “Tu, tu (rodyda
mas pirštu j Aleksandravičių) 
agitavai susirinkimuose pirkti 
šėruš ir gold bonus, dėlto, kad 
pasigrobti riebų komišiną, tu tu
ri komjšiną, tir pasiėmei komi
šiną, kuris priklauso klįubui, de
šimt nuošipičių komššš...” ir tt. 
Dair pora Kohdroškos vienmin
čių “kalbėjo;” vienas jų pasa
kė, kad “Aleksandravičius dar 
tik gaus komišiną,” o antras pri
dūrė, “ponas Aleksandravičius 

I tikrai gauna Komišiną ir aš pil
nai sutinku su Kondroškos pa
sukimu.” Tąi ir viskas. Na, o 
kur dokumeųtalis įrodymas, ar 
ištikrųjų J. Aleksandravičius 

žinoma to
kiem Konroškam, faktai nerei- 
kailingi,, taipjau nereikalingi isr 
pirmininkui J. Sholtmanui, kuris 
užimdamas piimininko krėslą 
pasižadėjo vesti tvarką pagal 

, “Robert’s Rules of Order” (taip 
yra konstitucijoj pažymėta); 
o čia kas per tvarka, jeigu duo
dama ant žmogaus kaip ant ko
kio plėšraus vilko visaip šauk- 
ti-rėkti ir nereikalaujama įrody
mų? Juk J. Aleksandjravičius 
aiškiai pasakė, kad kliubas pir- 

jko serus ir g(old bopus, tai gal- 
; ir komišiną.

kuomet bendrovė turės iš ko ap
mokėti, dabar gi kad tik gauna
ma kiek pinigų, tai visi sudeda
mi namo baigimui.’ Vis dėl to 

i nutarta paskirti komisiją ištyri- 
I mui, kur “koimišinas” randasi. 
Tai ir gerai, sekamame susirin
kime teks sužinoti, nes komisija 
patieks raportą. O jeigu J, Alek
sandravičius komisine negavo, 
tai kaip bus tuomet? Aiš jau iš- 
kalno gailiu pasakyti, kad tie 
rėksniai nieko nepelnis, visa ką 

1 jieim teks, tai parausti iš gėdos, 
kad bereikalo žmogų kaltino.

Bet su tuo dar neužbaigta. 
Jau bus apie metai laiko kaip Į 
kliubas turi išrinkęs komisiją 
tikslu, kad ant a. a. rašytojos 
žemaitės kapo ]ximinklą pasta
čius. šios komisijos buvo ir y- 
ra užduotis sprąsti tinkamus bu
dus to taip prakilnaus tikslo at- 
siekimui. O kasgi tame reikale 
nuveikta? Komisija susideda iš 
kejių ypatų; du iš jų būtent M. 
Dundulienė ir A. Kaminskienė 
mažai kada atsilanko i susirin
kimus, o J. Sholtmanas ir J. 
Kondroška tai kiekvienam susi
rinkime raportuoja iš komisijos 
darbuotės neatrpainomai seka
mais žodžiais: “Į ‘Naujienas’ rei
kalinga eiti šunkeliais, aplinki
niais keliais, apie ‘Naujienų’ po
nias reikia tūpčioti, labai tūp
čioti, taip tiesiai negalima priei
ti, jus gerbiamieji, žinote, kad 

'tai yra sunkus dalykas, kuomet 
mes, komisija, turime tūpčioti” 
ir tt. Mat ji (komisija) buk no
rinti sužinoti per “Naujienas,”

Vasario 22 d., Teatrališkas 
Kliubas Lielnva buvo surengęs 
labai šaunų baliį.1.

Iš karto ‘buvo 
dailius nepavyks 
tačiau apsirikta, 
sirinko pilnute
linksmai žaidė iki vėlyvai 
čiai.

šis balius pasižymėjo 
kad jame buvo merginų
kas daugiau, negu vaikinų, 
kas retai pasitaiko lietuvių ba
liuose. Tur but dėlto, kad kliu-, 
be randas labai daug merginų 
narių. —Alex.

Atsišaukit
s 1813 String St.

inanyla, 
dėl blogo 
Jaunimo
svetainė

ĮIEŠKO DARBO
oro, 
pri- 

ir 
nak-

Ino, 
kur

Pranešimai

J IEŠKAU darbą už karpon- 
tėrį; turiu 10 metų patyrimą.

Krank Marčiauski
. 4623 S. Springfield Avė.

PABDl’OSIU savo Slagpr grojik- 
lį pianą išrodo kaip naujas už 
$165, yra 190 rolių, bcnčlus ir ka
binetas. Atiduosiu išmokėjimais 
dcl atsakančių žmonių. Turit pa-- 
matyti., kad įvertinus.

2918 Mikvaukec Avė., Ist floor

REIKIA DARBININKO

PARDAVIMUI grosernė ir sab 
dainių krautuvė. Taipgi prilaikom 
ir kitokias reikmenis. Parduosiu 
su narnu ar be namo. Renda pigi; 
parduosiu pigiai. Randasi prie pat 
mokyklos. Atsišaukit tuojau.-

4636 S. Hcrmitage Avė.

MOTERŲ
1 REIKALINGA ' moteris 
prie namų darbo, gera mo
kestis, valgis ir kąmbarys.

Atsigaukit
’ 1730 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučeme ii' groser- 
nė lietuvių apgyventoj apielinkej. 
Biznis išdirbtas ir neša gerų pelną. 
Pardavimo priežastis nesutikimas tar
pe partnerių.

Atsišaukite
1731 £o. Union Avė.

KAS K A TURITE mainyti. Aš 
turiu 4 pagyvenimų medinį namą 3 
po 4, 1 - 5 ruimai su viškais ir beis- 
mantu. Mainysiu ant Bungalow ar 
Cottage ar 2 flatų arba biznio. Ne
praleiskit progos. Kreipkitės pas sa
vininką, 1 lubos priekis.

3120 Emerald Avė. 
Tel. Yards 0711

Kaip teko girdėt, Dr. A. Mon- gavo tą komjšiną? 
tvidas nuo kovo 1 d. pecsikelia į 
naują ofisą. Naujas ofisas bus 
gražiausioj ir patogiausioj vie
toj nortsidėj — kerte Milwaukee, 
North ir Robey gatvių, 
iš visų lietuvių kolonijų 
ginusias privažiavimas, 
linkėtina daktarui gerų 
mių naujam ofise.

—Antalieptietis

Liet. Soc. J. Lygos lavinimosi su
sirinkimas įvyks penktadieny, vasa
rio 27 d., 8 v. v., Raymond Chapel, 
816 W. 31 St. Visi nariai malonė
kit atsilankyti ir savo draugus atsi
vesti. — Apšvietos Komisija.

r “Karalaite tikroj

Į čia 
pato-.
Todėl

pašėku

Sutuoktuvės . , . ,
Pereita sekmadienį knn. Vai- >u Ju as ^aus 

čiunas surišo moterys^ėš ryšiu 
Joną Deveikį ir Josefiną Vasi

liauskaitę. Turbūt tai jauniau
sia pora Ciceroje. Laimingo ir 
ilgo jiems gyvenimo!

Balius
i Draugyste Lietuvių Tvirtybė 

Vienuolyno arba Marquet- pereitą sekmadienį buvo suren
tė Parko ir Brighton Parko gusi šokius. Pasitaikė blogas 
apiel iIlk iii nuo dabar NAŪ- orius --- 'lijo, tad ir šokėjų buvo
JIENOS yra išnešiojamos nedaugiausia bet atsilankiusie- 
reguliariai kasdien kiekvie- buvo pilnai patenkinti gera 
nam skaitytojui. i n. j. Du draugijos nariai gavo iki

Norintieji uzsisakyt kreip-’auikslnį ži^edą už neėmima pašei-
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
3434 W. 65 Street,

Repuhlic 4876

Atydai 
Lietuvių

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuktt jeigu .gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
noms ar įpienoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpi^gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu ch4« 
miksi pagalios surado sustata 
kurs iitvkro šveičia nedrasky
damas dantų emalės r— tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiękoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

pos per 12 metų.
| Susirinkusiems gi buvo duo
tos dvi dovanos laimėjimo .keliu.

i Laimėjo dovanas pUė Račiaus- » 
kaitė ir p-ia Milienė. 1

| Draugija gal pelno ir neturės, 
bet ir nuostolių nebus, nes drau- 

*gai su atsidėjimu rėmė, už ką 
^ariama ačiū varde Draugystės 
; lietuvių Tvirtybė.

K. P. Deveikis, sekr.

Dr. William M. Jadine, prezi- ar yra kas pradėta veikti virš- 
dentas Kansas žemdirbystės ko- minėto paminklo klausimu. Nors 
legijos., kuris, manoma, bus pa- tai begalo juokinga, 'bet tai f ap
skirtas agrikultūros sekreto- tas. Nariams atsibodo tokių 
rium, vieton Wallace, kuris spė- negudrių raportų kiekvieną su
jauta rezignuos. , [sirjnkimą klausytis ir A. Jusas

North Side
teisybė” repeticija įvyks ketvirtadieny 
Vasario 26 d., 8;v. vak. Polasky Park 
Svet., Room C. Visi lošėjai malonėki
te būti laiku. Perstatymą rengia 
Pirmyn Mišrus (Choras, kuris įvyks 
Kovo 21 d. P. Meldažio svet.

— J. Ascila, pirm.

A. L. Teatro Kūrėjų Sąjungos re
peticijos veikalo “PakrikėliaiA įvyks 
ketvirtadieny  j apie 7:30 vai. vakare, 
Mildos svetainėj (įėjimas šalę aptie- 
kos). Prašome nesiveluoti, nes visai 
trumpas laikas teliko. Margutis.

Roseiand. — Vasario 26 d. 8 vai. 
vakare Aušros kambariuose įvyks Lie
tuvių Darbininkų Namo Bendrovės 
direktorių mėnesinis susirinkimas. 
Jame bus svarstoma bendrovės reika
lai. 'rodei direktoriai atsilankykite 
paskirtu laiku. — J. famašaiiskas.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North West Sides įvyks mėnesinis 
susirinkimas kovo 2, d., 1925 m., 8 v. 
vakare, parapijos svetainėj,- 1644 Wa- 
jansia Avė. ' Kliubiečiai nepamirški
te pribūti ant laiko. Valdyba.

Humboldt zPark<> Lietuvių Politikos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Vasario 27 d., 7:30 v. v., 3310 Ever- 
green Avė., Chicago, III. Visus na
rius meldžiu dalyvauti ir atsivesti 
naujų draugų. A. Valskis, rašt.

ASMENŲ MOJIMAI
Aš JONAS ČEPSKIS pajieškau 

savo senų draugų. Kazimiero Ulio, 
kaimo Kūčių ir Stanislovo Leščinsko, 
kaimo Diagionių. Jie gyvena 
cag>; turiu labai svarbų dalyką, 
džiu atsišaukti 
šau danešti ant

JOHN
1530 Oak St.,

Chi- 
mel- 
pra-arba kas kitas

šito adreso:
CHAPSKIS

Kansas City, Mo.

PAJIEŠKAU pusbrolio Andriaus 
Mažeikio, iš Į.ictuvos paeina, kaimo 
Vazgaikiemio, Prienų parapijos, Mari
jampolės apskričio, 22 metai atgal 
gyveno Mamanoy City, Pa., dabar ne
žinau kur randasi. Jisai pats arba 
kas žinoto apie jį malonėkite praneš
ti. Jo pusbrolis Mykolas DiŠkevičius, 
4358 S. Maplevvood Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Jono Ario, 
metai kaip nenarašo laiško, jis gy
vena Indiana Harbor, Ind. Jeigu te
bėra gyvas, prašau atsiliepti, turiu 
svarbų reikalą.

J. A RIS,
Pakerių kaimas, Plungės paštas, 

Telšių aps., Uthuania.

JVAIRŲS SKELBIMAI
BAGDANAS BBOS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distanče handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

REIKALINGA veiterka j valgyk
lą, . patyrusi tame darbe, dėl trum
pų valandą, geistina, kad butų iš 
teks pačios apielinkės. Taipgi reika
lingas vaikinas, kuris yra dirbęs val
gykloje. Taipgi turime -kambarių 
ręndai dėl kelių vaikinų.

Meldžiame kreiptis-
2113 ’Srt. "Halsted St.

PARSIDUODA labai ge
ras šuo, patogus prie biznio 
ir kitokių įstaigų, vienų me
tų senumo. ,

Kreipkitės 1 lubos 
3254 Emerald Avė.

3 FLATŲ mūrinis namas, barge
nas. Kodėl nepirkti namą kuris ne
ša pelną už tokią kainą kaip du fla
tai, 5-6-6 kambarių, namukas iš už
pakalio 2-4 kambarių, garo šiluma, 
elektra, vanos, pirmos klesos padėji
me, didelis lotas, netoli Garfield Boul. 
cash 'nuo $5000 iki $7000, atsišaukit 
prie savininko.

238 W. 51 St.. • 
Tel. Boulevard 3886

REIKIA DARBININKO

TURIU parduoti tuojaus $75 
(vertės victrolą tik už $30, su 
lietuviškais ir angliškais rekor
dais. Kreipkitės
1722 W, 47th St. antros IuTjos 

Tony Hartman

PARDAVIMUI 480 akrų farma, iš
dirbta, netoli Sterling, Colo., viskas 
įrengta.' Parduosiu pagal afnlr. kom
panijos kainą, vienas nasėlis kviečių 
apmokės farmą, morgičius $5000, gal 
mainysiu, savininkas,

JOHN M1KMAK, 
4651 Mangolia Avc., Chicago.

VYRA]
REIKALAUJAMA VYRŲ DEL MO 
K1NIMOSI 
MUSU 7

AUTOMOBILIU BIZNIO 
AUGŠTŲ PRAKTIŠKOJE 
MOKYKLOJE.

suteikiamas dykai kuomet 
amatą ar garantuota 

Galėsi- 
Prašy-

Darbas 
j’ųs užbaigsite 
automobilių mekaniko vietą, 
tę uždirbti iki $125 į savaitę, 
kjte 64 puslapių knygutes.

Kreipkitės

PARSIDUODA krautuvė vy
riškų aprėdalų ir sykiu valymo 
ir taisymo drabužių įstaiga. Biz
nis senas išdirbtas.

455 W. 79 S t.
tel. Stewart 2997

BARGENAS, geroj apielinkej ant 
Union Avė., medinis namas ant tri
jų pagyvenimų, 5 ir 6 kambariai. 
Elektriką, gazas, maudynes. Kaina 
$5350, cash .$1800,

♦ 6951 So. Union Avė.,
Englevvood .8137

Box 741, 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

i REIKALINGI 2 kriaučiai 
prie vyriškų drapanų. Darbas 
prie naujų ir senų drapanų.

K. Laucius,
3305 S. Auburn Avė.

REIKIA patyrusių darbinin
kų darbui j geležies atkarpų 
$apą.

P. Goldpnan, 
1017 S. Fairfield Avė.

REIKIA patyrusių boilerių 
prie elektrinio preso, beilerio- 
ti skudurus', nuolat darbas ir 
gera ^mokestis. Dry and Co.

317 N. Sheldon St.
3 blokai f rytus nuo Ashland

PĄRDAVIMUI bučernė ir grosernč, 
apgyventoj apielinkej; biznis išdirb
tas nuo senų laikų; gera vieta dėl ge
ro žmogaus. Parsiduoda iš priežas
ties nesveikatos: nepraleiskit geros 
progos; kas toki© biznio jieškote, nu- 
pirksite nebrangiai.

1906 W. 63 St.
..  — l —■ —-..............................- ■ ■ —■■■---------------------------------  

Pardavimui auto* sales ir Service 
station ant South Side, parda- 
v i Tiej aini karai dvieju g'erian- 
sių firmų, turiu parduoti pi
giai, geras biznis su mažai pi
nigų, arba mainysiu į namų. < 

1739 S. Halsted St., Box 470

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė, 
arba mainysiu ant loto, auto
mobilio ar namo. Kreipkitės

837 W. 33 Placc

PARSIDUODA mūrinis namas su 
bučekne ir groserne. Biznis išdirb
tas, kitų biznių nėra arti. Nemo
kant} bučernės darbo išmokinsiu. Ne
praleiskite šitos progos, tai yra bar- 
genas.

Atsišaukite
2519 W. 43 St.

MŪBTGECtAI -PmOS
PASKOLA IR ANTRI MORGICIAI 
Mes darome ir perkame antrus mor- 
gičius sumoje $200 iki $5000. Leng
vais išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prienamu komisu. Taipgi perkame do
kumentus.

LOUIS STERN & CO.
Suite 1029 Bumam Bldg.

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI
FORDO BAUGINAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS 
VASARIO MĖNESY 

TIKTAI 
VARTOTI FORD KARAI 

VISI MODELIAI ANT RANKŲ 
KITI TAIP PIGIAI KAIP $50 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

VISI KARAI 'GARANTUOTI 
DEVINES DEŠIMTIS DIENŲ

Charles J. Dempsey, Ine. 
Autorizuoti Fordo pardavinėtojai 

2300 W. Madison St. 
Atdara nedėlioj ir vakarais

BARGENAS. Parsiduoda Dragon 
Taxi Cab vartotas lYg metų, beveik 
ąaujas. Parduosiu arba priimsiu 
touring karą, lotus, arba bile kokius 
morgičius.

Atsišaukite
Grocery Store,

6002 So. State St., 
Tel. Wenworth 0612

PARDAVIMUI bekernė. Tu
riu parduoti j trumpų laiką; 
parduosiu pigiai. Pardavimo 
priežastis — važiuoju j ūkę.

4530 S. llonore St.
Tel. Lafayette 8583

NAMAI-ŽEME '
GEhlAUSI PROGA

Kurie norite mainyti biznį ant 
2 pagyvenimų naujo, gražaus mu
ro namo,/gražioje apielinkėje.

Kreipki/es pas
F A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

Phone Boulevard 4899

DIDELIS BARGENAS, 2 flatai, 
6-6 kamabrių, mūrinis namas, 1632 
So. 50 Avė., galima-tuojau gyventi, 
savininkas ant pareikalavimo, klaus
kite , •

ANTON NUSHARTT, 
namų statytojas, 

Tel. Berwyn 2024 M.

ANT PARDAVIMO 5 ir 5 kam
barių mūrinis, 2 flatų namas, karš
tu vandeniu šildomas, aržuolo tri
ni ingai.

Kreipkitės:
5743 S. California Avė.

Specialiai Kursai Dress- 
mdking ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager*

LANKYK MOKYKI}
Kol nebusi gana mokytas, tol 

skurdžiai gyvensi, neturėsi ge
rai apmokamo darbo. Todėl lai
kyk sau už garbę ką nors iš
mokti. Mokslus nušvies naujus 
tau kelius, persunks tave išmin
timi ir šviesa; sutelks galių ko
voje prieš tamsybę, prietarus, 
melus, apgavystes. Mokslas yra 
gyvas turtas, pasitikėjimas, ap
sisprendimas, pasisekimas, viltis, 
drąsa, amžina laimė. Juo dau
giau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyveni
mus.
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 S. Halsted St., Chicago, III.
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