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Mussolinio žvaig 
ždė užgesus

Prezidento Inauguracijos Iškilmės Washingtone

Buvęs diktatoriaus sėbras kaltinąjį 
dėl kruvinų fašistų darbų

Pabėgęs su valstybės iždu Al 
banijos ministeris užmuštas

Mussolini nebegalėsiąs 
grįžti diktatoriauti

Jis niekada pilnai uehepasveik- 
siąs. Laikinu Italijos prem je
ru paskirta Mussolinio drau
gas Federzoni

ėjo 
nebe tas žmogus.

ROMA, d talija, kovo 4.—Sun
ki liga privertė diktatorių Mus
solinį Italijos valstybės vairą 
pavesti savo padėjėjui, naciona
listų partijos Jvderiui, Lugi Fe- 
derzoni’ui.

Mussolini serga pavojingai. 
Praeitos savaitės ketvirtadienį 
daryta jam operacija, nežiūrint, 
kad jis buvo labai silpnas ir Ii-, 
gos suvargintas. Kokia liga jis 
serga, niekas, be artimiausių jo 
žmonių, jo gydytojų, nežino, nes 
nuo pasaulio uoliai slepiama. 
Pradeda betgi aiškėti, kad Mus-

| paskerdė, o jo dokumentus pa
siėmė.

Nuo to laiko, kai tie faktai iš- 
aikštėn, Mussolini pasidarė 

Jis susirgo, 
ek galėda

mas, iki kelios savaitės atgal bu
vo galų gale paguldytas lovon. 
Del ligos buvo priverstas palei
sti valdžios vadeles iš savo ran
kų.

Mussolini’o vietoj dabar prem
jeru paskirtas laikinai vidaus 
reikalų ministeris Luigi Feder
zoni. šis yra nacionalistų va
das, bet jo partija eina ranka 
už rankos su fašistais.

Fašistai, ypač patys aitrieji 
jų elementai, nbgali pakęsti, kad 
premjeru butui ne jų žmogus, 
o todėl laukiama, kad tarp įvai
rių fašistų grupių - neužilgio 
prasidės atkakli tarpusavio ko
va.

imas-Vakar, kovo 4 dieną. Washii^jtoie įvj ko Gaivino C oolidge’o prisaikinnnas- Jungtinių 
doma milžiniškos minios žmonių susirinkusių ties Kapitolium išgirsti Prezidento kalbos, kurią jis per savo inauguraciją p 
sakė.1

——

paro-

solini niekados jau nebegalėsiąs ■ • ag ■ • • £ Y*
savo vietos užimti. Sakoma, kivf jUH£l3 MUSSOnllĮ SU iSSIS 
jeigu jis dar ir pagytų, jis n i c- .. -v v . '
kados nebebusiąs visiškai svei 
kas, o todėl niekados nebebusiąs 
tas, kas buvo — italų fašistų 
valdžios vadas ir diktatorius.

tu žmogžudystėmis
Buvęs jo padėjėjas, Rossi, kalti

na diktatorių dėl kruvinu fa
šistu žygių I\ Mussolini, sako, susirgęs ne- 

užilgio po to, kai fašistų buvo 
nužudytas socialistų parlamen
to atstovas Giacomo Matteotti 
Diktatorius mat dažnai po to bu
vo kaltinamas, kad jis davęs sa
vo “juodmarškiniams” įsakymą 
pašalinti iš kelio Matteottį. Pd- 
starasis buvo jam labai pavojin
gas, ir jis jo bijojo ne be prie
žasties. Matteotti turėjo surin
kęs daugybę faktų apie juodus! 
Mussolini’o ministorių darbus, j 
apie jų plėšimus'’ ir 
žygius. _____  _________ x
sugautas laiku, kai jis ėjo parku | Cesaro Rossi’o draugai, kurie 
mentan, nešdamasis visus doku- originali dokumentą pristatė 
mentus fašistų vagystėms ir su- Aukščiausiam Italijos teismui, 
ktybėms aikštėn iškelti. Suga-:ka,Ve Jis turės vaidinti svarbų 
vę ji fašistų žudeikos automobi-. vaidmenį byloj dėl nužudymo 
liu išdangino toli į užmiestį d Matteotti o, — ta byla turės į-

! vykti kuriuo nors laiku ateinan- 
I čia vasarą, — padarė daugy^rę 
kopijų, kurios buvo slapta pa
skleistos Milane ir Neapoly.
Bandė dokuimentą nugniaužti
Fašistų cenzūra darė didžiau

sių pastangų tą dokumentą nu
gniaužti, Po to, kai pirmas do
kumentas buvo paskelbtas už
sienio spaudoj, apie 6,000 namu 
buvo padarytos kratos, 
dagi užsienio laikraščių 
pondentų namai, patys 
pondentai buvo tampomi 
jon ir kvočiami.

šis antras dokumentas buvo 
atstovo Donati’o, laikraščio Po- 
polo redaktoriaus, perduotas 
Aukščiausiam teismui. Tasai 
dokumentas — tai Cesaro Ros
si’o laiškas, rašytas dar prieš jo 
areštavimą. Oficialiai Rossi bu-1 
vo užsienio ministerijos spaudos 
departamento viršininkas, bet 
faktiškai jis buvo fašistų “če
kus,” arba teroro organizacijos, 
viršininkas.

ROMA, Italija, kovo 4. Už
sienio laikraščių koresponden
tams pasisekė gauti antrą buvu
sio diktatoriaus Mussolinio pa
dėjėjo, Cesario Rossi’o, doku
mentą, kuriame tasai buvęs 
spaudos departamento viršinin
kas ir Mussolinio laikraščių rcr, 
daktoriiis kaltina Italijos dikta
torių kaipo turinti ryšių su nu
žudymu socialistų parlamento 

kruvinus' atstovo Matteotti’o ir kitais fa- 
Matteotti buvo fašistu šistų terorizmo aktais.

BILIETAI
Naujienų Koncerto jau gata
vi ir parduodami

Dabar
Yra patogiausia pirkti ir leng
vai užsitikrinti sau vietą.

Koncertas
Bus Kovo 8-tą lygiai 7-tą vai. 
vak. iki 9:30. Nauji ir nepa
prasti dalykai bus parodyti, 
atlikti ir atvaizdinti.

Šokiai
Nuo 9:30 iki l vai. Bus šo
kiai ir pasikalbėjimai draugų 
su draugais, priešų su drau
gais ir priešų su x priešais. 
Nepamirškit

BILIETŲ
........... „ Aito ėj

krėsta 
korės- 
kores- 
polici-

benimo ir nužudymo atstovo 
Matteotti’o. Matydamas, kad, 
jam gresia areštas, Rossi ir pa
raše Mussolini’ui laišką, įspėda
mas j j, kad kadangi jisai pats, 
Mussolini, turįs ryšio su politinė
mis žmogžudystėmis, butų todėl; 
geriau,, kad diktatorius neleistų 
jį, Rossį, areštuoti.

Rossi’o laiškas Mussolini’ui
Rossi savo laiške adresuoja 

Mussolinį kaipo “Ministerj Pir
mininką” ir rašo jam:

“Iš daugelio mano surinktų 
‘aktų aš matau, kad dėl visų ,tų 
nelaimių, kurios ištiko fašizmą, 
, ųs pasirinkote mane kaipo atsi
pirkimo auką, — atsipirkimo 
auką ne tik politinių, bet ir mo
raliu te kriminaliu atžvilgiais. 
Jūsų nebojimu, jūsų tylėjimu 
:uo laiku, kai milicijos viršinin- 
<a$ De Bono užstatė spąstus 
man sugauti, aš esu neapsako
mai^ pasipiktinęs. Jeigu per at
einančias kelias dienas jus ne- 
parodysite man savo draugingu
mo, ne tiek dėl mano asmens, 
dek dėl mano praeities rekordų, 
<ai aš, užimdamas aukštą vietą 
buvau jūsų bendradarbiu if vy
kintojas dažnai jūsų nelegalių 
įsakymų, aš išpildysiu tai, ką 
esu šį rytą jums sakęs.

“Aš primenu jums užpuoli
mą ir sumušima atstovo Misūri, 
užpuolimą p. Amendmolos, p. 
Domini’o kelionę į Paryžių Pa- 
sekretoriaus Finzi’o parūpintais 
pinigais, nesenai įvykusias de
monstracijas prieš opoziciją: 
primenu jums' užpuolimą Cesaro 
Fomi’o, užpuolimą buvusio 
premjero Nitti’o, virtusį galiaus 
razbaininkišku plėšimu p. Nitti’o 
namu. L

“Man regis nėra didelio reika
lo Įspėti jus, kad jeigu jus, visu 
savo biauriu cinizmu ir kartu 
baime, kuri jus apėmė kaip tik 
tuo metu, kada jus turėtumėte 
dominuoti situacijai, jūsų pačių 
sukurtai, liepsite vėl pavartoti 
žiauraus fizinio spaudimo tuo 
laiku, kai aš busiu įmestas ka
lėjimai), tai jūsų (likimas bus 
taipjau nulemtas, jus busite su 
naikinti, o kartu su jumis žlugs 
ir jūsų režimas, kadangi savo il
gą ir smulkmeningą pareiškimą 
aš esu jau pavedęs į savo drau
gų rankas.

“Del didžiausio Italijos labo 
reikia, kad mudu ir toliau pasi
liktume draugai. O tai priklau
so nuo jūsų. Jus pasiliekate 
valdžioj, tuo tarpu kai aš, savo' 
pabėgimu, esu jau pasiaukojęs, 
idant j#s išgelbėjus. (Pasira-

Buvęs Albanijos finansų 
ministeris nužudyta

Prezidentas pasirašė kon 
greso algų biliy

Neramumai Filipinuose

Buvo pabėgęs iš Albanijos su vi 
su valstybės iždu ' *

ROMA, Italija, kovo 4. —-Va
kar čia viename restorane buvo 
nužudytas buvęs Albanijos fi
nansų ministeris Kunakuki. As
muo,. ji nužudęs, tapo suimtas. 
Jis irgi yra aFbanietis. Kvočia
mas jis pareiškė, kad esąs Alba
nijos patriotas ir laikęs savo 
patriotine pareiga nudėti žmo
gų, kuris savo tėvynę apiplėšęs 
pabėgo. 7

Buvęs finansų ministerią Ku
nakuki buvo pabėgęs su visu 
valstybės iždu, apie 400 tūkstan
čių dolerių.

VVASIIINGTONAS, kovo 4.— 
Prezidentas Coolidge šiandie pa
sirašė bilių, kuriuo padidinama 
algos visiems kongreso nariams, 
kabineto nariams ir viceprezi
dentui. ,7Z

Einant tuo bilium kongresma- 
nai ir senatoriai, vietoj dabarti
nių 7,500 dolerių metams, gaus 
po 10,000 dolerių; vicepreziden
tas, kabineto nariai ir atstovų 
buto spykeris (pirmininkas), 
vietoj 12,000. gaus po 15,000 de

Kovoj su milicija septyni filipi
niečiai užmušti, trys milici
ninkai sužeisti

MANILA, Filipinai, kovo 4.
Apie San Jose, N neva Ecija pro 
vincijoj, kilo išnaujo religinių 
filipiniečių fanatikų, taip vadi
namų kolorumų, neramumai. 
Tarp jų ir milicijos įvyko susi
rėmimų, kuriuose septyni filjjji- 
niečiai'buvb Mmušti, o trvs mili- 
cimnkai sužeisti. Neramumams 
malšinti pasiųsta daugiau milici
jos.

Pastaruoju laiku Nueva Ecija 
provincijoj buvo nuolatinių riau- 

Butas pritart tarptautioiam S SUSSTJS
ninku bei darbininkų iš antros.

Ieško dvieju prapuolusiu 
Brooklyno lietuvaičiu

.los esančios kiniečiu laikomos 
kur nors palei Pacifiko van
denynų

VANCOUVE1Ų & C., kovo 4. 
— Daugiau kaip mėnesis laiko 
atgal prapuolusios dvi Brookly
no lietuvaitės, Ona Brazaičiutė, 
15 metų, ir Marė Levickaitė, 17 
metų, yra kuriame nors Pači li
ko pajūrio mieste, kaipo kiniečiu 
“baltosios vergijos” aukos.

Atvykę į čią privačiai dėto li
ti vai turi žinių, kad jos iš Bro
oklyno'buvo kiniečių nugabentos 
(’hicagon, iš ten j Los Angeles, 
(’alifornijpj, o iš ton vėl šiau- 
ren, veikiausia i Amerikos kinie
čių operuojamas A.laskoje kon
servavimo stovyklas. Detekti- 
vai vyksta ten jų ieškoti.

Įjos Angelėse policija stfopiai 
išieškojo visą to miesto kiniečių 
gyvenamąjį kvartalą ir galų ga
le sužinojo, kad mergaitės buvo 
išdangintos į šiaurę.

Jungtiniu Valstijų paktas 
su Estija

WASH1NGTONAS, kovo 4. - 
Vakar tarp Jungtinių Valstijų ir 
Estijos tapo padaryta sutartis, 
kuria einant abidvi valstybės lai
ko viena antrą kaipo labiausiai 
favorizuojamą kraštą muito mo
kesnio ir kitų prekybos santykių 
dalykais.

DU LAIVYNO VALKAI SŲSL 
MUSĖ; VIENAS PASKENDO

zejo

KUBA
Darbininkų perviršis suma- 

— Darbininkų perviršis, 
mažuose miestuose, be

veik išnyko prasidėjus cuk
raus sezonui. .

Haagos tribunolui
Atstovų butas priėmė rezoliuci

ją, pritariančią Jungtinių Val-
* stijų prisidėjimui

WASHINGTONAS, kovo 4.-- 
Kongreso atstovu butas vakar! 
301 balsu prieš 28 priėmė rezo
liuciją, kuria pareiškiama prita
rimo nuolatiniam Haagos tarp
tautiniam teisingumo tribunolui, 

. -v.- ™ j ir kartu pageidavimo,, kad Jung- iChicago ir apielinke. - Fede- _ XT , ... . .... . 5 ».. . . v. . . tinęs Valstijos prisidėtu prie 10.rahs oro biuras šiai dienai pra- ( ' ‘
našauja. -— Dalinai apsiniaukę; ’ ✓
maža atmainos temperatūroj;! 
vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 35° F.

Šiandie saulė teka 6:20 lei- 
f 

džiasi 5:44 valandą.

Užgynė chiropraktams 
praktikuoti

Dabar Rossi yra kalėjime
Cesaras Rossi dabar yra kalė

jime. Jis kaltinamas dėl išga- šęs) Cesare Rossi.’’

MANILA, kovo 4. — Jūrėse, 
netoli Gavite, šiandie susimušė 
du Jungtinių Valstijų laivyno 
velkamieji laivai, Cania ir G^ne- 
see. Pirmasis, stipriai sužeis
tas, paskendo. Jo Įgula betgi 
buvo visa išgelbėta.

PINIGU • KURSAS
Vakar, kovo 4 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 10’1 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Francijos, 100 frankų .. 
Italijos, 100 lirų .... 
Lenkijos, 100 zlotų ........
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 fjorinų .... 
Suomijos, 100 markių .. 
švedijes, 100 kronų ....
Šveicarijos, 100 frankų

. $5.02 
$17.91 

. $5.09 
M.03 

$19.25 
$l;"h24
$89.93 

. $2.53
$26.95 
$19.25

-----------------------(--------------------  

Lietuvos PinigŲ Kursas 
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 
100 
200 
800 
400 
500 
600
700
800 
900 

1WO litų
Prie Šitos sumos reikia pridėti 25 

centai pašto iialid'l už kožną siuntinį. 
Norint pasiųsti telegramų —• dar 5C 
centų dengiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
81.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

MANILA, kovo I. Aukš
čiausiojo teismo sprendimu, 1 
chiropraktaj neturi teisės prak-1 
tikuoli Filipinų Salose, negavę 
medicinos kvotimų komisijos 
leidimo. I

šitas Aukščiausiojo teismo 
sprendimas yra didelis smūgis 
chiropraktams kurių čia buvo 
daug privisę. /■

Orteopatai, naprapatai ir 
chiropraktai — ne gydy

tojai
SAN FRANCIŠCO, Gal., ko

vo 4;—- Valstijos generalis pro
kuroras Webb išsprendė, kad 
naprapataf osteopatai ir chiro
praktai nėra gydytojai (physi- 
cian}', o todėl jie negali spręs
ti apie sveikatos padėtį atletų, 
dalyvaujančių rungtynėm.

BERLYNAS, Kovo 3. Praei
tais 1924 meteis alaus mokslais 
Vokietijos valdžiai davė 48 mi
lijonus dolerių pajamų.
valdžia planuoja akcizų alui pa
branginti 100 nuošimči'ų.

Svarbus 
Priminimas 

» , I *

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos. Mes visi esame pratę su- 

• teikti kokias nors dovanas savo giminėms, 
savo artimiemsiems ant švenčių; palinks- 

1 mint ir pradžiuginti juos.
/ Y

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms: teh jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blogai — prastus, šiuo lai
ku kartais menkutė 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 susinešimus su Lietuvos Kopera- 
cijos Banku, ir per tą banką su Lietuvos 
Liaudimi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausi laiką ir sudidele nau
da žmonėms.

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

MAUJIEHOS
1739 So. Halsted St, Chicago, I U.
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Bet mųsų popierinė. konsti-! KAIRAS, Egiptas, kovo 3.

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: 2151 West 2U Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Canal 1667

■■■■■glIlIlMMMMI IĮ lill m IMU llllll Ii

A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

77 W. IVashington St. Room SU 
Tel. Central 6290

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. y. SĮubatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boui. 6737

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR M Al- y 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. !

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

'■ Vyf———ai 11 i
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3131-3-5 So. Halsted St
.Valstija. • • • • ».» ai)

Pradžia 7. vai. vak

4 ■or*

f-

į
gailių TbL: Hyde Park

Nuga-Tone

3514*16 Rousevelt Ii d. 
Arti St. Lotus Avė. 

CHICAGO, 1LL.

Jl-1-24 
T.ltli. 500 
12 tu.

12th STREET
Tel. Ke.lzio 8902

Birutė,

pagelbėti jusi] į 

ja«. Jis 
.. . „ . _ . . prigelbąll: Z

virškinimui. Nuga-Tpne pašalina vidurių užkietėjimų ir gazus, prašalina blogą kvapų 
ir ąukepiiūn nuo liežuvio, paliuoouoja nuo galvoti skaudėjimo ir gražina odą, kuri lyg

JOS. F. NUDRIK
PIANŲ KRAUTUVE
3343 So. Halscted St., 
3327 So. Halsted St., 

Chicago.

Šviesą ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuvės. Caab arba ant išmokėjimų. s

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje,^
THE BRIBGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

BauTKUS, Prts.
jLbll) W. 47th bi., Tel. Boulcvard 7101,1802, Chicago

konstitli- 
nėra tik 
Lietuvos

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogerihusiai.

M. Yuška, 
3228 W. 3801 St., Chicago,

PINIGŲ NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- 

miau paduotą kuponą) Tai visa, ką, jus J 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20x 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—-viduriųk 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- ’ 
liuoja kūno funkcijas ir prigclbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos.

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoj© ; 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono’ 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina, 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento,^ 
kuris labaj svarbią rolę loAia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau- ___
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto. 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prigelbe- 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno. W

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris^ 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių _ 
suvirtum metų davė gčrų rezultatų. Tūkstančiai vyrų '
ir niotenj lubai girių Nuga-Tone, nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikimo, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją iy sustiprina kūno funkcij 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veliksmą gerina apetitą ir y 
virškinimui. Nuga-Tpne pašalina vidurių užkietėjimą ir ■ 
ir sukepima nuo ' . . ' ’ _ ’ w . ___ _______ _
jurvu yra apnešta nuo virdurlų užkietėjimo ir kitų" ligų. Nugą-fone yra vienus pui
kiausių vaistu—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebėk permainą—jus pasidarysite linkanienani laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. ’
VEIKITE ŠIANDIEN1 Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis 
įrodė savo gerumą tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite jrodytl jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nępanūrstutc. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- | 
tiekose tuo supratimu įr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai gražinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvienu pake tuko. r
-...............20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS---------- --
NATIONAL LABORATORY, Dcpt. Lith. 601 1018 S. VVabash Avc.j Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man isbanymui N,uga-Tone 30 dienų apmokunt pašto 
isluicjas ir tuja sąlyga, jog aš vartosiu jį Ž0 dienų ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
Jums $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
neinokčlsiu, •
Vardas. ...............................
Gatve ir No. arba R. F. D,
Mioatas.

CHICAGOS LIET. AUDITORIJOJ

Duona
Saldainiai
žuvis

VARDAS

KUPONAS
Rašalai
Mėsos

Košelės Sriubos
<>

x \ "į:
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Kas Dedas Lietuvoj
Konstituciją i muzėją, 

turą į rankas.

A. Jatiau&kas.

dikta-

sutci- 
Vieš- 
jėga.

šiandien jau žino visas 
saulis, kad Lietuva yra valdo
ma barzdotų ir galifė užsivil
kusių kunigų. Niekam nėra pa
slaptis, kad Lietuvoje konsti
tucija nėra įgyvendinama; kad 
nėra laikomasi tų dėsnių-tei- 
sių, kurias konstitucija 
kia Lietuvos piliečiams, 
patauja žalia žvalgybos? 
Kojomis paminama visos 
čių teisės. Konstitucija
muzėjuje uždaryta, o paimta į 
rankas diktatūra, kurios pagel- 
ba ir valdoma “krikščioniška” 
Lietuva.

šimtai piliečių suimama ir 
baisiausiai kankinama visai 
neatkreipiant akies Į' konstitu
ciją, o kuomet po kelių metų 
artinasi rekordinio Lietuvoj 
šmugelninko kunigo Juozo 
Puryckio byla dėl sakarino ir 
kokaino šmukulio, tai tuomet 
klerikalas Lietuvos premjeras 
Antanas Tumėnas, 
įsidėjęs Lietuvos 
konstituciją, ateina į
skaito iš tos konstitucijos, kad 
•Puryckį be Seimų , sutikimo, 
kaipo buvusį ministerį, negali
ma teisti. Puryckiams ir ki
tiems ponams, yra ir 
ei j a ir teisės. Josi 
ne “krikščioniškai” 
visuomenės dąjiai.

Jau Lietuvos ir 
spaudoje daug rašyta, 'katamo-

Valstybės
Seimą ir

kytojai, valdininkai ir šiaip 
tarnautojai paliuosuojami vien 
tik todėl, kad jie nėra “krikš-| 
čionys” Bomos akli pastumdė-; 
liai, kad žmonės, kurie l 
pasipriešina “krikščioniškai” 
diktatūrai yra įstatymais kon
stitucijos) neleistinu keliu grū
dami kalėjimai!, koncentraci
jos liogerin ir tenai gyvi pil
domi.

Aš dar priminsiu prie daug 
faktų grandinės vieną grandį-

. KAUNAS.Kredito įstaigų 
ir koperatyvų inspekcijos 1924 
m. gruodžio men. įregistruota 

inirt ® naujos vartotojų bendrovės,
2 gamintojų bendrovės, 1 že- 

. mės ūkio draugija, 8 pieno 
! perdirbimo bendrovės, 8 lietu-

j^vių smulkaus kredito bankai,
3 savitarpio draugijos, 4 pil- 

' nosios bendrovės ir 1 svetim
šalių bendrovė.

Apskritai, 1925 m. 
dieną Lietuvoj buvo 
tolojų bendrovės, 13 
jų bendrovės, 5 statybos bend
rovės, 79 žemės ūkio draugi
jos, 60 pieno perdirbimo*- bend- 

. rovių, 238 lietuvių smulkaus 
kredito bankų, 14 vokiečių ir 
1X1 žydų tokių pat bankų, 3 
taupmenų (savišalpos) kasos; 
76 akcinės ir pajinės bendro
vės, 20 'savitarpio draugijų, 
10 akcinių bankų, 4 bankiniai 
namai, 5 bankinės kontoros, 3 
pinigų keitimo kontoros, 87 pik 
nosios bendroves ir 81 svetim-

13 IX mėn. iš Tirkšlių liko 
suareštuoti keletas žmonių ir 
tardomi žvalgybos buvo muša
mi. Išbuvę apie 50 parų kalė
jime ncirodžius kaltės paleid
žiami.

Žmonės visai nekaltai išbu
vę apie HMM! valandų kalėjime 
paleidžiami, žvalgs^ai acįslon- L’)7ų’l^drovS.'
gus ant jų sulnidavoti bylos, 
užmesti kaltinamojo akto.

kicija ..užtašy4a vardu Visaga
lio ir paragr. 11 kalba: “L~ 
■rmtajitm piliečiui turi- -buli ne 
ilgiau kaip per 18 valandas į- 
I ei litas' ‘nhtarfrrtas ■ dėl ■■ jo. suė
mimo ir nur<MiVt4fr£ suėmimo 
pagrindas. Negavęs!; o nutari
mo suimtasis tuoj jraleįdžįa,-, 
nias.” Bet kaip tuo' Visagalio, 
valia, taipir konstitucija nėra 
pildoma ir pagoniškomis! kojo
mis žvėriškai mindžiojama.

Vargas valstybei, kurios gy
venimas tokiu keliu veda, tau
tai, kurios išmintį prarija po
litinė ir tautinė neapykanta...

sausio 1 
•14) 1 vai*- 
gaminio-

809 W. 351h SI., Chicago |
Tel. Be levard 0611 ir 0774 f 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- įi 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus! ir 
Parduodam Laivakortes, t

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St,
''■■■' Tel. Bouievard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8. v. y, kiek
vieną vakai'ą, išskyruš ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

n* HK; s

. Vyriausybė įsakė zagiulistų laik- 
Su- raščio EI Ahram redaktoriui, 

Emiliui Churi, per valandą laiko 
apleisti Kairą. Policija eskor- 
tavo jį i Port Saidą.

Atėjo Kultūra No. 2. La
bai įdomi savo turiniu. Ga
lima gauti, Naujienose. Kai
na 30 centų.

ilIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlUIIH

NAUJIENŲ
KONCERTAS

«•

Dalyvauja: • ' '
Dzimdzi Drimdzi, J. Kudirka, p-nia N. Gugienė ir kiti

atsilankiusi svečią ir viešnią, tai bus didžiausia • uahjanybe, kurią specialiai 
, šiam Koncertui pagamino garsusis Dzimdzi Drimdzi, tai bus nepaprasti 

reginiai ir veiksniai, kurie suteiks naujo ūpo, sveiko juoko ir neįkainuojamo 
smagumo dėl kiekvieno ir, ant galo, lai bus Koncertas, kur suvažiuos draugai 
ir drauges nematyti per ištisus metus!

Bilietų kainos: $2.00, $1.50 ir $1.00. Pirkite bilietus iškalno ir užsitikrinkit 
sau vietą.

Pilnas Programo dalyvių sąrašas bus paskelbtas Naujienose Penktadienį 
ir šeštadienį.

UNSWEETENED
EvAPORATEp

milk

, ATMINK!
' >» : ...

Borden’o Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistingesriis negu paprastas pienas. Tu
rit vartot Borden’o Išgaruodintą Pieną 
per pusę su vandeniu, jei vartosit kaipo 
paprastu pieną.
Jėi turit savo receptu, kuris reikalauja smeto- 

• nos, vartok i t tiek-pat Bordeno Pieno kiek rei
kia Smetonos. . ,

Bordeno yra tyras ūkio pięna^ su. Smetona, pa
likta. Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir 
kavai ir kepimui. Jei norit žinot kaip kept ar 
virt su Bordeno Išgaruodintu Pienu, išpildykit 
kuponą, paženklinant kokias pamokas norit, ir 
mes prisiųsim dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden BuiHinr,

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St. 

Room 1211
• Tel. Dearborn 1013 z
Valandos nuo 9:30 iki 4 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3385 So. Halktcd St. 

Po piet ir vakarais iki 8 vai.
Yards 0141 ir Yards 6894 

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

Pajai
Pudingai

(Lithuaiuan)

GYDYMO 
BANDYMAS

New York

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

.Valandos:'9 ryto iki 9 vakare. Se- 
ręcįoj ‘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 morgičiaua 

lengvomis- išlygomis.

A. A. OLIS
ADVOKATAS ’

11 S. La Šalie St., Retom |2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

v Vakarais
3301 S. Halsted St., Te]. Blvd. 6775 

6-8 ▼. v. apart Panedėiio ir 
Pėtnyčios.

Tai yra geriausi Pianai pasaulyje, 
parsiduoda už fabrikos nustatytą 
kainą ant lengvų išmokėjimų.

Whfce Hou»o .TsfaGT- ___
>700 *615 *530 *450

$1

i vvM
’ J

J'1k

pULBRANSEN
V_JThe l&gisterinį Piano

Atydai 
Lietuvių

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
------------------ ■ į - • v

Vienuolyno arba Marųuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien Idekvie- 

! nam skaitytojui.
Norintieji užsisakyt kreip

kitės pas
S. A. VASILIAUSKĄ 

! 3434 W. 65 Street,
Repuhlic 4876

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

J. P, WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 6584 ir 6585 

VALANDOS: Kas dieną, išski
riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS;
10717 S. Indiana Avenue,

Telefonas Puliman 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

SPECIALISTAS ant egzamina
vo jimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokuftientų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

............................
Tek Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1786

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. tYashingtun /SU

Cor. VVashinttou Clark



Ketvirtadienis, Kovo 5,1925

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

I Q Q *7TK.TfIcional,?’ Nutarta-daug gražių 
ZullllvJO'ir rimtų darhų atlikti ir nėra

I nllKijonės, 1<ąd jie bus įgyven
dinti. Nutarta išleisti savo laik- 
i raštj, kuriam jau pusę lėšų pą- 

Vilkaviškis. Paskaita. \ aaarlo■ (ųu (jrallgy XTft suaukota, o ki-
1 diuią Seimo narys drg. Bu- |;l“ pus(?' |ikinuisi sl)rink|i iki 
lini' \ ilkavisky kino salėj skaisausjo į * (j Ekspedicijos dur
te paskaitą tema: Biudžetas, (Įrailgai apsiėmė atlikti vel-< 
finansai ir ekonominė politi-; hli> Konferencija praėjo labai 

oras pasi- paųj|llsjll upu įr Kuvo užbaiga 
ta Internacionalu, po ko visi 

’H?’i?Tn<->nU’ JG-,e dalyvavusieji nusifotog
rafavo. Tenka tik pasidžiaugti 

.tauragiškių darbais ir palinkė
ti jiems daę didesnio pasiseki
mo. —Šilo Sapnas/

taikė labai blogi, nors skelbi
mus mus draski
susirinko nemaža. Klausimai 
surišti su krašto finansinis yra 
labai svarbus, bet (žmonės pa
prastai jų nesupranta ir neži
no. Todėl drg. Bielinio pa
skaita gyvai, aiškiai ir įtikinau-, 
čia i — davė galimybės smul
kiam valstybinio mokesnio mo
kėtojui pamatyti, kad jis — 
smulkus mokėtojas — neša 
ant savo pečių didžiausią mo
kesnių naštą, kad iš jo kiŠe- 
niaus išpumpuoti litai, krikš
čioniško Seimo ir valdžios eik
vojami policijos • stiprinimui, 
r; akcinių mukyklų lajikymuli, 
kunigų algoms, šelpimui da
vatkiškų organizacijų, stambiu 
bankininkų pasipelnymui ir 
panašiai. Saujai bagočių ati
duota visa krašto valdžia, o mi
lijonams Lietuvos vargo žmo

guli sunki mokesnių našia.
— Vilkaviškietis.

Vilkaviškis. Vilkaviškio rajo
no konferencija vasario 1 dieną 
neįvyko, kadangi dėl blogo oro 
daug narių nebuvo.

Ap. K-tas.

P. Pasvalio organizacijos na
rių susirinkimas. Buvo apsvar
styti kliubo įstatymai, perre
gistruota organizacijos nariai 
ir daug kitų smulkių dienos 
klausimų išrišta. Tik apgailė
tina, kad nekuria organizaci
jos nariai' kelia asmeniškus ne- 

. čusipratimus, kurie partijai 
labai kenkia ir demoralizuoja 
narius. Papartis.

Alsėdžiai (Telšių apsk.) 
Sausio 18 d. įvyko vielos s.-d. 
organizacijos viešas šokių va
karas. Tvarka buvo gera ir 
vakaras praėjo pasekmingai.

Plunge (Telšių apsk.). Š m.

Plungės kuopos visuotinis na
rių susirinkimas. Aptartas blai 
vybės klausimas ir nutaria, 
kad pastebėjus tris karius pa
sigėrusį draugą, jį visiškai iš 
narių pašalinti. Surinkta nario 
mokestis, nutarta į kuopos 
skaityklą išrašyti žurnalų, “Kul 
turą”, “S-tą” ir “žiežirbą“. 
Komitetas paliktas tas pats. 
Nutarta greitu laiku šaukti 
mieste darbininkų susirinki
mą, tikslu supažindinti dar
bininkus su s.-d. frakcijos dar
buote savivaldybėje. Nusista
tyta kas pirmas sekmadienis 
po pirmos mėnesio dienos šau
kti visifetinus kuopos susirin
kimus. ' —Matalė.

Tauragė. — (gruodžio 27 d. 
Tauragėje įvyko L.S.D.P. Tau
ragės apskrities konferencija. 
Draugai buvo veik iš visų ap
skričio kuopų atvykę. Konfe
renciją atidarė apskrities k-to

sugiedojo Intcrna-

North America Accordicn M t g. Co.
Vieta gerų 

ir iengvių ’ 
armonikų 
Jungt. Vai- j 
U;<»e. Mes 
nevartotame 
mportuotų ar
monikų'; visi 
1U8U 

■nental 
>adaryti 
įai. < 
toj. 
larbas 
Kainas 
komis _ 

Senas armonikas mainom 
naujos armonikos garan- 

Re.kniaukite musų kata-

North America Accordion Mfg. Co. 
9'?t> So. Halsted St.. Chicago. III.

iuMo materiolo. 
naujas. Musų 
>♦<>« metams 
ro šiandien.

instru- 
yra

i čio-
Chica-
V įsaa 
atlie- 
ran- 

iš KC-

Atrask pats savo laimę
Skaityk

BURTININKĄ 
‘Burtininkas” eina kas mėnuo nau
jas antri metai ir stiprus, kaip uola! 
■‘Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimės išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas; “Burtininko” kaina metui $1. 

Pinigus siųsdamas adresuok:
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

3196 So. Halsted St., Chicago, Ui.

NAUJIENOS, Chicago, III.
.... ................................................................................................ ■■■»

teiikalihgij žygių, nes šiaip or-' 
•ganizacija gerai nekuomet ne
veiks. Organizacijoj yra sklokų 
mėgėją.

Susirinkimas nutarė atšaukti 
iš Miesto Tarybos mokytoją Ra- 
ziliaušką Praną už nesilaikymą 
partinės disciplinas. Jis pašalin
tas iš partijos.

Susirinkimas perregistravo 
Partijos narius. Priimta tikrais 
nariais 19. Antra tiek palikta 
persvarstymui sekamame susi
rinkimo.

. (

Išrinktas nuolatinis org. Ko
mitetas. — nu8*

A

Kybartai. Gruodžio 7 dieną Į Miestas, kurs pirmiau smarkiai 
statėsi, kuriame gyvenimas vir
te virė, dabar pusiau apmiręs: 
prekybos įstaigos užsidaro, dar
bininkai klajoja Katine ieškoda
mi prancūzų. Padėti badaujan
tiems ir skurstantiems bedar
biams .miestas ir prie geriausių 
norų neturi iš ko. Musų frakci
ja IrclS taryboj bedarbių šelpi
mo klausimą, bet — pinigų nė
ra. Todėl ir organizacijoj ūpas 
nepergeriausias. Ypatingai, kad 
draugų tarpe, kaip pirmiau, taip 
ir dabar sutikimo nėra. Reikė
tų Centro Komitetui padaryti

Kybartų miesto L. S. D. P. or
ganizacija darė savo eilinį susi
rinkimą. Dalyvavo bemaž visi 
nariai ir atvykęs (j, K. atsto
vas.

Bendrai imant, organizącijos 
padėtis nėra gera. Nors i Mie
sto Tarybą mes pravedėme daug, 
bet toli gražu dar pusės vietų 
neturime. Tas neleidžia musų 
draugams veikti T^yboj taip, 
kaip jie norėtų ir kaip reika
lauja Kybartų darbininkų inte
resai. Miesto nuskurdimas, dėl 
sustojimo prekybos yra didelis.

Važiuokite Lietuvon į Svečius

00 Kelione iš New Yorko
Klaipėdon ir Atgal

Naujienų Eskursija 
LIETUVON
Gegužio 2-trą

U.S LINIJOS LAIVU

Vienu iš didžiausių lai
vų pasaulyje ir pagirtu 

į per Naujienų ękskursan-
- tas.

ERIE R. R. Paketui i NIAGARA FALLS
Priežiura

Ši ekskursiją bus po tiesiogine Naujienų prie
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilnų garantijų saugumo, patogumo, 
priežiūros, aprūpinimo ir malonumo kelionėje.

Pigumas
Neveizint, kad laike ekskursijos yra duodama 
daugybė patogumų ir progų visiems keliaunin
kams, ir dar kaina yra didžiai nupiginta. Laiva
kortės dabar yra fmbrangiausios. Perkant laiva- 
kortę atskirai kainuoja į abi puses $280.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu hudu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui i Niagara Falls
. / ’ ■ •, , f 

• Ekskursantai keliaujantis Jš a Cbicagos dis1 S 
Dearborn Stoties Erie gelžkėliu ar iš ki
tų miestų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietų Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletu valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiųjų vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

Bandoma gauti speciali traukini
Erie R, R. gelžkelis prisižadėjo duoti specialį 
traukinį Naujienų ekskursantams iš Chicagos 
iki New Yorko ir pakeliui į Niagara Falls, jei 
susidarys ganėtinas keliauninkų būrys, būtent 
125 žmonės. Šių progų gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėti! palydėt savo gi
mines iki NeW Yorko.

Visi agenfai kviečiami prisidėti
Visi U. S. Linijos agentai, kurie turėsite kiek 
nors keliauninkų ant 2 gegužio, kviečiami pri- 
sidėti ir gauti savo keliauninkams kambarius 
ant laivo per Naujienų Bendrovę. Musų palydo- 
vas patarnaus. lygiai .Vviąi.ems*d ;

k Skubinkite sutvarkyt popleras >
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skybiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymų sugryžimui, 
pasportui ir -aprūpinti taksas už 5 metus. Ku
rie dėl kokių nors priežasčių negali gaut leidi
mo sugryšti, turi pasirūpinti kitokius dokumen
tus užtikrinančius sugryžimų.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Marųuette Pharmacy
Vienatinė Lietuviška Aptieko šioje 
apielinkėje po priežiūra patyrusio 

Registruoto Aptiekoriaus.
Reikale malonėkite kreiptis prie 
manęs, o aš pasistengsiu'pilnai už
ganėdinti duodamas teisingus pa
tarimus ir sąžiningai pildydamas 

daktarų receptus.
Fj A. RAR A S’, 

Gegistruotas aptiekorius ir 
savininkas

2346 W. 69 St., (arti Wostom Av.) 
Phone Republic 5877-5831.

CHICAGO, 1LL.

Mrs. MICHNIEV1GZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kanjpas 31 gat.
Tol. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika-

Pennsyl- 
ligon* 
Sąži- 

patar- 
visokio-

vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 

•gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose moterim.* 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
alte pagelbą

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

................. 1 ■

OR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedčliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, Canal 0084 
DR. 1. TREIGER 

2028 So. Halsted St.
Vai. 6-8 v. Nedėl. 10-12 ir pag. sut.

DYKAI
Medikalis patarnavimas.
Dykai egzaminavimas. 

Dykai gydymas, dykai operacija. 
Kasdien nuo 11 iki 2į ir nuo 6 iki 8 

NATIONAL UNIVERSITY
O F SCIENCES’

2923 So. Michigan Blvd.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 pe 
pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L DA VIDUMIS, M. D.1
1643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 va.1. ryto 9

nuo 5:3U iki 7:30 vakare.

Or. 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. MONTVft)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*. 
1579 Milvvaukeę Avė., Room 209' 

kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 12 iki 2 po pietų 

6 iki 8 vakare 
Tel. Spaulding 8633.

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1442 So. Westei*n Avė

Tel. Lafayėtte 4146
I —ii—■—— I

f ei. Bhd. 3138
M. Woitkewic» 

BANIS 
AKUŠERKA

P»
mota

prie glrndy- 
patarimai 
moterimi 

r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

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

3235 S. Halsted St.

HERZMAN-»
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 
“lektros prietaisus.

Ofisas jr Labaratorija: 1025 W. 
I8th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak 
•vpecial: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl namų, 
taukite Boulevard 4136 arba 
r>rexel 0950.

relefonaii

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

‘ Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 lubos 

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

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po piet^.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos, tel. Drexel 9191

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

•tisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street

ulandos 1—3 po piet, 7—-8 *ak Ne- 
ėliomis iš šventadieniaflęTO—12 dien

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

Optometrist
rol Boulevard 6487 

J^^|Q£|k^t649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-tos ant

2 lubų
■.................................. /

Dr, Benedict Aron
'tisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
jifayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
’rospect 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 

balandos 2:00 iki 4:30 ir e iki 10. 
Sedėlioj nuo 2:86 iki 4:30 po pint;

Biuras 4204 Archer Avė 
Kampas Sacramento Avė.

V, nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:80 
Telefonas Lafayette 3878-7716 

Dr, J. W. Beaudette 
* ■ i .m  ................11 -.................... ....... —■«/
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sau konku- 
Yra faktas, kad bol- 

šiandie aštriausia per- 
socialistus. Sovietų 
'davė amnestiją tuks-

NAUJIENOS
l’be t.ithuauian l>»ily New»

otuheti baily Exrcpt Su acte
h* I.itboaniao l*ub. Ca T*»»

»

»8.00 
67 00 
•s.00

Ir

jos teismas, kuriame atei
nančią vasarą bus nagrinė
jama byla dėl Matteotti nu
žudymo.

Negarbinga fašizmo1 kar
jera baigiasi.

SKYSTAS “DARBININKO”
ATSAKYMAS. ...i-

Matte. 
Office 
art oi

r.iitc; P GRIGMTIJ-

■* >..uth Rai«t»d 
Chicago, UI.

fatapbane Rootevalt 8&00

Subscription Ra tesi 
per year in Canada. O • 
per year outside of phieago 
per year in Chicaaro 
pe> copy.

b.nteieu <u> Sevond Clas» 
•larch I7th 1914. at the Post 
t '^hieago, 111. inde* rhs 
f a re h 2nd 1879

Naujienų** einu kasdien išskiriant 
ukmadienius. įleidžia Naujienų Ben- 

, ir6v0, 1739 So Hateted St.» Chicagu. 
U - Telefonas1 Rno«pve!t 8500 
• f* -

Užsimokėjimo kaina

i.ietuvon ir kitur ušeieniuoee: 
(Atpiginta)

Metama _____ ...__________ €8.00
Pusei metų __ _____________ 4.00
Trim* minpgiami _____2 00
Pinitnis 'eikis eiųeti oa#t-» Monev

'*rieHv kartu tu uimakrmn

meagoje paštu:
Metams $8.00
Pusei rhetų t4.Q0
rnms mėnesiams 2.00
)vi«»n> mėnesiams 1.00

«>nnn mėnesiu’ * 7Š

<i< aešiotoju-
v lėtu, kopija dc-
Savaitei .................... 18c
Mėnesiui __ __________ 75c

uvienvtose Valstijose, na Chicagoje,
paštui

Metams .... _____ J____ i. $7.01)
Pusei metų .................. . _. 8.50
Trim# mėnesiam* ' 1.76
Ovien> mėesiam ___ 1 U5
šienam mėnesiui .76

Brooklyno bolševikėliai 
gieda “graudžius verksmus” 
iel to, kad jie neįstęhgė su- 
ardyt rubsiuvių lokalo mi- 
vingą ir net gavo mušti. Bet 
publika iš jų juokiasi. Ji ne
gali gailėtis tų elementų, 
kurie visuomet “argumen
tuoja” kumščia.

Chieagos lietuviai gi, iš
girdę apie komunistų nelai
mę Brooklyno rubsiuvių Iš
kalė, padarė tokią išvadą: 
“Revoliucijos Amerikoje jau 
nebus, nes bolševikai tapo 
sumušti!”

Rusijos bolševikai, yra ne te
iginio. bet politinio pobūdžio. 
Franci! jos . rcvolliiucionieriai 
vartojo jį* dėlto, kad jie jaute, 
jogei valdžia sprūsta iš jų 
rankų, ir nežinojo, kaip ją iš
laikyti. Jie tikėjosi atsilaiky
ti, išžudydami savo ' priešus. 
Pradžioje jie kapojo galvas se
nosios, monarchines valdžios

KelvirlaJienis, Kovo 5 1925

eks-

Užvakar “Naujienos” pa
davė atėjusią iš Berlino ži
nią apie “Russian-American 
Indusfrial Corporation” ‘su- 
bankrotavimą. Ta žinia es
anti paimta iš Maskvos laik
raščio “Torgovo-Promišlen- 
naja Gazeta” (Prekybos- 
Pramonės Laikraščio), kurį 
leidžia Rusijos sovietų vald
žia. Jame esą pasakyta, kad 
per praeitus 1924 metus mi
nėtoji korporacija praradu
si tris miljonus aukso rubliui 
ir tuo budu netekusi viso sa
vo pągrindinio kapitalo.

Rusijos-Amerikos Pramo
nės korporacija buvo sukur
ta tam, kad atgaivinus Ru
sijoje rūbų gaminimo pra
monę. Per ją sovietų vald
žia tikėjosi suinteresuoti Ru
sijos pramonės atstatymu 
amerikiečius ir \jų.... dole
rius. Kadangi Ąmerikos ka
pitalistai dar nelabai linksta 

linvestuot savo pinigds Rusi- 
d/ktatoriul jOje’ bolševikai pasirūpi

mi rus, daktarai rado, kad Ii-1110 l)r^rau^ti prie to suma- 
ga buvo sunaikinus beveik^“10,J ^nerikos. darf”,,in-1 
visus jo smagenils.

Išrodo, kad tie garsieji

> ■ ■■ -......................... ■1 1,1 " ■

Italijos diktatorius Musso- 
lini laikinai pa'sitraųkė nuo 
valstybės vairo ir jo vietą 
užėmė jo draugas JLuigi ‘Fe- 
derzoni, buvęs iki šiol vidaus 
reikalų ministeris MusšolĮ- 
nio kabinete.

Diktatoriaus pasitrauki
mo priežastis esanti liga. Ji
sai sergąs kojpa tai pavojin
ga liga, kuri primenanti Ru
sijos bolševizmo tėvo,*Leni- 
no, ligą. Leninas, kaip žinia, 
daugiaus kaip už metų laiko 
prieš savo mirtį buvo dali
nai suparaližiuotas, ir juo 
toliau, tuo labiaus paraližius 
plėtojosi jo kūne, kol atėjo 
galas. Rusijos <

kus. Ir jiems pasisekė: šios 
šalies rubsiuviai įdėjo į Ru

di ktatoriai visuomet turi ko- bKi()S"Amerikos Pramonės 
kią nors nepagydomą ligą,*Korpoiaciją keletą šimtą 
kuri daro juos desperatiš- tūkstančių dolerių, 
kais: dėlto jie ir elgiasi r.o 
kaip normalus žmonės. Apie

Jeigu dabar ta įstaiga su
bankrotavo, tai kaip bus su 

Ispanijos diktatorių’gen.’lfc' Amerikos rubsiuvių pini- 
Riverą, juk irgi sakoma, ka(^8ais‘ 
jisai esąs išsigimėlis, pasižy
mėjęs (paleistuvybe, girtuok- Mes tuo tarpu, nenorimeI * ' O - * A*Vz**V*

liavimu ir skandalais, kuriu ųlačiaus apie tą dalyku kai-
sarmatytųsi kiekvienas pa
dorus asmuo.

Mussoliniui pasitraukus, 
fašistų diktatūra Italijoje 
gal galės būt ramiu budu 
likviduota. Ji vistiek jau 
yra supuvusi iki pat šaknų. 
Net ir Mussoliniui esant 
valdžioje, ji ilgai nebūtų ga
lėjusi laikytis.

Tuo paeiu laiku, kai atėjo 
žinia apie “juodmarškinių” 
vado pasitraukimą, spaudo
je tapo paskelbta naujas bu
vusiojo fašistų teroristinės 
organizacijos viršininko, Ce- 
sare Rossi, laiškas. Rossi da
bar sėdi kalėjime, kaltina
mas socialistų atstovo, Gia- 
como Matteotti, nužudyme. 
Žinodamas, kad jam grasi
na areštas, jisai rašė dikta
toriui Mussoliniui, protes
tuodamas prieš tai, kad pa
starasis mėgina savo kaltę 
dėl tos žmogžudybės suver
sti ant jo, Rossi’o, < galvos. 
Vienas tokio turinio laiškas 
buvo paskelbtas pirmiaus; 
dabar pateko spaudon ir an-

bėt, kadangi esame patyrę 
apie jį tiktai iš antrų šalti
nių. Butų tečiaus gerai, kad 
kaip galint greičiaus butų 
paskelbtos apie tai pilnos ži
nios/Jeigu atėjęs iš Berlino 
pranešimas yra neteisingas, 
tai jisai turi būt atšauktas., 
O jeigu tiesa, kad Rusijos- 
Amerikos Pramonės Korpo
racija subankrotavo, tai rei
kia žinot, kodėl taip atsiti
ko.

Tai yra svarbu ypatihgai 
Amalgameitų unijos na
riams, kadangi daugelis jų 
yra pirkę akcijas (Šerus) to
je biznio įstaigoje, pasitikė
dami, kad ji, būdama “dar
bininkų valdžios” 'globoje, 
nepražus.

LEIDIMAI BENDROVĖMS

KAUNAS. — Kredito įstai
gų ir koperatyvų inspekcija 
per -praeitų metų gruinlžio 
mėn. išdavė, 10 leidinių bend
rovių kapitalams ii' nariams 
skiriamam kriolitui pakeisti, 
būtent: akcinėms ir pajinėms 
bendrovėms—1, smulkaus kre-

11 asis Rossi o laiškas. Jo ori" dito bankams 7 ir pieno 
ginalą turi vyliausias Hali- perdirbimo bendrovėms — 2. 

"•4

Kiek iaiko atgal So. Bostono
Darbininke” tilpo strąipsnis,1 šalininkams; bet juo labilius'tams 
uriame buvo surašyta Visa Ii- revoliucionieriams sprūdo dir- ] 

va iš po kojų, tuo labiaus/jie mc. 
ėmė bijoti net vieni kilų, ir 
viena frakcija pradėjo žudyti 
kitų frakcijų vaduN. Tuo budu 
palydėjo savų, gyvybę ant gil
jotinos garsieji revoliucijos va
dai MaVat ir Danton. Pasiliko 
pagaliau iš visų didžiųjų vadų 
tiktai Robespierre. Bet kai ji
sai “apsidirbo” su visais prie
šais, lai įvyko sukilimas prieš 
į į patį, ir xj iisiai taip pat buvo 
nugalabintas.

Panašų plėtojimąsi mes ma
tome ir šių dienų. Rusijoje. Jos 
revoliucija nukrypo į šunkelį, 
kuomet viena .. revoliucionierių 
frakcija, bolševikai, pasigrobė 

I į savo 
frakcija, 
mo plačiosiose 

parodė S leig'iamoj o
linkimai) ir nenorėdama atsi
žadėti valdžios, buvo priversta 
panaikinti vieną po kitos žmo
nių'teises; tatai sukėlė prieš 
ją daugiaus žmonių, ir ji buvo 
priversta griebtis dar des.poti- 
šikesnių ipriemonią, kad atsi
laikius. Pq to (prasidėjo bęgaj- 
leslingas žudymas visų, *ku-

i
*anija katalikų, kada J^OįTs pasi- 

usiu mokslo arba meno 
“ilvie,. ir pagaliau pasakyta, 

’ nd katalikų bažnyčia kelianti 
^manijos kultūrą, o visokio 
nlauko “bedieviai” esą griovi-

riuos tildai bolševikai nužiūri, 
kaipo pavojingus 
renius.
še vika i
sekioja
valdžia
tančiams gen. Vęangelio ir De- 
nikino oficierių, kurie su gin
klais rankose kariavo pi’ltš 

! vaidiną, bet socialdpmokra- 
I jr socialrcvoliucionie- 
riams nėra jokio susimylėji-

Nepateisinti išmokėjimai Yčui, 
yoldemarui ir k.

Tokiomis aplinkybėmis 
esant, padarius nuodugnią Pa
siuntinybes kasos ir valstybės 
lėšų reviziją, Stasys 
Ir Naujalis galutinai išaiškino 
ir paklausti kaipo liudininkai 
patvirtino, 
atsiskaityti

.1918 m. 
išduota P. 
iš banko “

Ma-
Mi-

Puryckio "dokumentus” 
pertai atmeta.

1) Juozas Puryckis, kad 
slkvos atstovybė pastatė, 
nbileriją prieš įvykusį faktą: ji
pažadėjo du vagonu maisto 
badaujantiems ir pati nurodė 
šiam reikalui kreditą, lodei jis 
majies, kad šio klausimo išri
šimas neišeina iš Ministerijos 
kompetencijos ribų ir apie lai 
iMinislenių Kabinetui neprane
šė. Lydimas raštas apie au
kos siuntimą Maskvos at tovy- 
bei parašytas nebuvo, nes Mi- 
lichcvskis buvo patikimas 
žmogus, Atstovybės rekomen
duotas'ir be to Ministerija da
vusi jam padėjėją Ministtri- 
joij tarnautoją šutinį. ILiudyme 
16754 Nr. Išduotame Milicbov- 
skiui buvo pažymėta, “Sulig 
IMinisterių Kabineto nutari
mo”, kadangi Ministerių kabi
netas buvo savo laiku nuta
ręs duoti pašalpos Rusijos ba
daujantiems, bet iš šio liudy- 
mo teksto negalima suprasti, 
kad ir šiuo du vagonu Minis- 
torių kabinetas buvo nutaręs 
sdųsli. Jis, Pileckis, nemanąs, 
kad Avižonis tą pažadėjimą 
buvo padaręs vien tik motyvu 
materialiai pasipelnyti. Sacha
rino Rusijon įvežimo faktą ne
galima pavadinti priešingu eti- 
,kai darbu, nes jis buvo siun
čiamas ne slaptai, bet viešai 
per muitinių kontrolę. Vagonų 
apžiūrėjimui Jonišky Ministe
rijos nebuvo priešintasi, ir ^ne
buvo protestuota, kad žvalgy
bos skyriaus at-tovai dalyvau
tų vagonų patikrįniihe kaipo 
liudytojai. ;

Kurjicrų ir diplomatinio ba
gažo ekspedicija iš Ministeri
jos į • ųžšienį buvo bendrojo 
Departamento Direktoriaus ži- 
Ąioje ir priežiūroje, todėl jis, 
Puryckis, nematydavo ir neži
nodavo, koki kurjierai važiuo
davo ir ką jie veždavo , buvo 
vien užimtas svarbiais politi
kos klausimais. Pardavimui 
jokių daiktų nei Iterlinan, nei 
kur kitur neriųsdavo ir iš nie
kur negaudavo. Maskvos at
stovybei niekuomet nesąs da
vęs įsakymo siųsti Skrinnikovo 
ar keno kito įlaiklų po ant

is sekančių sumų: 
gruodžio mėn. 31 d. 
Puryckiui avanšaįš 

Fur Bandei und Inr, 
dustrie” Yčo ir Voldemaro są« 

teroras-Kaitoj A. 250,000 iš jų Puryc- 
Tęrorą, kis įnešė m Pasiuntinybes kason 

be to, juk vartoja dažniai ir A. 100,000. 
kontrrevoliuciniai elementai 
pavyzdžiui: katalikiškas admi- kio nurodymu 
rolasi Horty Vengrijoje, kata- banko A. 100,(MM). 1919 m. lie- 
likiškas generolas De Rivera 
Ispanijoje, ir savo didelėmis 
koncesijomis katalikų bažny
čiai pasižymėjęs “juodmarški- 
nių” vadas Mussplini Italijoje. 
Nemažo palinkimo pamėgdžio
ti tuos kruvinus despotui ro
do, pagaliau, ir krikščionių de- 
mokiatų valdžia Lietuvoje.

Taigi teroro prikaišiojimas 
“bedieviams” yra gryniausias 
absurdas. Apie- terorą “Darbi
ninkas” ėmė pasakoti tjktąi 
deltoJlTad jisai netyri kuo įro
dyti savo neteisingo ■ tvirtini
mo, jog “katalikų bažnyčia 
stato, o bedieviai griauja”. i 

Katalikųbažnyčia >savo <po- 
zityvę rolę Žų/ionijos kultūroje 
jaii, senai yra. suvaidinusi, 
Šiandie ji yra nė pręgrešo, bet 
reakcijos jėga. ’

Su tikėjimu arba “bedievy
be”, kaip matome, tas išsigi
musios revoliucijos 
nieko bendra neturi.

kai.
•Deliai tokio tvirtinimo “Dar

bininke” mes nurodėme, viena, 
’ ad žymius mokslininkus ku
nigus arba minykus, tas rąšy- 
‘oias sugebėjo surasti tiktai 

’duramžiuose; o naujojoje ga
dynėje, kuomet mokslas daro 
didžiausią progresą, apie kata
likų dvasiškijos pasidarbavi
mu šitoje srityje nieko negir
dėt; ji dabar mokslo progresą 
net trukdo.

Antra, mes pastebėjome, kad 
už atskirų katalikų pasidarba
vimą mokslui duoti kreditą 
bažnyčiai negalima, kol nebus 
i rodyta, kad tie darbuotojai 
buvo bažnyčios remiami ir 
ačiū tam atliko naudingus < sa
vo <larbus. “Darbininko” gi 
straipsnio autorius tę neįrodė. 
O tuo tarpu yra žinoma, kad 
katalikų bažnyčia savo galy
bės - laikuose (viduramžiuose) 
daugelį i didžiausių moksliniu- I 
kų persekiojo (pav. Bruno,! — 
Gallileo ir k.). • | • »

Byla dėl šmugelio valdžios įstaigose
nas žydėjo kai kuriose šalyse * ®1 \ . *
1 V V • . • I

Kaitinimo aktas
VAITIEKŪNUI, JUOZUI

AVIŽONIUI, ZACHAR UI MILICHOVSKIUI 
IR JUOZUI ŠUTINIUI.

1919 m. birželio 
mėn. II d. išmckėta P. Puryc- 

iš Deutsche

nagus visą galią. Ta 
neturėdama pritari- 

masėse (kaip 
Seimo

daug anksčiaus, negu atsirado
krikščionybė — sakysime, se
novės Graikijoje ir Romoje.
Krikščionybės gi laikais ne JUOZUI. PURYCKtUI, JUOZUI
vien katalikai darbavosi mok
slui ir menui, bet ir priešingos 
katalikams tautos — pav. ara
bai, kurie priėmė Mahometo 
tikėjimą.

Pagaliaus 
me: jeigu 
rastis -nori 
dieviai” esą
ibiai nepaduoda tų 
vardų, kurie pasižymėjo

mes šitaip pasako
tas klerikalų laik- 
įrodyli, kad qbe- 
griovikai, tai kodėl 

bedievių” 
grio

vimu”, ir kode! neparodo, ką 
ir kaip jie “griovė”.

“Darbininkas“ dabar mėgi
na' atsakyti į musų kritiką. 
Vienok pirmuosius ~ tris musų 
argumentus jisai nedrįsta nė 
paliesti. Juos sumušti jisai, 
vadinasi, neįstengia. Atsakymą 
duot jisai bando liktai į ket
virtąjį punktą būtent, į musų 
klausimą' apie “bedievių“ var
dus, užsiėmusių l“griovinui”.

(Pabaiga)

pos mėn. 1 d. iš Deutsche 
Bank A. 50,000. 1919 liepos 
mėn. 16 d. išmokėta
chorui ir Mulleriui p. Puryc
kio nurodymu
Bank A. l,(M)0.

1919 m rugpiUčių* mėn. 16 
7 d. išmokėta, p, • PųrjvkiiĖ iš

Deutsche Banfe A. , 25,000.
, 1920 m. balandžio mėn. 24 
d. išmokėta p. Puiyckiui iš 
Bank, fur Handel und Indus
trie A.. 200,000. 1920 m. ge
gužio mėn. 13 d. išmokėta p. 
Gailiui stipendijoms iš Bank 
fur. u. Industrie A. 50,000

1920 m. gegužio mėn. 12*d. 
išmokėta p. Girštivičiuį — 100,

Grutzins-

Deutscbc

ntenetdo 26

1920’nT rugpiučic, 13 d. ptof. 
,z Į Jurgučiui išduota iš Bank, fur 

‘ TB 'u: Tnduslrie A. 250,000.
1921 m. sausio

d. prof. Jurgučiui iš Bank fur 
H. u. Industrie A. 150,000.

Liudininko Gailio žodžiais 
dvi pastarosios įsumos J>uVo iš
duotos Krikščionių Dcmokra-

1920 m. spaliu mėn. 7 d. J. 
Puryckio įsakymu išmokėta 
poniai Vollmar iš Bank fur 
Bandei und Industrie 
000.

1920 m. kovo mėn. 
duota p. Vailokaičiui 
don Banko A. 150,000.

d. išduota 
Drezdencr

50,-

12193,206— užvestos nebuvo, 
208. už praėjusius me

tus kasos knygos, 
kaipo ir kitos pasiuntinybėje 
vedamos 'buhalterijų:

Pasiuntinybės revizija Berline.
Kuomet iš šios bylos tardy

mo apie Talino įvyki paaiškė
jo sauvališkas aikvojimas val
stybinių pinigų Lietuvos Pa
siuntinybės Vokietijoje, Stei- 

i giamojo įSicimo buvo nutarta 
* pavesti‘Valstybes kontrolei pa
daryti reviziją Lietuvos Atsto
vybių užsieniuose. Valstybes 
kontrolieriaus įsakymp iš 1922 
m. kovo 1 d. Vyr. Revizorius 
Stasys ir buhalteris Naujalis 
pirmoje eilėje padare, laiko
tarpy j 10 kovo—13 balandžio 
1922 m., Berlyno Pasiuntiny- 

| bes Reviziją, svarbiausia, kad 
’ ‘ > atskaito

mybę escant jam pasiuntiniu
'Del šito punkto So. Bostono priikiinti 1 uiyckio 

laikraščio redakcija prirašė ®Sunt jam 
daugiau# kaip dvi spalius. Bet Kūlyne. Paklaustas šiuo rei^a- 
ką gi mos tenai randame? Nu-i^11 liudininkas Gailius parodę,

redakcija

gi ve ką: „ ji pasakoja, kad 
Francijos revoliucijos laiku 
buvo nukirsta galva garsiam 
chemikui Lavoiirier ir 27 jo 
bendradarbiams; lobaus • jis 
pasakoja, kad mokslo' vyrus 
šiandie žudo Rusijoje bolševi-

kad 
baž- 

ir 
tuo, 
gir-

kad esant Puryckiiu pasiunti
niu Vokietijoj, pinigai, kurie 
radosi jo žinioje, buvo sudėti 
trijuose /Berlyno bankuose: 
Prekybos ir Pramones, Vokie
čių ir Drezdeno banke. Katrie 
iš laikomų tuose bankuose pi
nigų 'buvo vailstybiniai, katrie 
Puryckio, Gailius nežinojo ,ir

Drez-

1920 m. kovo i 
knygos p. Vailokaičiui iš

nepervertos ir antspaudu bei Banko A. 800,000.
1921 m. gruodžio mūri. 29 d. 

daug klaidų užrašuose, J. Puryckio sąskaiton išduota
poniai Vollmar iš Bank fur

parašu skaičius lapų nepatvir
tintas, < 
pataisymai t bei braukimai pap
rastu paišeliu — dalykas pap- Handcl und Industrie A. 3,060. 
rastas, sąskaitos nesubalansuo
tos. Tikrinant grynuš pinigus 
atrasta, kad kartd su valdiš
kais pinigais kasoje sudėti pi
nigai ir dokumentai privačių 
asmenų, kaipo antai Yčo, stu
dentų draugijų ir kitos paša
linės sumos.

Esant tokiai betvarkiai, Sla- d- gautus 
šio ir Naujalio buvo nutarta, re A. 3,500,000. 
kad prieiti prie tikrų išvadų, 
padaryti nuodugnią Pasiunti
nybės kasus ir Valstybės lėšų 
reviziją nuo pat pradžios Pa
siuntinybės veikimo, v • C1US 
kad nevisus gaunamos

Belo Puryckio sąskaiton 
pri-s»kaityla nepraveslos per 
knygas:

1) 1929 m. sausio mėn. 21 
d. išimtas iš Bank fur 1 landei 
und Industrie depot. sąskaiton 
ostmarkėmis A. 35,750.

j 2) 1920 m. vasario mėn. 15 
iš Association Limc-

3) 1929 m. kovo mėn. gau
tus iš Lietuvos 'Prckylrus 1 ii r 
Pramonės Banko iškeistus 
c-ivarus sterlingų už linus A.

Nusla- 5.116.402.85- - 
iš pasiuntinybes knygų, 

> sumos 
pravestos per 'knygas, tai dėl 
Valstybės lėšų įplaukų ir jų 
aikvojimo patikrinimo Stasio 

l ir Naujalio1 buvo sustatytosŠlitųvj, kuris buk sakęs, 
“reikia kunigus iškarti ir 
nyčias teatrais paversti; 
užbaigia ji įsiuvo pasaką 
kad lietuviai “bedieviai”,
di, neįstengia užlaikyt Mariam- 
poilės Realinę Gimnaziją.

Tai yra labai skystas argli
meni avimas. iReikia tiesiog 
stebėtis, kad laikraštis, kuris 
taip drąsiai smerkia, priešiti- 
gas srovėsi, tegalėjo tiktai ši
tiek išstenėti.

Dauguma to, ką. “Darbinin
kas’' nupasakojo, visai nesiri
ša stf gvildenamuoju klausimu 
(pav. Realinės Gimnazijos rė
mimas) arba tiesiog yra bobiš-

nymas1, kad. Šliupas norėjęs 
karti kunigus!); lodei apie lai 

Į mos čia visai nematome reika
lo kalbeli. O kai dėt žmonių 

pūdymo Francijos^ revoliucijos 
melu ir ■bolševikiškoje Rusijo
je, lai šitą datyką No. Bostono 
laikraštis ąiškina visai atbulai.

Teroras, kuri vartojo Fran- 
cijos revoliucionieriai 1793 4 
metais ir kuri dabar vartoja

sipažino Berline dar 1919 m., 
kuris daug jam padėjęs, ir lai 
veltai, pradžioje 1920 m. dery
bom su vokiečiais dėl ramaus 
bermontininkų klausimo likvi
davimo. Su Skrinnikovu ir Ja- 
gomaslaite jokių piniginių 
reikalų užsieniuose nevedęs ir 
Talino byloje dėl Jagomastai- 
tčs rūpinosi vien tik, kad pa- 
liuosuoti Jagomastaitę iš ka
lėjimo, kuri jos tėvais buvo 
palikta jo globoje ir priežiu 
roję ir kaipo buvusi jo sekre
torė Ji tiesioginiai interesavo. 
.JagomaNta.itč skolindavo nuo 
kaltinamojo įžymias, pinigų su
mas jos tėvo spaustuvės reika
lams ir los skolos ji negrąžino. 
Kam priklauso konfiskuoti pas 
ją. pinigai, jis neginąs, bet 
manąs, kad Skrimiikovas, teii 
buvo užinteresuotas. 1921 me
tais, Skrinnikovui prašant, jam 
buvo išdubtas diplomatinis 
kurjierio pasas, kad vykti Mas
kvon, l^ur jis vėliau Lietuvos 
atstovybės parėdymu buvo pa
skirtas prekybos reikalų ve
dėju ir po tam taip pat jo 
parėdymu pašalintai. Abelnai 
jis Skrinnikovo neprotegavo ir 
artimuose santykiuose su juo 
nebuvo. Kai dėl jo, Puryckio, 
atsiskaitymo iš valstybės su
mų, perėjusių per jo rankas, 
būnant jam atsiuvu Berlinę, 
tai ta atskaitomybe su visais 
dukunii'iilais pristatyta finan
sų Ministerijai.

VfeolA. 11,031,152,85.
400.000 auksinų Krikščionių 

Demokratų • partijai per 
kun. Jurgutį.

Kiek vėliau Puryc
kio buvo pristaty
ti dokumentai ir 
pasiaiškinimai dėl 
sumų, iš kurių su- 

ir Naujalio revizijos 
atsiskaityti; tie Pu-

nežinąs Prekybos ir Pramonės melin&. iš Pusiuniinvbčs kny-J 11 t. b. 
banke, pinigai buvo laikomi jštrauk()S j,. palikrintos su i. 334 — 

gautomis iš Ministerijų ir pa- 336. 
reikalautomis iš visų bankų,1 
turinčių Lietuvos Respublikai lig Stasio 
priklausančias sumas, einamų- jis turėjo 
jų sąskaitų ištraukomis bei čc- ryckio dokumentai ir pasiaiš- 
kių knygelių kručgaliais,' kinimai buvo tardytojaus pa- 
apart Drezdeno banko, kuria- tiekti ekspertams - - žinovams 
mc einamoji sukaitą atideng- Stašiui, 
ta buvo vardil Puryckio ir to- čiui ir Gudeliauskui, kurie pri- 
del iš to banko einamosios są~ patino jilos, kaipo pavelijo 
skaitos ištraukų oficialiai rei-'tu^, sustatytus ant greitųjų ne
kalanti negalima buvo. Kad užtektinai pilnai,* nepriimtinais 
patikrinus Drezdeno Banko są-,iš nepateisintinais.
•įkaitos pajamas ir išlaidas, Kaltinamieji šioje byloje 

i ir Jagomastai lė 
ištaintyli nebuvo, nes 
jie nuo taivlymo ir 
teisųio pasislėpė už- 
rubežy j e. Paira ūkti
atsakomybėn ir pa

klausti kaij)o kaltinamiiuji 'Juo
zas Puryckis, Juozas 'Vaitie
kūnas, Juozas Avižonis, Zacba- 
raM 'Milichovskis ir Juozas šu
linys kaltais patiektuose jiems 
m įsi i kaitimuose

“Vonių Litauische Staatsre- 
giėrung”, Vokiečių banke: cen
to Litauische Gesandschaft ir 
Drezdeno banke: “conto dok- 
tor Puryckis”. Deil susidary
mo Drezdeno banko sąskaitoj 
ir pinigų joje paėjimo Puryc-

sąskaiton buvo įnešti du mili
jonai iš Susisiekimo Minisiteri- 
jos garvežių užsakymui ar ko
kios Kitos medžiagos; apart to 
buvo {plaukų iš Amerikos pri
vatinių asmenų i gyvenantiems 
Lietuvoje, bet Puryckis niekad 
Gailiui nerti sakęs, kad • tame 
banke sudėti jo nuosavi pini
gai.

Didžiausia betvarkė knygose.' 
. L ( ■ f ė į :

SlašySj ir įNutijalis, likrinabl 
1922 m.:, kovo mėn. 13- d. Pa
siuntinybės kasą ir valstybės 
lėšas, atrado Pasiuntinybes _aL 
skaitomybčje didžiausią be

tvarkę. Kasos kny- 
11 t. b. 1. gos, už 1922 m. dar

Naujaliui, Uirbanavj

£,

Kaltinamieji 
Stasio ir Naujalię buvo pasiu-1 Sknifinikovas 
fria Puryckiui pristatyti pa
čiam atidengtos lame Banke jo 
eirfamosios sąskaitos ištrauka. 
Puryckis iš pradžios pasižadė
jo tą allikdi, bet savo pasižadė
jimo ncištusėjo, ir pranešė pei 
Gailių, 'kad sergąs, lodei užeiti 
pasiuntinybėn negailėjo ir be 
(o pareiškė, kad to banko iš
traukos negalės duoti, nes ja
me, apart valdžios, randami 
privalus pinigai.

! c

PENKI ŽMONĖS PRIGĖHĖ 
LAIVUI PASKENDUS

III t. b. 
t. 21,58, 
95.

BOSTON, Mass., kovo 3. Jū
rėse ties Bostono švituriu pra
eitą naktį paskendo laivas, plau- 
kęs-su anglimis iš Norfolko j Bo
stoną. Kartu su laivu žuvo ka
pitonas Mosfier, jo 16 metų duk
tė ir trys įgulos žmonės.

Pilniausia garantija 
neprisipažino už siunčiamus pinigus 

ir savo pateisimui ui paaiškinu. Lietuvon, duoda Naujienom
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kis, kuris padės jiems apgin
ti savo reikalus ir įgyji dau
giams gerovės kovoje su slavo 
išnaudotojais ir pagaliau pasie
kti visiško pas i Ii uogavimo.

Nes socialistai yra giliai įsi
tikinę, kad nusikratyti politi
nio jungo, kurį yra uždėjęs A- 

(merikos žmonėms! godžių spe
cialių interesų viešpatavimas, 
negalima kitaip, tiktai dirban- 
čiomsioms masėms 
je‘ susiorganizavus 
politinę jėgą, kuri

1 tų prieš supuvusią
p'lėšrioriw/ dligantehijos .galią, 
Amerikos, žmonių v’ardu.

Be šitokios partijos visi po
litiniai! darbininkų siekimai 
yra bergždi, ir joks tikras so
čia lis progresas nėra galimas.

Kapitalistų ir vidurinių kla
sių partijos, liek atvirai reak-

visoje šaly-

drąsini sto- 
despotišką

Remkime Lietuvos Sočiai-1 Socialisty Partijoj 
demokraty Padijy Naujas išradimas, kuris g, jurų na

kartais net ir įtarimo. Jei pa
tys komunistai nebrangina 
darbininkų kraujo, kam gi jį 
turėtų branginti buržuazija?...

Komunistų provokacijos pa
sekmes visai darbininkų kla
sei buvo nesunku atspėti. 
“lS'-te” gruodžio 11 d. mes ra
šėme: “Reakcijai duotas nau
jais akstinas, kurį mielu noru 
išnaudos buržuazija prieš dar
bininkų klasę.“ 

• f
Uąnzuros išbraukta.

Paskutiniu laiku Kaune 
provincijoj leidžiama

RUSIJA.

Nesoiai buvo paskelbtas ra
portas International Press, pu
riau oficialis buletenas komu
nistų internacionalo. Ten sek
retorius Dogadov rašo, kad 
dabar Rusijoj prie Unijų pri
guli (),(MM),O(X) darbininkų. Di-» 
dėlę dalis 'Rusijos gyventojų 
susideda iš ūkininkų, ftes viso 
Rusijoj gyventojų yra 130,- 
000,000. Tas pats sekretorius

Mums Amerikoje gyvena.; • 
tiems lietuviams yra gerai ži-’ 
noma, kad mus įvairios prie
žastys yertė apleisti savo gim
tąjį kraštą. Vieni bėgome čio
nai, kad Rusijos carinė prie
spauda mus išvarė iš ten. Kiti 
dėl vargingo ir nepakenčiamo 
neturto atvažiavome į šią ša-, 
lį. Čia visuomet galima buvo 
daugiau uždirbti pinigų; su
prantama, kol turi užtektinai 
sveikatos.

Dabar mes matome Lietuvo
je, kad ir neturtingoje. Ša (y j e, 
bet Lietuvos Seime darbininkų 
apdraudos klausimas yra ke
liamas ir reikalaujama, kad 
darbininkai butų valstybės ap
drausti nuo ligos, bedarbės, se
natvės. Tą klausimą stato Lie
tuvos Seimu Lietuvos Social
demokratai.

Tik pamąstykite truputį gi
liau kokią didelę naudą turėtų 
Lietuvos darbininkai, jei jiems 
pasisektų nuo buržuazijos iš
kovoti apsidraudimą nuo be-’ 
darbių, ligų ir senatvės. Tai 
butų didelis darbininkų laimė
jimas. Ir lokiai politiniai dats 
bininkų partijai kaip /LSDP., 
kuri skatina darbininkus prie 
šitokių siekių, tai kiekvienas 
Amerikos lietuvis darbininkas 
būtinai turi remti Lietuvos So
cialdemokratus. Turi remti jų 
laikraščius, nes su pagelba lai- 

darbininktis 
orga-.

SOCIALISTŲ PARTIJOS 
SISTATYMAS.

NU-

Savo konvencijoje Amerikos 
Socialistų Partija priėmė vie
nu baisu /sekantį “Pareiškimą 
Partijos Politikos Klausimu:”

Konvencija, kurią* buvo su
šaukusi Progresyvio Politinio 
Veikimo Konferencija Chica- 
gon vasario 21 ir 22 dienoms, 
pasibaigė. .Gaila, kad mes turi
me pranešti, jogei ta konven
cija suvylė viltis tu, kurie ti
kėjosi, kad ji paties pagrin
dus ir sutvers mašineriją ne
priklausomai darbo partijai 
Jungtinėse Valstijose. Rodėsi, 
kad atėjo laikas organizuoti 
tokią partiją, bet tuoj, kai tik 
susirinko konvencija, pasida
rė aišku, jogei delegatų nuo-

cinūs^ tick, gerus norus turiu- ruily darbe — tai povandeninis hydro-oxigęno
----  —j, partijos, yra būrys (torch), kuris 100 pėdų gilumoje ipo ________

_ organiniai surištos su gyyuo- perkerta pusantro coilo storio gryno plieno lentą. Tai pagėh 
• janciąja socialio iiekonominio įsigauti į tokius paskendusius laivus, į kuriuos' narūnai 

pirmiau negalėdavo įeiti, air ki tus reikalingus darbus jurų dug
ne atlikti. . .. . ' , . . 1

cios liberalinės partijos, yra būrys (torch), kuris 100 pėdų gilumoje po

neteisingumo tvarka ' ir todėl, 
negali sėkmingai kovoti su jo
sios ydomis, neštalydamos pa
vojui! savo gyvavimo.' . ■ •

Del šitos priežasties kurti 
dar vieną naują vidurinių kla
sių partiją—tokią, kaip buvo 
nutarta paskutinėse nesenai 
pasibaigusius konvęncįjos se
sijose, ' kuomet daugelis dele
gatų jau buvo ją apleidę, bu
tų be jokios naudos darbinin
kams, nežiūrint kaip ji butų 
“pažangi” arba1 liberaliai nusi
stačiusi; bet priešingai, tokia 
partija tiktai atitrauktų juos 
nuo jų tiesioginių ir reikalin
gų kovų, žadindama juose 

nionės apie pagrindinius josios nejvykinamas viltis. 
į principus taip toli skiriasi, įSocialistų Partijų 
kad visos pastangos įsteigti dalyvavusį tame jin 
partiją, pasiryžusią 
bo klasių 
ždžios.

Pačioje 
pasitraukė 
ležinkcljų darbininkų unijos, iš klasės reikalams 

sąlygose ir

Imlisigaili

reikalus,

svarstymų 
iš konvencijos

•kui lų buvo 'sudalyta 
u. Konferencijos 
teikė tekios svarbos 
šiam judėjimui. Jų vadai pa
reiškė, kad jie neturį įgaliavi- 
mo savo organizacijų vardu 
dalyvauti nepriklausomam po
litiniam veikime ir kad jie to
dėl laikysiąs! ir toliaus savo 
nepartinės pozicijos politikoje.

Likusieji delegatai, su ma
žomis išimtimis, nebuvo dir-

ginti dar- parode Amerikos tdarbinin- 
bus berg- kams, kad ji yra visiškai lai- 

| sva nuo dogmatizmo ir sek- 
pradžioje kultizmo ir kad ji nuoširdžiai 

gc- geidžia larnąuti darbininkų 
; visose gali

mose sąlygose ir aplinkybėse.
Ir be lo, Socialistų Partija 

ir dabar tebėra pasirengusi dė- 
įis prie tikrai nepriklausomos 
politinės Amerikos darbo par
tijos ir ji tikrai dės 'slavo pas
tangas, kad tokįa partija su
sidarytų. Prie t» reikia pri
durti, kad tam tikru Socialis
tų Partijos konvencijos nutari
mu partijos organizacijos siel
iuose, kaunlęsc ir miestuose 
yra įgaliotos kur ir kiek ga-

didelė 
ir kurios 
ir vilties

k rašei ų galima 
suorganizuoti į galingą 
nizaciją. v

Šiaulių ^mieste Socialdemo
kratai įsteigė Darbininkų Švie-' bančiųjų klasių atstovai ir ne-| -------
timo Kliubą, kur pasišventę turėjo vienodos pažvalgos į kooperuoti su visloms ki- 

ylojai-inteligentai lai, kokios rųšies partiją jie toms tikroms darbo partijoms, 
Įsu Nacionalio Ekzekutyvio 

klausosi-mokinasii Kai .po geležinkelių brolijų Komiteto pritarimu.
| pasitraukimo tKon|ferencijos | 

lietuviai darbas pasibaigė, lai likusidše 
i rr sesijose dalyvavo tiktai tie, 

kaip brangus dalykas yra kurie stojo urž naujos partijos 
steigimą, bet šie susirinkirAai 
jau buvo visai ne tas, kas ori
ginale Konferencija. Tiesu, jie 
nutarė kurti naują partiją, bet 
yra aišku, kad ta partija bus 
greičiaus liberaline partija, su
sidedanti iš' vidurinių klasių 
atstovų, negu kovojanti politi
nė Amerikos dirbančiųjų ma
sių organizacija.

Reikia pasakyti, kad Socia
listų Partija nuosakiai darba
vosi bendrai /su Progresyvio 
Politinio Veikimo Konlerenci- 
ja nuo pat jos atsiradimo h’ 
visa širdžia teikė paramą ne
priklausomai senatorių La 
Follelte’o ir Wlieeier’o kandi
datūrai praeitoje rinkimų 
kampanijoje. Ir Koulercucij-os 
darbuose ir rinkimų kampani
joje sociiMLis luti gausiai auka
vo savo laiką, pinigus ir ener
giją, kad išpildžius pasiimtąją 
ant savęs pareigą ir paniekus 
užbriežtojp tikslo. Jie neiicško 
jo sau jokios naudos ir ne
laukė jokio polilinio atlygini
mo.

Socialistai tarnavo tam ju
dėjimui, vadovaudamiesi savo 
pareigos jausmu,-nes jie malė 
didelę jo vertę politiniam 
dirbančiųjų klasių auklėjimui 
ir tikėjosi, kad laikui bėgant 
iš jo issivy^tys galingas i>oli- 
tikos įrankis Amerikos darbi-

skaito mokslines lekcijas; 180 nori organizuoti, 
darbininkų 1 
iš tų paskaitų.

Todėl Amerikos
darbininkai, kurie supranta 
žino, 1 
darbininkų apsišvietimas/;
turėtų prisidėti prie Lietuvos 
Socialdemokratų 'Rėmimo Fon
do. — šapus Darbininkas.

Jeigu musų partija b#lų ir 
toliaus pasilikusi d/fogresyvio 
Politinio Veikimo Konferenci
joje, po lo, kai iš jos pasitrau
kė geležinkelių brolijos ir kai

kaitinamasis

ir 
gandų, 

kad turėjęs įvykti koks tai su
kilimas ir tt. Net oficialiai 
skelbiama, kad Šiaulių-Joniš

kio rajone likviduotas suma
nymas padaryta sukilimą. Mes 
nežinome, kiek dar pas mus 
bus išrasta sukilimų, jei ne 
tikrenybėj, tai vaizduotėj. Bet 
mes žinome, kad darbininkų 
klasė bus terorizuojama ir kad 
ckmckralinės teisės nukentės. 
Slaptų darbų mėgėjai turės 
progos parodyti savo uolumą. 

Taip komunistų ir reakcio 
nierių pastangos susipina į 
vieną virvę ant darbininkų ka
klo. », (“S.-D.”)

praneša, kad alga Rusijos dar
bininkų yra 63 nuošimčiais že
mesnė, negu kad buvo prieš 
karą.

Vadinasi, ^Rusijos darbinin
kai prie komunistų rojaus ken 
čia, baisiausį skurdą. Net ir 
caro laikais Rusijos darbinin
kams buvo geriau, nėgu da
bar. f

Dar. gruodžio g^R Doneco 
anglių kasyklose kilb streikas. 
Paskelbė streiką taip pat 
angliakasiai "ir metalistai Ju- 
zovkos ir Makcjevkos rajonuo
se. Streikas kilo po to, kai 
darbininkai atšaukė savo ats

SĄJUNGOS REIKALAI 
Baltimore, Md.Vasario 27, 1925 
Drg. A.-Žymontas,

Mielas Drauge:
Malonėsi išimti mano vardą iš 
tarpo kandidatų į LSS. Pild. 
K-tą. '

Manau, kad d. J. Vilis, gy
vendamas Chicagoje, galės ge
riau ir patogiau eiti Pild. 
K-to uždavinius, negu kas ki
tas gyvendamas toli nuo jūsų, 
lodei, janu ir lieka užimti P. 

K. »nario vietą, be tolimesnio 
trukdymo laiko.

Teiksitės priimti mano drau
giškumo žodį ir

Daug gero.
—Kaz. Liutkus-

Drg. K. Liutkui atsisakius 
nuo LSS. P. K. kandidatūros 
tokiu maloniu ir draugišku 
bųilu, taip kaip pridęra gerarn 
socialistui, lodei draugas J. Vi
lis lieka išrinktas nariu LSS. 
Pildomojo Komiteto.

Dabar jau perbaJsuoti nerei
kės ir LSS. Pildomasis Komi
tetas galės eiti savo pareigas.

—A. Žymantas. ,

ją, lai nebūtų išėję nieko ge
ra nė Konferencijai, nė socia- 
lėllams, bet butų neišvengia
mai kilę nesusipratimai 'ir pai
niavos, kurie 'butų buvę, kenk
smingi visiems dalyvaujan
tiems.

Akyvaizdoje čia išdėstytų 
faktų yra pilnai aišku, kad so
cialistų akyse ta Konferencija 
pabaigė savo uždavinį, ir mes 
dabar nutraukiame su ja visus 
ryšius, neturėdami nė vienam 
piktumo arba nedraugingo jau 
išimo, nežiūrint koks butų musų 
nusivylimas.

Ir dabar mes vėl keliame 
aukštyn savo ‘nesuteptą vėlia
vą ir, stodami už savo nesu
laužytus principus ir prakil
nius idealus, mes, Socialistų 
Partijos atstovai, atsišaukia
me i Amerikos dirbančiu sitis 
mases ir raginame jas darbuo
tis kartu su mumis, kad sukū
rus savo klasės partiją, Įjūri 
tvirtai ir be svyravimų gins jų 
teises ir ves jas į galutiną per
galę. /

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Socialisty Partijos veikimo 
planas

’ » x
Raportas S. P. Konvencijai ko

miteto Organizacijos, Pro
pagandos ir Finansų.

ORGANIZAVIMAS. — šis 
komitetas rekomenduoja Naci
onalini Konvencijai, kad kaip 
tik daleis finansinė padėtis, 
jogei Pildomasis Komitetas pa
samdytų tinkamos organizato
rius, kurie apsiimtų atlankyti 
sintis. draugus ir simpatizato- 
rius ir prirašytų juos atgal

....... ....................... ' ■■ -... ' -■ ....... — — ............................... .......................... ............................

. Komitetas pataria/ kad soci
alistai prašylu nuo linijų, draii 
gijų ,rr šiaip žmonių paramos 
kurie nori, kad socialė? lygybė

Komunistą ir reakcionierių 
užsimojimai prieš de

mokratizmą
Mums jau teko ’ pastebėti, 

kad paskutiniais laikais reak
cija labiausiai šėlsta tuose 
kraštuose,-kur komunistai bu
vo paMit kę didesnio įsigalėjimo. 
Tie kraštai - ~ tai Vengrija \ir 
Italija. Pasireiškusi pirmiau 
tuose, kraštuose komunistų į- 
taka liko palaidota po reakci
jos banga, kuri užliejo visą 
darbininkų klasę ir savo "'keliu 
pasireiškė buržuazijos dikta
tūra./

Demokratinė Vokietija vos 
apsigina nuo vidaus reakcijos 
puolimų. Monarchifcitai ir jun
keriai, suglaudę savo eiles ir 
degdami neapykanta prie de
mokratinių naujovių, smarkiai 
puola iš vidaus Vokietijos res- 

alima greičiau išleidiųė-' publiką. Jeigu šioje valstybėj 
laik- reakcijos banga dar neužliejo 

demtilkializmo užkariavimų, 
lai lik lodei, kad stiprioji vo
kiečių socialdemokratija yra

Komi tekis taipg i rekomen-

jos Ofisas laiks nuo laiko siun
tinėtų po visą šalį žinomus 
kalbėtojus ir kad jie nušviestų 
visą* dabartinę padėtį.

Taipgi r ek ome n d u b j a, 
greitoje ateityje butų paskiria 
per Nacionalį Komitetą Orga
nizacijos Savaite. Ir toje savai
tėje užprašyti visus įsocialistų 
agitatorius ir siihpa'tizturius 
prie darbo.

PROPAGANDA. —- Tas pats 
komitetas rekomenduoja, kad 
kaip g;
ii propagandos savaitini 
rast j, kurio kaina butų $1 me
lams. Tfuj laikraštis turėtų bū
ti vedamas lengviojc, populia
rėjo. kalboje, kuris galėtų pa- kieta atrama ne tik darbinin- 

demo- 
kralinei visuomenei. Reakcija 
Vokietijoj pakėlė galvą lodei, 
kad vokiečių komunistai, re
miami Maskvos, rengė nuolati
nius pučus (vietinius sukili
mus). Tie pučai tiesiog buvo 
virtę, sezono mada, jie parei
kalavo iš darbininkų .tarpo 

Šis komitetas daug kraujo, aukų ii* rezultate 
kad Socialistų Parti- davė, juodąją reakciją. Net

siekti miesto dadbininkus ir kų klasei, bet ir visai 
farmerius. *Jame turėtų tilpti 
abelnos žinios iš darbininkų 
gyvenimo ir propagandos 
straipsniai. Tas <farbas turėtų 
būti pradėtas kuomet bus už
tektinai tam dalykui pinigų ir 
surasta tinkama viela jo išlei
dinėjimui.
, FLVĄNSAL _____ _ ,,,

supranta, kad Socialistų Barti- davė, juodąją reakciją, 
ja yra grynai darbininkų par- puĮūjo iki to, kad nuilsę nuo 
tija ir ją turi palaikyti netik 
socialistai kurie aktyviai ]>ri- 
guli prie partijos, bet. ir tie, 
kurie atiduoda savo balsus už 
Socialistų nuomimiolus kandi
datus* Todėl komitetas pata
ria,, kad laike gegužės mene
sio, prašyti nuo kiekvieno dar T\am buvo reikalinga 
bininko, kad jis paskirtų vie
nos dienos uždarbį ir tuoisi pi
nigus paskirti propagandos

priešų, nusivylę ir labiau de
moralizuoti darbininkai palys 
prisidėjo prie Frakcijos palai
kymo (tautiniai socialistai Vo
kietijoj, fašistai Italijoj).

Nupersenai komunistai pada
rė kruviną mėginimą Taline.

i ir kam 
išėjo naudon gruodžio 1 d. 
avantiūra? Rcvelio pučas išėjo 
liek tnizernas, kad pirmutinė 
Maskva, lo pučo įkvėpėja, at- 
sižegnojo nuo nevykusio ban-

bininkai, nustoję kantrybes 
ir per savu lengvai i kiška ne- 
apsiskaičiavinuį padarę suki- 
linuį. Ne, ne eiliniai estų dar
bininkai kėsinori prieš demo
kratinę ir nepriklausomą Ls- 

samdiniai, 
kad tokie maršru- dirbantieji už algą. Pats Tali-

reikalams.
Komi tetas taipgi, rekomen

duoja, kad Nacionalis įPildbnia- dyino: buk tai patys estų dar- 
sis Komitetas gautų ’ žinomus 
kalbėtpjus netik ’ šioje šalyje, 
bet kitur,, tokius kaip Rumsey 
MacDonald, Arlhur llenderson 
Ii- surengti jiems maršrutą vi
soje šalyje. Taipgi surengti le
kciją dėl Uplon Sinclair. Komi- ’liją, būt Maskvtks 
tetas mano, 
lai nutik atneš partijai daug no pučas davė apie 50 kraujo 
gero, bet iš to bus dideles .nau- aukų, bet pučo likvidavimas 
dos abelnai darbininkų kUįsei karo Jauko teįsiiių y priemonč- 
Jungtinčse Valstijose. Taipgi mis išplėšė iš .llarbmmkįxtar- 
surengti daugely vielų deba- po tris/syk tiek”* auk'ų,'Įo gal 
lūs, nes debatus U 
nes dar labiau im 
paprastas prakalbas.

Taipgi mis išplėšė iš .'(larbįpm^i^tar- 

abehiai, žmo- net ir 1 daugiau. Kas >tenai iš-

I užteko mažiausio įrodymo, o

Tarptautinis Frontas
(Industrinės žinios)

BELGIJA IR VOKIETIJA

į • . ' • / t ; V 6

Belgijos ir Vokietijos^Ų'nijos 
turėjo suvažiavimą sausio >9, 
1925, Cologne miesile.-Tame U- 
nijų suvažiavime svarbiausios 
diskusijos buvo: kaip atgauti 
atgal Belgijoj ir Vokietijoj .8 
valandų darbo dieną. Po • dide
lių diskusijų iš abiejų pusių 
paaiškėjo, kad jau pribrendo 
aplinkyjjfs jogei darbininkai 
abiejų Salių gali pilnai įvykdy
ti savo planą ir dirbti tiktai 8 
valandas v dienoje.

Abiejų šalių Unijų / atstovai 
išsiskirstė m ta minčia, kad 
tarpe darbininkų bus draugiš
ki ryšiai ir jie. nekenks vieni 
kiliems jokioje industrijos ša
koje. Kokių tavorų reikės Vo
kietijai, galės liuesai gauti iš 
Belgijos, o kokių tavorų rei
kės iBelmiai. narės irauli iš Vo-
kietijos.

PIETINĖ AMERIKA

Pietinėj Amerikoj, Brilish 
Giuianea, nesenai susiorganiza
vo labai veikli darbininkų U-

jos prisidėjo 1000 narių. Ta 
Unija turi grynai socialistinį 
programą. Ir apie suorganiza
vimų tos Unijos pranešė Dar
bi n ink ų-Socialislų Internaciona 
lui. Sekretorius los Unijos 
dabar yra Hubcrt Crichloy.

CUBA.

“Accioii Socialistą”, Havana 
darbininkų* laikraštis praneša, 
kad Agrikultūros Unija iš 
Neuva Gerona ant salos Pinos, 
protestuoja, kad kai kurie že
mės savininkai nori tą salą pri
jungti prie Jungtinių Valstijų. 
Gubos darbininkų organizaci
jos dabar pradėjo veikti ir rei
kalauti Jnnfįtin|ių 
Prezidento, kad jis paliktų 
toliau tą sutartį šu Cuba 
paliktų tą salą Cubai.

ANGLIJA.

Valstijų 
ir 
ir

Bręsta rimtas 1 konfliktas

vininkų. Buvusi iki šiol ko
lektyve sutartis ne bepatenki na 
nei vienos, nei antros pusės, 
lodei prasidėjo derybos apie 
sudarymą naujos kolektyves 
sutarties. Bet abiejų pusių są
lygos taip skiriasi, kad beveik 
nėra jokios vilties susitarti. 
Jau įvyko angliakasių susirin
kimai apygardomis, kuriuose 
buvo svarstomas klausimas apie 
streiko paskelbimą. Angliaka
sių vadai mano, kati streikas 
neišvengiamas. Ko^sdrva t or i ų 
Baldvino valdžia išsyk pasuko 
politikos vairą dešinėn.

tovus iš sutaikomųjų komisijų, 
kurios per mėnesį laiko nega
lėjo prieiti jokio /susitarimo. 
Be savo profesinių ekonominių 
reikalavimų, darbininkai pa
statė ir bendrų reikalavimų — 
pavz., kad valdžia neišvežtų 
duoną į užsienį, kol Rusijoj yra 
badaujančių sričių. Streikuo
jančių tarpe ‘ padaryta areštų.

ITALIJA.
i * /.

Atrodo, kad • juodmarškinių 
(fašistu) diktatūra baigia sa
vo dienas. Jų dles apleidžia 
nors kiek doresni žmonės. Vie- 
uas buvusis fašistas paskelbė 
laikraščiuose, kad Mateotį įsa
kęs nužudyti pats Mussolini. 
Šis atviras pareiškimas padare 
didelio triukšmo. Areštuota 
daug alsimelusių fašistų. Bu
vusieji Mussolini draugai skel
bia ii' daugiau • pasibaisėtinų 
dalykų. Mussolini esąs orga
nizavęs ką tai panašaus į bol
ševikų “čeką”, kurios pagalba 
jis žudęs savo • pavojingesnius 
priešininkus. Kaip jau buvo 
minėta, dar pirmiau atsitrau
kė nuo fašistų liberalai. Parla
mentas buvo paleistas ir prasi
dėjo iš naujo represijos prieš 
socialistus. Liko uždaryta 45 
organizacijos. Išeina tik fašis
tų laikraščiai. Ginkluota pajė
ga Mussolini dar palaiko faši
stų.dikturą, bet ar ilgam?

Iš Lietuvos S.-D. Partijos 
‘gyvenimo

Saločiai (B.-Pasvalio apsk.). 
Uoliai dalyvaudami savivaldy
bių rinkimuose pravedėme iš 
savo draugų pusę tarybos na
rių. 1935 metams organizaci
ja savo lėšomis išsirašė: “So
cialdemokratą”, ‘Trauko Darbi
ninką”, “žiežirdą“ ir /Kultū
rą“. Nors kademai visokiais 
budais stengiasi trukdyti orga- 
nizacijoisi darbą, bet mes nepa
ilstamai žengiam į priekį ir 
musų skaičius vis auga. Turi
me knygynėlį apie 70 knygų, 
kurias nariai labai noriai skai- %
to. šiandie organizacijoj yra 
36 nariai ir 8 kandidatai. Tik 
viena bėda, kad neturime ka
me rengti paskaitų bei vaka
rų. Miestely nėra erdvesnio bu
to apa/t mokyklos, o ir tą kle
bonas laiko apgaubęs satvo juo
du apsiaustu.

— Raisto Kurklys.
/ ' ____________

Viekšniai (Mažeikiu apsk-)« 
Sausio 25 d. įvyko Viekšnių 
s.-d. organizacijos susirinki
mas. Pirmame dienotvarkea 
punkte' buvo paskaita “Orga
nizaciją ir jos tikslas”, kurią 
skaitė drg. Gricius. Paskaita 
sukėlė daug naujų minčių pas 
draugus. Toliau ėjo praneši
mas iš apskr. konferencijos, 
perrinkimas Komiteto ir Revi
zijos Komisijos. Užsibaigus 
susirinkimui, nariai sumokėjo 
nario mokestį.

mil Trio pus! )
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Lietuvė apiplėšta ■
Mrs. Kingą M adės (?), 52 m., ( 

.1114 S. Maa’shfieldi Avė., real j 
estate pardavėja, liko apiplėšta, 
jai bestovint prie šv. Kryžiaus j 
bažnyčios, prie 46 ir Wood gat
vių, laiptų.

Jai bestovint ant bažnyčios 
laiptų privažiavo' automobiliu 
trys plėšikai, kurių vienas pasi-: 
liko automobily, o du prišoko 
prie jos.ir pradėjo ją smaugti. 
Ji turėjo paslėpusi drabužiuose 
800 dolerių, bet plėšikai sudras
kė drabužius ir pinigus atėmė, 
šemolėje ji turėjo du čekius ant 
$2,500, l>ct tų čekiu plėšiką ne
lietė. Pinigus ji buvo išsiėmu
si iš Metropolitan State Bank.

Daugiau plėšimų
l>u plėšikai atėmė 1,000 dole

rių iš Allen Siplow (ar Pitlow), 
kuris turi drabužių sankrovą 
prie 335 E. 115 St. Piešimas j 
yyko bevežant automobiliu pini
gus i banką.

Keturi plėšikai užpuolė Joseph 
\Vilermovsky brangmenų san
krovą prie 1840 Blue Island Av. NORA G U G I E N E

Sudegė moteris *

Namuose prie 1802 Wesl 
Adams St., sudegė jauna mo
teris, spėjama Mrs. L. Sann- 
ders. Policija tyrinėja tą. gais
rą, kuris pridarė tik $15 ver
tės nuostolių, bet lova, kurioj 
mbteris gulėjo, visai sudegė.

MAŽESNES MOTERĮI LIGOS PAEINA 
NUO VIENOS PRIEŽASTIES

Ketvirtadienis, Kovo 5, 1925

Norintiems Važiuoti
Lietuvon

ir atėmė už 10,000 dol. brang
menų. Tai buvo antras apiplė
šimas tos sankrovos laike pasta
rųjų dviejų mėnesių.

Plėšikai įsilaužė Į Ilarry Kor- 
shak, turtingo kontraktoriaus,

visų chicagiečių labiausia mėgiama dainininke. Ji dalyvaus 
Naujienų koncerte ateinantį sekmadienį, kovo 8 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Tai bus pirmas p-ios N. Gugienės pasirodymas po 
jos sugryžirno iš Lietuvos, kur ji buvo kviesta stoti Lietuvoj 
operom

4

Atsiimkit laiškus iš Pašto
* r .. i. >

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti.', Rei
kia klaust prie langelio kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobe j nuo Adamš gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

, 5 Balsevicis Antanas
10 Bestys Aigust
1.8 Cyzanskas A
19 Dauksįs Jozapas
20 Dargvainis Aleksandro , 
30' Gacionis Petras
31 Gedutis Frank i > 
4(> Janu Banienei Anellc 
48 Jokely Jonas
51 Jurėnas Antanas
64 Breivytei Elianai
88 Rousakis Nicolaos V
91 Padobckui Ona

102 Sliekieneį J M E
105 Songailo E •
108 Stanislovar Gudas
112 Vasileuski Antonas

Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga jų gyvas 
ties, bet tūkstančiai jų užsi 
laiko sveikai naudojant Dr

Caldwell,s> Syrup Pepsin

Moteris taip tankiai kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, kad pastato 
save didelin pavojum Tas yra 

todėl, kad daugelis moterų labiau rū
pinasi padailint savo išvaizdą iš lau
ko su pagalba įvairių kosmetikų, negu 
apie prašaiinimą tikros ligi} priožas- • 
ties su geni viduriu linosuotoju.
Pripratimas prie pilių, suprantama, 
nėra rekomendotinas, hpt kiekviena 
moteris gali vaitot nekenksmingą 
liuosuotoją tokį, kaip Dr. Caldwelrs 
SyrupPepsin, su užtikrinimu, kad doza 
to nesusilpnes sistema, i
Jus privalote imti dožą Dr. Calwell’s Syrup Pepsin, kuomet jus' pajuntat ma
žiaus) simptomą vidurių užkietėjimo, kaip išpūtimą, raugčiojimą, liemens 
ėdimą, sumažintą apetitą, nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išbertą 
odą, šalčio krėtimą, ir persišaldymą. Daug žmonių nelaukia šių simptomų 
pasirodant, bet ima Syrup Persin reguliariškai sykį savaitėje. Ponia Mary

J. White, 122 Ccdar Avė., Camden, N. J. ir ponia J,. H. Edwards, Palisade, 
Colo., sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin. Kiti šeimynos nariai-taipgi jį vartoja^jies jis yra liuosas nuo narko
tikų ir kitokių svaigalų, todėl yra geras kūdikiams.

nekenksmingą 
D r. Caldwelrs

gradualifikai bus mažinama, ir nuo

Daugiau kai milionas honkų l)i\ Cald- 
well s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mas tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esate pripratę vartoti aštrias katariŠ- 
kas pilės, druskas, “katariškas ken- 
<les”, kurios turi savyje anglinės sma
los vadinamos phenalphthalein, mes 
patariam vartoti šitą nekenkiantį liuo- 
suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuo- 
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonką bile vienoj •aptiekoj. 
Viena (loza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra' daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiąu išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia J

PEPSIN SYRUP (’OMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s 3yrup- Pepsin paštu. Štampą 
nercikalirfga. Visiškai dykai.

iltinius įjl ir ±mvu.

ir užchloroformavę' patį Kor- .ĮSPĖJIMAS AUTOMOBILIS- . 
shak, jo pačią ir penkis kitus TAMS
šeimynos narius, paėmė $8,000 -----------
vertės brangmenų. i Miesto laisnių departamento

Plėšikai įsilaužė į Samuel Ep- superintendentas W. J. Connors 
stein, 3646 Douglas Blvd., na- paskelbė, kad paskirtas laikas 
mus, kada nieko nebuvo namie, išsičmimui miesto laisnių auto- 
ir pabėgo, išsinešdami $9,000 mobiliams ir vežimams jau išsi- 
pinigais, brangmenimis ir dra- baigė ir automobilistai ir tvoki! 
bužiais. ' |ir vežimų vežėjai, neturintieji

Keturi plėšikai įėjo į Pall’s Lo- laisnių, gali būti areštuojami, 
an Bank, 703 No, Clark St., ne-1 Daugelis automobilistų neturi 
toli policijos stoties, ir surišę ir valstijos laisnių. Jie irgi gaii
savininką, klerką iir koštu me
nus, paėmė už $5,000 brangme
nų ir pinigų.

PAŠOVĖ MOTERĮ IR PATS 
NUSIŽUDĖ

būti areštuojami.

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ IR 
PAŠOVĖ
----------- i

Keturi banditai įėjo į Frank 
Vot.ja restoraną, 4103 S. Ash
land A've, kada jis, jo pati Ona 
ir jo motina Minirie’ Bakos skai
to atneštus iš banko 3,000 dole
riu iškeitimui darbininkų čekių 
ii- bandė pastverti pinigus, bet 
jis pasipriešino. Tada vienas 
banditų šovė ir sunkiai sužeidė 
Votja ir vistiek pastvėrę pinigus 
pabėgo.

Jacob Harm, katvekarių kon
duktorius, 1324 W. 47 St., nuė
jo pas savo pačią Minnie Ober- 
shauser, kuri kiek laiko atgal 
nuo jo atsiskyrė ir gyveno su 
savo motina prie 1539 W. 63 St. 
sutiko ją priemerfėj einančią į 
darbą ir po trumpo* barnio ją 
peršovė ir gal mirtinai sužeidė. 
Paskui ir pats nusišovė.

Pereitą šeštadienį Chicagoje 
buvo žemes drebėjimas. liet jis 
buvo tiek silpnas, kad tik nie- 
kuriose vietose jis buvo jaučia
mas. Tas sįernės drebėjimas ap
ėmė visas rytines valstijas. Vie
ni spėja, kad žemės drebėjimo 
centras buvo kur-nors rytinėse 
valstijose, o kiti spėja, kad did
žiųjų ežerų apygardoje, veikiau
sia Michigano valstijoje. Spėja
ma, kad tai buvo nedidelis že
mės nuslinkimas. Bet kai kam 
jis nemažai baimės įvarė.

MERGAITĖ UŽSIMUŠĖ ANT 
ŠALYGATVIO

Dovis Beckman, 29, stenogra- 
fė, gyvenanti St. George hotely, 
prie Blackstone Avė. ir Midway, 
užsimušė eidama j darbą, parkri
tusi ant slidaus šalygatvio. Ji 
krisdama ant šalygatvio persi- 
skėlė galvą ir už kelių minučių 
pasimirė Chicagos Universiteto 
Ilarper knygyne, j kur ją nuneš
ta.

KOSULYS
vien simptomas ir gali 

iti bent kokiame laike. To
ne atvejyje

Severa’s 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvinimą, 
Tatai yra lengvas būdas apsi
saugojimui nuo daugelio pa
vojingą ligų..

Kainos: 25 et, ir 50 et.

Gaunamas pas jūsų aptiekorių.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS,JOWA

•t-i •t ~-‘  — *•'-•**• — *■- --

NUŽUDYTAS TURTUOLIS

John II. Glenn, pasitraukęs iš 
biznių kapitalistas, liko rastas 
nužudytas savo namuose prie 
3234 Washington Blvd. Išprad- 
žių buvo manyta, kad jis nu tro
ško nuo gaso ir kad gasą jis at
suko saužudystės tikslais, bet 
nuodugnesnė daktarų egzamina- 
cija parodė, kad jis turi sulau
žytus 16 šonkaulius, po 8 šon
kaulius kiekvienoje pusėje. Nuo 
tų žaizdų jis vistiek butų miręs. 
Iš to spėjama, kad kas-nors jį 
baisiai sumušė ir paskui pagul
dęs lovoje atsukę gasą, kad grei
čiau numirtų.

MERGAITĖ PAŠAUTA

Policijai ir plėšikams persi- 
šaudant prie Roosevelt ir Raci- 
ne gatvių liko pašauta ir sun
kiai sužeista ėjusi gatve Celia 
Feinman, 1622 S. Clifton St. Po
licija nustojo vytis plėšikus ir 
nuvežė sužeistąją į ligoninę, bet 
vargiai ji pasveiks.

Suėmė plėšiką-mokytoją

Laike plėšinio Lexington teat
re tapo suimtas Edward Fey, 
amatų mokytojas Komensky mo
kykloje. Jis prisipažino, kad 
jis vadovavo plėšikų saikai. 
Kartu su juo suimta ir poras ki
tų plėšikų, kurie bendrai papil
dė daugelį plėšimfų.

CHICAGOS OPE ROS DIREKTORIUS

Chicagos didžiosios operos muzikalinis direktorius Giorgio 
Polacco ir jo pati Edith Mason, garsi tos pačios operos daini
ninkė. ! J . ■

LIETUVON

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, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, LAPLAND, PI1TS- 
BIPKGH siūlo greitą kelionę į Cher-. 
boug, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St„ Chicago, III.

F. J. YANAS
2805 West 63rd St
Užlaikau Geležiniu 

Daiktu:
Malevų ir kitų reikalingų daiktų 
pr<e namų. Geriausios malevos 
už Žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

.. ............................................. .. ....
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLEŠ PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauk« Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

V - - - . J

Naujienų Metinė ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no- 
|ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
nąujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien chica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tu miestu.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tuojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti ir 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar kN 
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa- 

I sų ir Lietuvos konsulo vizų.
Kiekyienam patartina pri

sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos 'keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 

lis Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisia aplankyti tg garsiųjų 
vietų pakeliui į New Yorkų 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

Tol. Lafayette 5153-6438

E. Šležienė

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

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

Pinigus gavo:
Perlaidos: 52100 — ^ponskaitė
20921 — B. Petrienė (Juščienė)53299 — J. Songailiene 
20741 — J. Krizienė 
20602 — A. Gailis 
21631 — J. Mažeika 
21398 — S. Bernotas 
54385
54496 — E. Tumkevičaitė 
21226 — M. Krupeikaitė 
21126 — T. žemgalis 
95705 — P. Kazlauskas 
20659 — M. Auškelienė 
54505 — M. Statkienė 
54490 — J. Avižius 
21310 — B. Rainis 
20312 — A. Mieliniene 
20375 — Dragūnas 
20460 — Va tapo t 
20333 — Grizaičio 
95617 — Valčinienė 
Ste611 — O. Drauzdauskaitė 
20374 E. Geležinienė

d07 — D. Kazilionis 
776 _ G. Murma 
711 — G. Volovič 
592 — 1). Gasparavičaitė 

^66 — S. Skumin 
54509 ;— L. Bajorinas 
21481 — L. Skerienė 
5454T— M. Mockienė 
21260 — J. Butkus 
21293 — F. Grigala 
20654 — M. Midkunienė 
21018

i

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHtCAGO. ,

Atučis
J. Zilinskis

95622 — Kazanauskas 
20329 — Tugandžius 
53288 — V. Česnulevičius

•20415 — Martinkienė 
53246 — M. Pei kaitė 
20181 —z Murauskienė
20484 — K. Stumbris 
20544 
20358
21159 — A. Morkūnienė 
2'1094 — I. B u rusas
54388 — M. Valentinavičiene 
21396 — O. Levickaitė 
21280 — B. Montrimiene 
53297 — P. Pocevičius. 
20475 — Zenikaitis 
20430 — V. Baniejiė 
54325 — M. Ivanauskas 
54324 — Siputienė
20378 — J. Rubinskienė 
95619 — Baranauskaitė 
53248 — M. Eilinskienė 
20557 — Cepulionis 
20321 — K. Kumis 
53294 — Klimkevičius 
53291 —4 B. Mikolauskienė 
20337 — Palšaičiutė 
20184 — O. Sakalauskienė 
20389 — A. Januševičienė
20485 — J. Butvilas 
95614 — Soločienė\
20379 — J. Pundinas

t

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

Kraujo egzaminacija, Šlapumo analyza* 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos išbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrų jūsų sveikatos stovj. Ge 
riauaios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vala 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmonės turintys chroniška* 
ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner
viškumų. kraujo ligas * odos ligas, pūslės i> 
šlapume ’*»»•>• vra gydoma kasdien.

žmonės ' Kurie yr* 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros ekau 
dėjimus, smarkų šir 
diee plakimų su 
<kirdimų odos, suti. * 
nusias giles, skaudu 
(ius, r^Mtų apetitų 
privalo gydytis tuo 
jau.

’ Sergantiems yri 
teikiamas labai ge 
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomie, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
simokėti. Dr. Ros* 

B. M. Ross maloniai suteikia dy 
ok a n u a* kal K1<*35 S. Dearbom St vienas yra kviečia 

-------------- -- . ---- maa atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

dū, Arsphenamine gydymu ir pagerintu Lu 
escide gydymu. Į labai trumpų laikų Ilgo 
niai jaučiasi daug geriau, 
mes suteikiame nnksmumų 
vienatinis gydymas, kuris

Dr.

i J. Taleiauskas
Kvitai su paėmėjų parašais randasi

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 ęentus. Jie yra la- 
•ai puikus ir patogus 
□aidėjimui pirkinių: 

Jie yra suienkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

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

NAUJIENOS,
1739 Su. Halsted St., Chicaro, III.

Kiekvienų dieių 
ir malonumų. Tai 
itgydo sifilj.

$12.50 
$5.00

Ross gydo so

gydymas yr»

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

Per trisdeSimtj metų Dr. 
cialiaH ligas vyrų ir moterų.

VYRAI! Specialia serum _ __
vartojamus su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriAkumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli) 
sustiprintojas dėl nuailpnusių ir tuirueių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga* 
utpraAomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų lig* 
ir kaip jus galite būti Agydytas. Tas nekai 
nuos jbnia nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jųa gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Ros* 
darbo, kad suteikus gerų patarimų sergan
tiems.

' DR. B. M. ROSS,
. 35 South Dearbom St.

Kampas , Monroe ir Dearbom St. Imkit 
elevatorių iki 6 augšto. Priėmimo kambary* 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mote 
rų 508.

Dr. Rosią yra seniausias Specialistas Chi
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioj* 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
rakaro. ‘

Nedėlioj nuo 10 iki 1 po pietų.
Panedėly, s e rėdo j Ir subatoj nuo ryto fld 

h vai vakare.

F'^KELLOGG’S 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _
uabai geras cdstor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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POŽĖLA PRIIMA ŠIMKAUS

IŠŠAUKIMĄ

Šimkus 
neužstatė 
pinigu,

nes

ko).

svi jiici; ristis, 
nėra ge>iau^ia- 

(taip bent jis sa- 
del manys, tą i aš 
bile kada susitikti 
aut matraso. Ir ką-

J. šimikus tiek įsismarkavo, 
jog palieka Požėlai pasirinkti 
ristynių štilių. Delei to K. Po 
žtla sako:

“Aš su Šimkum buvau suti
kę- ristis. Mudu net kontrak
tą pasirašėva. Bet kadangi 

neišpildė sutarties — 
kontrakte pažymėtų 
tai aš maniau, jog

jis su manim bijosi ristis. Da
bar pi jis bėginėja, kaip bitės 
įgiltas, ir nori ristis su Ban- 
cevičium arba su manim. Ban-•i lis? iitsišitR 

jo sveikata
me stovy j 

() kai 
pasirengęs 
su Šimkum
daugi jis palieka man pasirink
ti ristynių stilių — tai aš jau 
žinau kokiu stilium su juo ri- 
siuosi. Labai gerai Šimkus pa
darė, kad neužstatė pinigus. 
Tai reiškia, jog jis, ant galo, 
nutarė su manim persiimti. Na, 
o ko jis nori, lo ir susilauks.“

ŠIANDIE POŽĖLA 
SCHOENHOFENO 

TAINĖJE

RITASI

Uliicago, I1L

hM'

Ar pažystate juos? Be abejo. Nes tai visiems chicagiečiams žinomi ir visų mylimi “DZIM- 
DZIiDRIMDZI” artistai, kurie atvyks į didįjį metinį Naujienų koncertą ateinantį sekmadienį, 
naujoj Lietuvių Auditorijoj, su visai naujomis dainomis ir naujais juokais — “funėmis” ir 
savo 'linksmais šposais palinksmins skaitlingus Naujienų draugus. Stovi: kompozitorius A. 
Vanagaitis ir kanklininkas J. Olšauskas; sėdi. J. Bikinis, p-ia Dikinienė ir V. Dineika.

O lietuviški komunistai-bolše- ■ 
yikai? Jie, o ypač jų vadovai, 
irgi turi būti labai,.dėkingi | 
“Naujienoms,’1’ o tai'todėl, kad

MM

Birutės Choras Naujienose' SWAMP-R00T NUO
“Birutė” žada padainuoti gra- 

“Nau j ienos” duoda komunistams žiu dainų ir visos A . Vanagaičio 
darbo. Apie ką rašytų komunis- kompozicijos. Choras dabar jau 
tų laikraščių redaktoriai, jeigu gerokai susidainavęs. Birutie- 

Nebūtų (čiai žada pirmu kart gerai pasi- 
tie redaktoriai ne-''rodyt Liet. Auditorijoj Ir liau

INKSTŲ LIGŲ

Zbyszko,VVladek 
ir Zarinoff
vakare Nori h Sidėj 
tikri matraso paži- 
tos ristynes bus įdo-

Dalyvauja
Steinke 
šiandie 

pasirodys 
bos. Kiek
mios, galima jau spręsi i iš to, 
jog risis Karolis Požėla su 
Sam (Japhamu (anglų čempio
nu), liaus Steinke Pat Me- 
Gee (airių čempionu), VVladck 

su Arthur Bogantz 
Europos ristikas) ir 

y u vokiečiu Adam Rus
(garsus

teriib ,
Norlhsidiečiai tomis rislyne- •11 <mis tikrai galės prisigerėti.

—N.

GARKAVENKO AR ZBYSZKO buvo klausiama apie turnamen- Tautininkai (aš kalbu apie 
to rezultatus. kulturinguosius tautininkus) ir-

Bųsi pravartu paminėti, kadgi turi būti dėkingi “ Nauji e- 
dzimdzininkas 'V. Dineika pa- noms,” o tai todėl, kad “Naujie- 
sidarc didelis gelio riilnzi-is nos” mokina plataus kultūringo 
tas ir į labai trumpą laiką pra- valstybinio * tautiškumo, o ne 

jog ir siauro patriotinio šovinizmo.
Katalikai turi būti “NaUjie- 

dėkingi todėl, kad kuo-

moko laip golfą lošti, 
seniemsiems golfi ui ūkams “kai
lį” ištaiso. Dar kita naujiena: noms 
į kliu'bą įsirašė ir adv. Kl. Jur- rnet iš klebono priežasties para
lelioms. Kai jis išmoks mušti, pijonys būna priversti sustrei- 
tai lur būt, golfo buliuke lėks kuoti (kaip tas atsitiko 
iš Chicagos į New Yorką...

ir poryt vakarais bus skaldo parapijonams galvas, tai 
už l)r. Karaliaus tau
tą gražų dalykėli nori 
tai tegul ateina lošti.

—G o Itin in kas.

Rose- 
landė) ir kada laike streiko

AR ATSILAIKYS POŽĖLA?

Subatoj, kovo 7 d., Požėla 
sutiks tikra “totorių” T. Dunk
so asmenyj. Danks, kaip gir
dėti, yra labai geras ristikas ir 
jau nuo senai “iltį griežia” ant

inimas bus labai įdomus.
Be te, tą vakarą risis garsu

sis Mariu Plėstina su George

kas laimės — rusų milžinas 
Garkavenko ar lenkų meškinas 
\Vladek Zbyszko?'

Delei to klausimo suka sau 
galvas kaip rusai, laip ir len
kai. Lenkai, žinoma, remia sa- 
vO VVladeką, kuomet rusai ma
no, jog jų Garkavenko yra ne
įveikiamas.

pamatysime sukatoj, kovo 7

su Jack Sampson ir Saiva-

Ristyifūu įvyks 7tli Regi menti 1
Armory (3Lir Went\vorth). Hidis 

—N. nJ-1- -

Laylcr ir Kavine). len susi- 
ibs du milžinai Garkavenko 

lo, risis dar ir
Siki ir

Lytoj 
lošiama

laimėti,

Lietuvių Rateliuose
,.t. ■ ' rj 17 ' 'S

Kodėl visi lietuviai turime 
eiti į Naujieny Koncertą

Amerikoje — “Naujie-
1 )arbi n inkai visų pažval-

JAKE SCHAEFER — BILIAR
DO ČEMPIONAS

(’.ongTess 
biliardo turnainentas. 
nu liko Jake Schaeft 
g ietis. J 
oponentu.'
per daugelį metų buvusį 
pioną XV. Hoppe.

viešbuty pasibaigė 
Gempio- 
, chica- 

suniušė visus savo
lame skaičiuje ir 

čem-

Kazickas vėl laimėjo 
pionatą. ‘

ATVAŽIUOJA IV AN 
ZAIKINAS

Trumpoj ateity Cliicagon at
važiuos garsus rusų ristikas 
Ivan Zaikinas. Rusijoj gan il
goką laiką kartu su Zaikinu 
dirbo ir musų K. Požėla. —N.

Visoj lietuvių laikraštijoj is
torijoj nė vienas lietuvių kalboj 
ėjęs-ar Ginąs laikraštis čia,, Ame
rikoj, ar Lietuvoj, nesukčl© to
kio didelio pažangaus politinio' 
judėjimo tarp lietuvių, kaip pir
mas ir didžiausias lietuvių dien
raštis 
nos.“
gų, ar tai tautininkai, ar tai so
cialistai, ar tai komunistai,, ar 
tai katalikai, ar laisvamaniai i . . . . ’ • čenv žodžiu, - visi lietuviai, tunnlę 
gerbti “Naujienas.” O tai to
dėl, kad per visą laiką., “Naujie-

Praeitų metų čempionas J. nos,” nuo pat savo susikūrimo 
Kazickis ir šiais metais čem- iki dabar tarnavo ir tarnauja vi- 
piGiialą laimėjo. Įdomu dar ir sienis lietuvių visuomenės reika
lai, kad jo paskutinis oponcn- lams ir visoms lietuvių kulturi- 
tas buvo, kaip ir praeitą metą, nėms, politinėmis ir dailės orga- 
Al. Micevičius. T uo būdu Mi- nizacijoms. - *
cevičius pasiliko “runnel up.” Dabar noriu jums pasakyti 
Micevičius ne tik buvo pavo- delko visos lietuvių sriovės, irgi 
jingas Kazickiui priešas, bet turi gerbti “Naujienas.” 
taipgi atrodė, jog jis ir čem- Pirmiausia tai lietuviai socia- 
pionatą laimės. listai, turi būti “Naujienoms”

Turnamtntas praėjo labai dėkingi už tai, kad “Naujienos” 
gyvai.
skambėjo

“Naujienos” duoda vietos para- 
pijonams aprašyti savo bedas ir 
skundus, o ir šiaip visuomet už
taria parapijoms.

nebūtų “Naujienų, 
“Naujienų,” 1 w _______
turėtų apie ką rašyti ir'todėl I jieniečius gražiai palinksminti, 
netektų savo darbo. Juk visi i 
žino, kad šios šalies komunistai 
gauna iš Rusijos bolševikų val
džios riebių sanvičių, už kuriuos 
žinoma, jie ,tuii atidirbti. Jie 
turi girti Rusiją ir šaukti, kad 
darbininkai ten gyvena kaip Ro
juje. “Naujienos” gi nudrasko 
visus tuos melus ir parodo tikrą
ją Rusijoj padėtį, kad darbinin- 
Rtii ten -netu ri Jokios Ittisves, y - 
ra šaudomi už ekonominius strei 
kus ir kemšami į kalėjimus, kad 
darbininką padėtis yra ten biau 
resno negu net iv buržuazinėse 
šalyse. Bolševikai nors Melai 5 
turi vėl lopyti Rusijos bolševiz
mo sudriskusį švarką ir tuo tu
ri sau darbo. O šiais pramoni- i 
nio krizio laikais turėti džiabą Į 
y.ia labai pravartu.

Taigi matote, kad 
nos” tarnauja visoms 
sriovėms. Todėl visi 
ateikite į naująją Chicagos Lie
tuvių Auditorija — “Naujienų” 
koncertam — A. Kabardinas

Choras pasirengęs dainuoti 10 
dainų iš kurių 4 bus originalės, 
A. Vanagaičio dainos.

Chicagos Komi lėto 
Našlaičiams šelpti 
“Bunco Party 
121 d., MTildc.s

Lietuvos 
Buvusio 

vakaro sausio

Įplaukos;
Už- ti'kietus .............. $32.25
Už Liet, našlaičių rank

darbius (kaurą ir takelį 
leidžiamu.' ant knygučių 8.4b

• ......—4-
Viso ........ .A....' $40.65

“Naujie-1 
lietuvių 
lietuviai

Išmokėta; .
Už svetainę . ....... $10.00 
Už stalus <lel “Bunco” 5JM) 
Tikietų spauda 
Užkandis ....

Viso išmokėta
Lieka ............

19.36 
$21.29

Premjera pas Dzimdzius
Ir Drįmdziai ža<ia atidalyti 

teatrą. Įdomu su kuo?.., Vaič
kus su “Pakrikėliais,” o Drim- 
dziai ar tik ne su “Potašu”...

Vyrai, jei rodot, tai parody
kit lietuviško. Atsiprašau! Ne- 
ųžsigaukit Drimdziai, nes aš su
klydau. Esu demokratas, todėl 
pripažįstu lygias teisias ir žy
dams, nes jie ir Lietuvos pilie
čiai.... Pažiūrėsim “lietuvių bar
zdočių.” O kur jus rengsit ir 
kada? Garsinkitės, nes čia A- 
merika. Kitaip neateisim.

PASKIRTI AUKŠTON

V.is daugiau ir daugiau moterų 
užima valdiškas vietas ir kas
kart vis aukštesnes. Turinio 
gubernatores,, randasi jų ir kon
grese. Bet tai Vis “mamos” — 
jau pagyvenusios moterys. Bet 
kartais patenka ir jaunesnių, 
štai ši jauna, 22 nu, p-lo Ceiia 
Cook irgi pateko aukšton valdi
škon vieton: tapo paskirta Jede- 
raliniu komisiųnierium 
dale, Miss., distrikte. 
turi patyrimo, nes per

Golfo k Ii ubo telefonas juos sulaikė nuo bridim,o j bol-.metų buvo federalinio 
be paliovos vis ševikiškos politikos purvyną. [klerko pagelbininke.

Clarks-
Tam ji 

keletą 
teismo

(Tąsa ant 8-to pusi.)
’ įkl.Z

BE VAIKŲ 
. NAMAI

Skaitykit Mrs. Benedict’s
Laišką Giriantį Lydia E.

Pinkham’s Vegetable 
Compound .

Kevvanee, 111. — “Kuomet aš apsi- 
pusantrų metų atgal, aš

Roseland -
......... . 1 • I <

Šiandie inž. K. Augustinavičiau 
paskaita

vartojau Lydia E.1 
Pinkham’s Vege
table Compound 
dėl silpnso sveika
tos; Aš neturėjau 
vaiku. Dabar aš 
turiu dvi sveikas! 
mergaites ir aš 
tikra esu, jei ne 
jūsų gyduoles aš 
.nebūčiau jų turėju-,. 
si. Pereitą- pava
sarį ir vasarą aš

kam- 
Ave.,

Šiandie vakare, Aušros 
bariuose, 10900 Michigan 
bus antra inž. K, Augustinavi- 
čiaus paskaita. Tema šios pa
skaitos bus: Klimatas ir Civili
zacija,

Tai yra labai įdomi tema. Kli
matas daro didelės įtakos j abel- 
ną žmonių gyvenimą. Bet ar 
jis.daro įtakos ir į žmonių civili 
zacijos kilimą ir puolimą, Vė
liausi tyrinėjimai rodo., kad ii 
civilizacijos kilime klimatas irgi 
turi didelės įtakos. Kaip kli
matas atsiliepia į civilizaciją, ai 
Lietuvos klimatas yra patogus 
civilizacijos kilimui ir daugelis 
kitų panašių Įdomių klausimų 
bus šioj paskaitoj išaiškinta.

Įžanga dykai; jokių aukų irgi 
nebus renkamą,
lankyti paskaitas.
LDLD. 79 kp. S(

Visi kviečiami
Jas rengia

—-K. B.

GERK Naujieną skai
tytoj oa ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai? 
-siti į tas sankrovas kurios 
tkelbSasi Naujienose.

Yra tik vienus vaistas, kuris stovi 
augštai kaipo vaistas inkstų, kepenų 
ir pūslės ligoms gydyti.

Dro Kilrnero Swamp-Root stovi 
aukščiausiai dėlto, kad jis pagydė 
tūkstančių tūkstančius sunkių ligo
nių. , Swamp-Root greitai pasidaro 
draugas, nes jo lengva ir greita veik- 
m’ė tuojaus patiriama mažne kiekvie
name susirgime. Tai yra švelni, gy
danti augalinė kombinuoto.

Pradėk gydytis tuojaus. Pardavinė
jama visose aptiekose dviejų dydžių 
bonkose, vidutinio ir didelio.

Tečiaus, jei norėtum pirma išmė
ginti šitą didįjį preparatą, pasiųsk, de
šimts centų Drui Kilme r & Co., Bing- 
hamton, ,N. Y. pavyzdines bonkeles. 
Rašydama^ nepamiršk paminėti šilo 
laikraščio.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

įimtų irempjinų, &uru 
enti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo 
luino, skaudamą akių karšti, ati 
taiso kreivas akis, nuima kata rak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
re^ystę. Pri^cnįta teisingai akinius 
Visuose 1 atsitikimuose egzaminori 
mas daromas sj elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama i mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augičian 
Vai: 10 iki 8 v Ne d. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th Si
' Phone Bnulevard 758P

Lietusių Dentistas patar-
• naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

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

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera- 
•ijų, naujausiai^ budais.

4204 Archer Avė., Chicago, IU. 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rutna* 1 
Valandos nuo 9 rytd iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare- i 
nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. Į 

Telephonc Kafayettv 4543

apsirgau ir turėjau nereguliares mė
nesines, turėjau didelį galvos skaudė
jimą, šonas ir nugara taip skaudėjo, 
aš galėjou vaikščioti tiktai trumpą 
laiką. Mano kojos skaudėdavo, kad 
aš turėdavau verkti. Aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compound išnaujo, 
taipgi vartoju Sanativc Wash ir dar 
nesenai kaip aš pasveikau. Dabar 
aš dirbu visą savo namų darbą ir pa-, 
aclbsčiti kitoms. Aš tikrai tfiriu Ly
dia K. Pinkham’s k?okv hnai kuri tik
tai serga panašia lijęa. Aš manau,! 
kad motinos duotu jas saver dukterims' 
kuomet jos subręsta, jos butų daug 
stipresnes. Žmonės ku.ie pažino 
mane pirmiau t’osicg stebi i kaip da
bar mane pamato. Aš pirmiau v A* 
sirguliuodavau kol nepradėjau vartotj; 
'Vegetable Compound.” —- M:.., R. Be- 
nediot, 313 Payson St., Kewanee, 111.

 _ i __ Į M f* 
• ____________| dus ii lis

L r?rm< tum4t . , . ...... ...........
, ... 4 mu ar se -nt.- nr dahąr prudėju-Tu Nedali Isvensrti! te **i*t‘. *»• •"‘u.o Asth-J 1U nedali s ma Brbn uyatonrtuA. j.|« prita-

Ku ilk i iiiiiič i tj žnarbynuj įieurulgijus. |ote reikalauti dykai išbandymui musų
\ Skau«n>ti ir reiunatizmo. / lodo. Nedaro skirtumo kokhn.ie

Neainugumų btaigaus pcršąliuio. jus gyvenate, jiiaų milžinu arini
Sokanėiti, traukančių. i ĮKidukini'i ' mas, jei jų* kenčiame nuo ihiKiilio
vuraiiėit.i KkauuniŲ, kuomet skuV.la į g6to» tempei-ntuios. mni.ų « melotla •

' dantį, diegiu ausi ar skalida Ralyii, jei bes jums greitai.
i ncpuinislini apie ' Moh specialiai norime piuuiist.i

/"DIMimI'K kurie tm-i be vilties ligaa, kur
i F r’!» I O'iiHos jkėėiHiojnnčių gyduoliii,

/Z dTVMMlj’" prircngimij, “patentuotu domu'/ f f \ nepagelbėjo. Mis norime puioih'iff • vienam musu ilikuaėiai^. kad niuMi
Įį/ Ircg. H. V.,1’at. Ofise. / Jas yra puskiftns prašalinti vis::.

, Ii tuojaus ir negaišiftda- l M,u« kvfpaviiuus, visus te<<1 I man laiko jumni pusi-- pu>oxy7.mus.
. /11 nandnii Ii- ii Hiteil.ia i 1,43 dykai paaiųlyrnas yra

malonu ir rreita pa- nępralridu.i bent vienu dieną. Rašyki-
J itSLvfninm ' to Pradėkite i ctodn tuojau. Ne-

'b,, .S'iiL 8S& &?.m.Į,al „d ui 1..A

AP Nėra tikrasis, jei uotu- r /T .
\\ Va n,inkaro vaisbažen- , Dykai bandymo kuponas
7 Zr/\ kliu. Frontier Asthma Co., Km. 662 C.

BĮ i * 1 F.AD.RICHTER &C0. Niagara and Hudson Sts., BuftMo, N. Y
, ll / <* J C II 104-114 So 4th Street / Atsiųskite dykai bandymui jūsų tnc-// / Ji , Rrnnkl.n. N. Y. Pas:

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
I)yišhandyiw metodo l«urj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nešina* 
gumt/ arha sugaišimo laiko.

turime metodų kaip -ukoniroiiuoti 
ir mei, norime, kad jų.* pnbandy- 
ja musų išlBidiynis. Nedaro nkirtu-

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir (Ji'-glių reumatizmo. 
Nesmagumų Maigaus persalimo, 
fiokam’-iti, traukančių, i padūkimu 
varančių skausmų, kuomet slui'ui.la 
dantį, diegia ausį ar skaluj.i galvų, jei 
ncpamialinl apie

Įreg. S. V.j’at. Ofise, 
tuojaus ir negaiSiftdu- 
mau laiko juomi pusi-' 
naudoji. Jitai mteikiu 
malonų ir greiti! l’a' 
lengvinimų.

Nei \ iena atsargi
■ šeimyna negali būti be 
Inuikos šių gyduolių. 
Nėra tikrasis, jei nutu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 
i Brooklyn, N. Y.

yni

. Ine- 
klimato 

užsiėmi- 
arba au* 

pagel
tiems 

viąpkiott 
opiumo 
r lt. 

kiek- 
rneto- 

ncgali- 
nemalonius

labai svarbu,

J-

J vnilUtuaT TUt Uite <
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NAUJIENOS, Chieągo, III, 
"■—■I ................................ IIM., .............. ' ........ai——M—MMb Ketvirtadienis, Kovo 5, 1925

Musu mylimas, draugas persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
51 metų amžiaus, kovo 2 <lieną, 
JO valandą ryto. Paėjo iš Pa
nevėžin ap., Pumpėnų parapijos. 
Krikunų vienkiemio. Ameri
koje išgyveno 14 įlietų.

Paliko dideliame nuliudime 
tris seseris Lietuvoj ir Vieną 
brolį Rusijoj. Kūnas pašarvo
tas randasi 4603 S. Marshfield 
Avė. Liiidotuvės įvyks, pėtny
čioj, kovo Gtą d., 8 val| ryto, 
nuo grabųriaus L J. Zolp į šv. 
Antano Bažnyčią, Ciceroj, o iš 
ten Ims nulydėta' į Šv. Kazi
miero kapines.

žįst amus nuoširdžiu 
dalyvauti laidutuvt 
įnirusia ruja m pa 'k 
navimn.

\ iv< iaiTiP

tos liekame, Draugai.
Ijaidotuvėse patarnauja gra

binius I. J. Zoln, tel. Bculevard

paskutini pa-

pilni gilios sielvar-

dukterys, sūnys, 
brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yords 1741

VIRBICKJENe 
Markūnai lė

Musų mylima moteris ir mati- 
nėlė persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukus 41 motą amžiaus, ko 
vo 2 dieną, 1926 m., 9 vai. vak. 
Paėjo iš Panevėžio miestelio. 
Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukterį, Hele
ną ir Bronislavą, 1 sūnus Alek
sandrą, Rronislavą, Juozapą ir 
Ailoiną, sesetį Mortą Abroma
vičienę, brolį Tamošių Markū
ną. Lietuvoj motiną Oną, se
serį Heleną, brolį Antaną.

Kūnas ' pašarvotas randasi 
10101 Commerciąl Avė. Laidotu
vės įvyks pėtnyčioj, kovo 6 d., 
1925 m., 8 vai. ryto iš namų 
10101 Commerciąl Avė., o iš ten 
bus nulota i šv. Kazimiero ka- • * pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam 
tarnavimą.

Nuliūdę ir 
tos liekame, 

Vyras,

JUOZAPAS TATARĖLIS
Musų mylimu vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukės 35 metų amžiaus, ko
vo 3 d., 7:30 valandą vak. Pa
ėjo iš Zubalių kaimo, Gelvainių 
parapijos, Ukmergės ap. Ame
rikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame* nuliudime 
moterį, Mortą, po tėvais Ne- 
monaitė ir sūnų Juoazpą, 16 mė
nesių, švogerį Juozapą Laminą 
ir švogerką. Du pusbroliu My
kolą ir Vincentą ir Lietuvoj mo
tiną Oną ir tėvą Franciškų.

Kūnas pašarvotas raa^įasi 
4601 So. Paulina St. laidotu
vės įvyks subatoj, kovo 7, 8 vai. 
ryto, iš namų 4601 S. Paulina 
St. į Šv. Kryžiaus par. Bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjpm paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Moteris, sūnūs, švogeris, 
švogerką ir pusbroliai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards ,1741

Lietuvių Rateliuose. Pranešimai
Koseland. — LDLD. 79 kp. paskai

ta bus ketverge, kovo 5 d., 8 v. v., 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
Avė. Skaitys inž. K. Augustina virius 
lemoj-: Klimatas ir Civilizacija. Visi 

. .. . t , . kviečiami atsilankyti į šią svarbią ir
kelis teko p. t). Siindargionei, įdomią mokslinę prolekcrjų* įžanga 
6621 So. Hichniond SL; --kau- dykai.' — Komitetas,
ras — - p. O. Kulienei, 1036 W.| 
79 St. Geriausia ir prasčiau
sia pasižymėjusiems “Bunco” 
žaidimo išduota šios nuo baza- 
ro atlikusios dovanok: p 
Zadeiki't'iiės raidčšluost is,
V i > čh 11 i e n es ;k a m od a i 
las, A. Bučinskif^nės 
te. B. Drang?liene< 
popiera.

(Tęsn mm 7-to pusi.)

M. 
užli(»s:i-

M. Damijonaičio 
Zolpio “iccpick 
Gasparaičio dvejos' 
žnvplės ir keletas ’ ioluvcs naš-| 
laičių dirbinėlių.

Buchunas A Kuzmo bliekinė 
kavos suvartota ant vietos; 
p-ios Bormotaitienės bliekinė 

obuoliu suvartota tampušiniu
vakarui

Atskaita

S. J. Lygos mėnesinis susirinki- 
jvyks penktadieny, kovo G, 8 vai. 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
nariai bukite šiame susirinkime, 

reikalų tari- 
■ Valdyba.

mas 
vak. 
Visi 
nes yra daug svarbių 
imli.

Mat erų Apšvielos Draugija rengia 
•tą metinį koncertą, su bato j, kovo 

‘t., 2212-41 W. 
>gi amas prar.i- 
ut idary.. 7:30. 
gerai žinomiprogra,ne )lal>

1h mazgote, Dimdzi Diimdzi
S. kitų. Prašome publikos kuoskaitlin- 

c ‘ J \* giausiai atsilankyti.
lohler”, S. Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta 
drabužiams ‘ ‘ Rengimo Komisija.i --------- —

j Cicero namų savininku pranešimas 
'atėjo vėlai, todėl seredoje netilpo. 
Pranešimus reikia rašyti kėlės dienas 
prieš^susirinkimą, kad Redakcija gau
tų laiku, tuomet jie laiku ir tilps.

Kitos draugijos pranešimas irgi 
yra pervėlai atėjęs. ■

sario šią metą, Mildos

$'.18

Jaunosios Birtilės dainų ir muzikos 
pamokos taipgi ii' tėvų mėnesinis su
sirinkimas įvyksta ketvirtadienį, ko
vo 5 dieną, Mark VVhitlio Libery svet. 
lygiai 7 vai. vak. 'levai privalo su
sirinkti \i.i, nes yra daug svarbių 
reikalų apkalbėjimui; taipgi naujų 
narių alsive kitę. Tėvų Komisija.

Ryt. žvaigždės Klitibn silsi rinkimas 
s kovo 5 d., S vai. vakare, l.iuosy- 
s sveL, 1822 \VabaĮisia Avė. *

Prie baro ..........
Prie drabužių .. .
Už maskas ........
Parduota Maskin

aukotas šalikas ir kepu- i
rė ............................. 3.00

" . . . . . . . . . . . ĮVAIRUS SKELBIMAI

........ 7.80

........ 2.60 
niiiinerv

Praktika “Karalaite—tikroji teisy
be” įvyks pėtnyčioj. kovo 6, 8 vai. 
vakare, M. Dundulienės namuose, 
1258 N. Wood St. Malonėkit visi lo- 

: Sėjai dalyvauti praktikoj.
— Komitetas.

V iso

Išmokčia

l’ž svetaine .. . . $25.00 
. . . . 3.00 

. . . 5.00
.. 38.00 
... 21.00
.... 5.00

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierų, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

Policmoiuii ......
Muzikantams
Naujienoms apg. 
“Varpui” apg. .. 
Užkandžiai .
Dirbusiam prie drabužių pa

dai ymas į Mildos teatrą 
apgarsinimo .......... 1.00

Tikietai drabužiams .. 1.00!

•Viso išmokėta

Pasižymėjusiems

.. $105.07 
. . $15.86
goriausiais 

maskarado kostiumais suteikia
šios dovanos: p. A. Rodgers 
moteriška skrybėlė, p. Zalan- 
dauskui rūkytas kumpis ir li
kusiųjų bazarui aukotų dova
nų, k. a: A. Beicvičienė'*1 pan- 
Čiakoms juostelės, M. Damijo
naičio, rašoma plunksnai ir ka
roliai, S. Conrad rytiniai paiA- 
tapliai, S. Gasparaičio 2 drab. 
žnyples ir keletas Lietuvoj naš 
laičių išdirbinių.

Pinigai kol kas pasilieka ko
miteto ižde. Netolimoj ateity -- 
gerb. visuorrtenei pateiksime 
daugiau žinių iš viršminėto ko
miteto veikimo. Vardan Lietu-, 
vos našlaičių visiems aukoto
jams ir atsilankius tems taria
me’ širdingiausi ačių.

res.

BAGDANAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPĘRTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3108 — Blvd. 1969
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

IŠRENDAVOJIMUI
IšBENDAVIMIT 6 kambariu 

pagyvenimas, karštu vandeniu 
apšildomas, ant kampo 69-tos 
ir Campbell Avė. Kreipkite?

2500 W. 69lh St.
Tel. Prospect 801 1

; KomiL Lietuvos 
s Šelpti Valdyba:

Balickienė, ižd.

Katkevičienė, pirm.

JIESKO KAMBARIŲ
REIKIA KARBARIO 

rui be valgio arti (53-čios 
Avė. su telefonu.

Atsišaukit laišku
Naujienos, 

1739 So. Halsted
Box 47G

vienam vy- 
ir VVestern

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų čevery- 
| kų pardavinėtojų, apatinių ir fnasti- 
j nių tavorų arba į rūbų departamen- 
I ta. Turi kalbėli gerai lietuviškai ir

REIKIA DARBININKU
_______MOTERŲ

REIKIA vidutinio amžiaus 
moteries prie namų darbo. Na 
kvoti galės eiti namo. ‘

1316 N. Maplewoo<l Avė
Tol Armitage 8516

PARDAVIMUI NAMAI-2EMĖ NAMAI-2EME
FORDO AGENTŪRA

Pardavimui visa arba ant trečio 
nuošimčio,•> Mažas miestelis lietuvių 
ir lenkų apgyveni a. Del smulkmenų 
rašykit angliškai arba lietuviškai.

A. J. BE E BE, 
Luther! Mich.

Virš 1,000 Namu Turim 
Del Pardavimo Arba Mai
nymo Po Visas Dalis Miesto

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Gera mokes
tis, valgis ir guolis. Skalbti 
reikia.

Atsikieipkite tuo jaus
, JUOZAPAS ŠLEPETYS, 

1501 E. 72nd S'.t., 
Dolchester 0786

REIKIA DARBININKŲ
VYH<’

no-

BARGENAS; parsiduoda bu- 
černe ir grosime. Lietuvių ap
gyventa viela. Parduosiu pi
giai, nes turiu apleisti CbicagO.

Naujienos,
1739 S. Ilaistai St., Box 174

NORINTIE NAMUS, LOTUS, 
BIZNIUS ir t. t. pirkti, parduo
ti ar mainyti, dėl greito ir tei
singo užsiganėdinimo, pirkite 
per

Marqm»tte Manors Gražiausia 
4 flatai ir skiepe fialas, 1 karų 
mūrinis garadžiuk, nržiioln Iri- 
mingai, Kevvanee boileris, augš- 
tos rūšies pltmil/ingas, 20 pėdų 
vietos iš abiejų pusių namo. 

6622-24 So. Troy St.
Savininkas Phone Prospect 1872

’ PARDAVIMUI grosm-no 
dainių krautuvė. ' Taipgi 
ir kitokias rcikrnvnl,-:. I ... 
naftai ar bo namo. Renda pigi*, 
duosiu pigiai. Randasi prie pat 
kyklos. . ,

į Atsišaukit ttmiuu.
4636 So. Hc'.mitage Avė.

ir sal- 
prilaikom 

I arduosiii su 
pa r 
TtlO-

Rozenski-lumont & Co

63rd STREET BIZNIS
Namą kainos kjla greitai, nau

ja didelė krautuve, flatai ir ga- 
radžins; savininkas.

2610 W. 63rd SI.
Prospect 1872

REIKIA trijų atsakančių salesme- 
nų atlankyti lietuvių šeimynas. Aug- 
štos rūšies darbas, galima uždirbti 
nuo $5 iki $10 į dieną.

NATIONAL UNIVERSITY 
OE SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd. 
Po 11 vai. dieną

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, Shoe repairinfitf visos mašinos 

; yra, vieta išdirpta. Gausite bargeną. 
Kreipkitės vakarais po G vai.

2956 So. Union Avė:
2 lubos frontas

REIKIA
Vyrų darbininkų i gėle 

žies atkarpų jardų, 10 vai 
darbo dienoje.

PRICE IRON & STEEL 
COMRANY

67th Street & 1Sth Avė.

PARSIDUODA cigaru, kendžių, so
čios, ice creamo ir notion krautuvė; 
biznis išdirbtas, vertas $2300, parsi
duoda beveik už pusę kainos, į 5 rui
mai p;yveninnii, vana, elektra, randa 
50 dol. Nepraleiskit šilo bargeno.

Atsišaukite:
įlavino Avė

PARSIDUODA vabrykla 
tautų apgyventoj apielinkėj. 
eina gerai. Parduosiu pigiai, 
greitu laiku vyksiu į Lietuvą.

A įsišaukite* 
118 W. 69 SL, 
'l'riangle 3061

maišytų 
Biznis 

n<*^

I VEIK AIJ NiG A$ dari m n i nikus 
dirbti ant ūkės, netpli Chica- 
gos. Darbas patstovus.

Kreipkitės, — 2 lubos'.
930 W. 33 SI.

PARSI DUODA ,elektriška čebatu 
taisymo šapa. lietuvių apgyventoj 
ąnielinkėj. Vieta pelninga, nes 
dirbta per daug metų. Parduosiu 
giai, nes einu į kitą biznį.

Atsišaukite
4565 Wcntworth Avė.

iš-
Pi-

rūšies
REIK/UJNGAS patyręs 

hinet maker. Atsišaukite 
jaus kasdien rtuo 12 iki 1 
ir 5 6 vakare/

M Shaldrake 9814

ka- 
luo-

KIAULĖS vi-'okios 
parsiduoda. Kreipkitės.

Willinm Eitmonlas,
11750 S. Ashland Avė. .

REIKALINGAS barberis va
karais ir subatomis nuo pietų. 
Turi būt patyręs darbo.

('ašimit Ražas,

PARDUOSIU keptuvę, senai 
išdirbtas biznis, firba mainy
siu ant namo. Apylinkė apgy
venta lietuviais.

2129 S. Oakley Avė.

Tel. l.alaytfjUe, 9316

AUTOMOBILIAI
FORDO BARGENAI

SPECIALUS 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

PARDAVIMUI Hudson 
tomobilius 1923. Nupirksit 
labai pigią kainą.

3300 S. Union A ve. 
2 lubos

PARSIDUQPA barber shpp 
ir pooiruimis. Galima pirkti 
atskirai Ik iekvienų. Mainyčiau 
irgi ant namo arba automobi
lio.

2515 S. Halsted St.
2JJĮ!_'2!Į Į.■ J.! ĮJ-Į". yjU.. T

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI pieninyčia su 

namu, yra garažas, arklys ir 
vežimas.' Pirmas geras pasiū
lymas laimės. Gvra vieta lietu
viui. Daromas geras biznis.

2919 S. Union Avė.

— MŪRINIS bungalovv, dideli šviesus 
kambariai, beržo trimingai, aržuolinės 

all- grindys, tile vana, su grindimis augš- 
tas, karštu vandeniu, šildomas, gasi- 
nis pečius, ice baksis, 30 pėdų lotas, 
2 blokai nuo lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos, pusė bloko nuo Marųuette 

1 Parko ir bus linijos.
I 6627 S. Mozart St.

ESSEX coach, 1925, baloon PARSIDUODA mūrinis namas su 
, . . . , .. bučerne ir groserne. Biznis išdirb-tajerm, ir lt., kaip naujas, va- tas> kitų biznių nėra arti. Nemo- 
žinėtas liktai 2000 mylių, $685 kantj bučernės darbo išmokinsiu. Ne- 
arba pasiūlymas.

Tel. Austin 2896

praleiskite šitos progos, tai yra bar
genas.

Atsišaukite
2519 W. 43 St.

er?

PARDAVIMUI

TEISINGAS PATARIMAS PLA
TINA KIEKVIENA BIZNĮ. Dau
giausia reikalinga teisingo pata
rimo RE AL ĖST ATE.

nonų, IICVVll tų, OI/ dkllĮ

Užganėdinome kiekvienų, kuris yra dirbamos žemės, gera prie molio, 
2-10 akrų gero mi.ko yra balkių. Gy- 

/ - » venamas namas 7 ruimų, barne No. 1
muS/Tikrinante, kad ir tamista budinkai ‘yra visi. Pro pat budin- 
busi užganėdintas. ku« bė*a , .šaunus upelis, tai aukso

i progą, tokia proga mažai pasitaiko.
šičia yra keletas musu barg<v^
nų: , Daugiau informacijų norinti suži-

' noti, galite kreiptis prie C-t. Klastoiv, 
Geroj apielinkėj, 7 kambariu re-1 duosiu teisingą atsakymą, ba aš pats 
sidencija, puikiai ištaisyta; lo
tas 50x125. Įmokėti reikia tik!
$1,000, likusius lengvais išmo-| 
kėlimais. Kaina $6,506*.

PARSIDUODA FARM A
325 akrai už $3000, 1 '■> mylios iki 

miestuko Luther, Mich.. piie gerų 
kelių, netoli geležinkelių. 80 akrų

pirko, pardavė ar mainė per

2 flatų mūrinis, naujas namas, 
netoli vienuolyno, moderniškai 
ištaisytas, 6* ir 6 kambarius, 
karštu vandeniu apšildomas, du 
boileriai, skyrium dėl kožno fla- 
to. Kaina $16,750. Parsiduoda 
ant lengvų išlygų.

2 flatų naujas namas, 6 ir 6 
kambarių, vėliausios mados. 
Beizmentas išpleisteriuotas. La-( 
bai geroj ir sparčiai augančioj 
vietoj. Kaina $10,500. Cash te
reikia $4,000.

Naujas mūrinis namas, 4 flatų, 
su Sun Padoriais, 3 po 4 kam
barius ir 1 penkių; ištaisytai; 
su Bookcases ir fire-places, garu 
apšildomas, 2 karų garadžius. 
Lotas 48x125. Rendų neša $326.- 
00 į mėnesį. Geriausioj apielin
kėj ant South Side. Gatvekaris 
nuo namo tik vienas blokas., Kai
na $25,000. Savininkas prisiims 
į mainas bizniavą namą.

7 flatai. Pastaba: Kadangi savi
ninkas priverstas gyventi l'lo- 
ridoj, jam neparanku ši namą 
turėti. Jis įsakė mums nuiemim 
ti kainą nuo $40,000 iki $35,000 
dėl greito pardavimo. Mūrinis 
kampinis namas. 1-8, 1-7, 2-5, 
2-4 ir vienas 2. I Aitas 49x1,250. 
Puikiausias namas apielinkėj. 
Randasi netoli Garfield Blvd. ir 
3 blokai nuo Halsted St. Rendos 
$5,400 į metus.

10 flatų, visi pagyvenimai po 4 
kambarius, kampinis mūrinis na
mas, moderniškas. Prie pat par
ko. Pečiais apšildomas. Rendos 
per metus $4,836.00. Savininkas 
prisiims į mainas mažesnį na
mą pridedant mažą dalį pini
gais. Kaina $42,500. NEPRA
LEISKIT?] PROGOS.

fauna beveik sale.
ST. KLASTO W, 

P. O. Box* 2, 
Lulber, MiJL.

murini narna ir medini moder
nišką namą ir du lotus, prie 
52 St. ii' Canipbo.ll Avė. Par
duosiu pigiai. Savininkas.

lirocb, 2607 S. Iloman Avė.

MORTGECIAl -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTER N ATION A L IN VESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

PASKOLA IR ANTRI MORGIČIAI 
Mos darome ir perkamo antrus mor- 
gieius sumoje $200 ikį $5000. Leng
vais' išmokėjimais už 6% palūkanų, 
prieųamu komisu. Taipgi perkame do
kumentus.

LOUIS STERN & CO. 
Sulte 1029 Bumam BIdg. 

160 N. La Saite St.

MOKYKLOS
Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTF1LZ, Manager1

JAUNI vyrai 
MOKINKITES BAKTERIOLOGIJOS 

Didelio mokslas ir gerai 
apsimoka

NATIONAL UNIVERSITY 
' OF SCIENCES

2923 So. Michigan Blvd.

POVILAS ENDZELIS
Paminėjimas ir vieša pado 

Pajninint sukaktuves 30 dienų 
po mirties musų mylimo vyro ir 
tėvelio, sunaus ir brolio, Povilo 
Endzelio paeinančio iš Juškiš- 
kės sodos, Naumiesčio valsčiaus. 
Tauragės ap., kuris persiskyrė 
su šiumn pasauliu vasario 6 d., 
1925 m., 4 vai. vak. sulaukęs 34 
metų amžiaus palikdamas dide
liame r.uliudime moterį Domicė
lę, dukreles Zofiją 9 metų ir 
Onytę 7 metų amžiaus, taipgi 
Inotiną Domicėlę Endzelienę ir 
brolius Juozapą ir Kazimierą ir 
brolienę Lietuvoje, ir vieną bro
lienę Amerikoj.

Šiuomi nuoširdžiai dėkojamo 
vįsiems dalyvavusiems šiose 
laidotuvėse kun. Statkui, grabe
liui Mažeikai ir visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už gėląs ir širdingą už
uojauta man ir mano vaikams.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti ant pamaldų už A. A. Po
vilo sielą pėtnyčioj, kovo 6 d., 
1025 m., 8 vai. ryto i šv. Jurgio 
Bažnyčią. Lieka nuliūdę

Domicėlė Endzelienė ir dukrelės

FELIKSAS SIMONAS 
šeimynos padėkos žodis

Atsibuvo laidotuvės musų my
limo vyro ir tėvo vas. 20, 1925.

Tariam širdingą ačiū visiems 
už dalyvavimą ir patarnavimą 
laidotuvėse, kunigams, Al. Bal
tučiui, S. Yonkeriui, J. Martis, 
J. Geiveckas Kl. Meinarovich, 
vargoninkui, Ant Glemžai. Vi
siems už labai gražų gedulingą 
giedojimą, graboriui J. šuiskiUi, 
seselei, švogeriui ir broliams, 
visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems, grabnešiams. Dar 
kartą ačiū už kvietkas, kurie 
geros valios aukavo gražius vai 
nikus, ačiū, ačiū dalyviams ir 
palydovams iš namų iki šv. Ka
zimiero kapinių, kurie atidavė 
geriausius patarnavimus musų 
mylimam vyrui ir tėvui. Tegul 
būna lengva ilsėtis šios šalies 
šaltoj žemelėj.

Liekame nuliūdę ant visados,
Moteris, sūnūs, dukterys 
ir žentai.

j tą. Turi kalbėli gerai lietuviškai 
' angliškai.

Nuolat darbas.
J. OPPENHEIMER & CO.

Ashland Avė. & 47th St.

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties išvažiavimo iš miesto 
turiu parduoti savo $800 grojikli pi
aną prieš kovo 7 dieną. Atiduo
siu už

REIKALINGA sena moteris dėl 
prižiūrėjimo 2 mažų vaikelių; guolis 
ir valgis, $5 i savaitę arba daugiau; 
matykite vakarais.

z ANNA ELSON,
656 W. 18 St., 
Ist fl. front

$115
Su benčiumi, 140 mimikos rolelių. 
Priimsiu po $10 nuo atsakančių žmo
nių.

1389 Milwaukee Avė. 
Ist Floor 

Klausk Mr. Ręisener’s Piano.

MAINYSIU 82 akrų farmą (40 ak
rų ariamos žemės, o 40 gražaus miš
ko) ant nuosavybės Chicagoje. Yra 
geras 6 kambarių namas pagyveni
mui iv kiti budinkai, vaisinis sodnas. 
Mokykla kitoj pusėj namų, 2Vj mylių 
nuo miestelio. Parduosiu tik už 
$5000.00. Už cash ir ant leng\aj iš
mokėjimų. Farma randasi viduryj 
Wi.'iconsin valstijos.

Atsišaukite
JOHN KAPPEL, 

1809 E. 93 St.

13 flatų, mūrinis namas geroj 
apielinkėj. 3 po 5 ir 9 po 4 ir 
4 kambariai beizmente; garu ap
šildomas, rendų neša $732.50 j 
mėnesį. Kaina $52,000.00, arba 
savininkas nriims i mainas ma
žesnį.

2 flatų, mūrinis namas, Brigh- 
ton Parke, 6 ir 6 kambariai, : u 
maudyklėmis, elektra, augštas 
beizmentas. Su įmokėjimu $2,- 
000 savininkas patsai padarys 
paskolą, taipogi priims į mainus 
bučernę ar grosernę. Kaina su
taikysite su savininku.

TAPKITE CIROPRACTIC 
Daktaru. Vakarines klesos. 

Uždirbkite daug pinigų 
Specialės sąlygos 

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd.

MERGINŲ arba jaunų mote- 
' rų abelnam .darbui į karpetų 
dirbtuvę. Patyrimo nereikia. 

Į Nuolat darbas ir nuo sinkių.
Olson Rug Company
1512 W. Monroei Št.

PARDAVIMUI ŽUVIES KRAUTU
VĖ IR DELIKATESEN, LIETUVIŲ 
KOLONIJOJ, netoli lietuvių bažny
čios ir kitų dviejų katalikų bažnyčių. 
Gera vieta dėl buČernės. Bargenas 
greitam pilkėjui. Pasimatykit su sa- 
vininnku, 4'385 So. Whipple St., neto
li 43 St., nuo 8 .iki 4.

Tel. Lafayette 3381, vakarais 
2937 W. 43 St., 

Tel. Ijafayette 8579

2 MŪRINIAI m'oderniški bunga- 
tow, dideli, šviesus kambariai, beržo 
ir aržuolo trimingai, aržuolinės ir kle
vines grind; 
šiaure, vanos 
mos, 
baksis, pusė bloko nuo Archer Avė. 
ir pusė bloko nuo mokyklos, pastaty
tas perai ant^O pėdų loto, parduosiu 
pigiai, reikia ųiinigų. Matyt 
bile kada.

tile jbudavotas ir 
:arštu vandeniu šildo- 

gasinis verdamas pečius, ice

galit

Atsišaukite
S. T. STRAUKA, 

. savininkas
4940 ir 4942 So. Karlov Avė.

3 flatai už $18,000. Puikus? mū
rinis namas, 2 po 7 kambarius 
ir vienas 6, geroj apielinkėj ant 
South Side, gani apšildomas. 
Rendą neša $225.00 į mėnesi, 
įmokėti reikia tik $8,000.

Ofisas atdaras nuo 9 iki 9 kas
dieną. Nedėliomis nuo 9 iki 3 po 
pietų.

greinavi- 
male- 
male- 

klesos 
vaka-

POPIERAVIMAS
Malevojimas, moldinimas, 
mas, scenarijos paveiksluotas 
mas, scenarijos paveikslutoas 
vojimas, show card rašymas, 
panely, seredoje ir pėtnyčios
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su
katoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School 
2139 So. Waba«h Avė., 

Calumet 5093

icePARDAVIMUI saldainių, 
ėream, rašymui popieros ir 
šokių smulkmenų krautuve.

2857 S. Union Avė.

UŽ .$3,500 nupirksi! 2 flatų 
mūrinį modernišką namą prie 
St. Louis Aye. Parduosiu pi
giai, Savininkas Hroch 

2607 So. Roman Avė.

ROZENSKI-LEMDNT & Co 
6312 So. Western Avė.

Tel. Prospect 2102

JUS GALITE IŠMOKTI 
AKUŠERIJOS 

Vakarinėse klesose.
Pigios sąlygos 

NATIONAL UNIVERSITY 
OF SCIENCES 

2923 So. Michigan Blvd

Co.

REIKIA patyrusių moterų
prie sortavimo popierių.
Continental Pajier Grading

1151 S. Beoriu St.


