
' \r. "■, ’*™WWramB5w,3!KnffiT: ''••._ '■ ' '/ ';:.......■ • ■ ■' ' '■••• ■;. • ; ■'■:■■_ ;■■' ■■’■■• ■ s ;
.. ' \ 7r*; 1

i

w— i i ■■■ iww>w ;■■■ I mm I II .inieni H> 11 ihih tlfc—  

* 7A e First and Grcatest įdthuanfan Dailę tn AmericaĮ
NAUJIENOS j
Th« Lithuanian Daily Nbwvb q

?OBLISHEn BV 75U L1THUANIAN NBWS PUBLISHIKC CO.. INC.’i
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois f J

Telephone^oojevelt 8500 ” J

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj 
I i mm ii———

VOL. XII.

Didelis protesto 
mitingas Kaune

1 • f

Francija nutarė remti
Ženevos protokolą

Audra daug žalos padarė Indi
anoj ir pietų Illinois

Lietuva prieš Vatikano-: Smarki audra Indianoj ir 
Lenkijos konkordatą piety Illinois

Kaune įvyko masinis mitingas, 
kuriame reikalauta vyti lauk 
iš Liettivos popeziaus minčių 
Zecchini

RYGA, Latvija, kovo 11. — 
Praeitą sekmadienį Kaune įvyko 
skaitmeningas viešas susirinki 
mas protestui prieš Vatikano 
padarytą su Lenkija konkorda
tą., kuriuo popeziaus diplomatai 
pripažįsta de facto aneksavimą 
Lenkijai Vilniaus, senosios Lie
tuvos sostinės. Susirinkimas

Daug namu sugriauta, stogu nu
vaikyta, medžiu išlaužta; ke
letas žmonių sužeista

INDIANAP0U1S, Ind., kovo 
11. — Praeitą naktį pietvaka
rine dalim Illinois ir Indianos 
valstijomis prašvilpė smarki 
audra su lietum ir ledais, pada
rydama didelių materialių nuo
stolių. Sužeista taipjau keletas 
žmonių.

Audra pirmiausiai ištiko Ed- 
gar kauntę, III, ir iš čia slinko

taipjau reikalavo, kad Lietuvos rytų link ant Terre 1 Taute, Ind., 
valdžia tuojau vytų laukan iš vartydama namų stogus, trio- 
Kauno popeziaus minčių, Arkį-ibas, medžius, telegrafo stulpus 
vyskupą Zecchinį, kaltinamą dei etc.
vedimo lenkų propagandos Lie- Edgar kąuntėj, kur padaryti
tuvoj.

žinios iš Kauno praneša, kad 
Lietuvos valdžia jau instrukta
vo savo atstovą Vatikane protes
tuoti prieš padarytą konkordatą 
su Lenkija, taipjau nutraukti 
lietuvių vedamus su Vatikano 
atstovais pert rak taci jas dėl kon
kordato.

Francija nutarė remti 
Ženevos protokolą

Briand’ui duota instrukcijų sten- 
* gtis Tautų Sąjungos Taryboj 

už protokolo priėmimą

PARYŽIUS, kovo 11. — Ka
bineto susirinkime premjeras 
Herriot’as pranešė savo minis- 
teriams turinį dekleracijos, ku
rią Franci josi atstovas, Aristidas 
Briand’as padarys rytoj Tautų 
Sąjungos Tarybos susirinkime 
Ženevoj, dekleracijos už pri
ėmimą Tautų Sąjungos arbitra- 
cijos ir saugumo protokolo. Ka 
bilietas tokiam nusistatymui pil
nai pritarė.

Del instrukcijų Franci jos at
stovui buvo susitarta vakar spe- 
cialėj premjero Bernoto sušauk- 
toj konferencijoj, kurioj daly
vavo senatorius Jounevel, Louis 
Loucheur, Paul Boncour, George 
Bonnet ir Lėon Jouhaux, Fran- 
cijos delegatai Sąjungai, ir M. 
Laroche, užsienio ministerijos 
politinio departamento viršinin
kas.

• Konferencijoj buvo svarsto
ma įvairus protokolo modifikavi-1........... ■■■....... - ’. — -..-
mai, taipjau trijų,, penkių ir sep- tis protokolo, nors paliekant i|t- 
tynių valstybių sąjungos planai J daras duris įvairioms sugesti- 
bet galų gale buvo vienbalsiai joms padaryti jį tobulesni ir 
nutarta, kad Francija turi laiky tvirtesni.

Income Taksai
NAUJIENŲ Ofise išpildomos Income taksų 
blankos. Tos blankos turi būt išpildytos kiek
vieno iki kovo 15 dienos. Naujienų Ofisas at
daras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 10 ryto iki 2 vai. po pietų.

Kaina 3c.

nuostoliai skaitoma apie 75,000 
dolerių, apie tuzinas namų ir 
viena metodistų pažinyčia su
griauta. Dešimt namų sugriau
ta netoli Paris TU.

Keletas namų ir daug stogu 
nugriauta Tore Haute, Ind., 
taipjau Rochestere, Claypoole, 
St. Marv ir kitur. . .Del nutrauk-

* J*tų pajėgos vėlu ‘daugely vietų 
susisiekimas elektriniais karais 
paralizuotas. __ _Kiek žalos yra audra pa
dalius, kol kas sunku pasakyti, 
bet iš visa spėjama, kad nuosto
liai sieks kelis šimtus tūkstan
čių dolerių.

ĮSTATYMAS PRIEŠ DĖVĖJI
MĄ KAUKIŲ

AUSTIN, Tex., kovo 10. —Te
kaso legislatura priėmė ir gu
bernatorius Miriama Fergusonie- 
nė pasirašė įstatymą, kuriuo aš
triai draudžiama rodytis viešiu 
su maskolius.

Toks Įstatymas priimta dėl to, 
kad per kelis pastaruosius me
tus Texas valstijoj nuolatos bu
vo atsitikimų, kur bandos apsi- 
maskavusių asmenų suimdavo 
nepatinkamus jiems žmones ir 
plakdavo, arba kitokių kokių šu
nybių jiems darydavo.

SEHJA — LATVIJOS MINTS- 
TERIS JUNGTINĖMS 

VALSTIJOMS

RYGA kovo 11. — Latvijos » »
valdžia paskyrė p. Sehją savo 
ministeriu Jungtinėms Valsti
joms.
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Jungtinių Valstijų aukščiausieji viršininkai ir jų zmionos. — Iš kairės dešinėn: Viceprezidentas 
Charles G. l)awes, Mrs. Calvin Coolidge, Prezidentas Coolidge ir Mrs. DaWes. Vaveikslėlis im
tas jų inauguravimo dieną, kovo 4. ■•

Ambasadorius Houghton 
gina Vokiečius

Užgina buvimą didelių ginklų 
sandėlių Vokietijoj, kaip kad 
skelbia aliantai

NEW YORKAS, kovo 11. — 
Ką tik grįžęs iš Vokietijos Jung
tinių Valstijų ambasadorius Al- 
anson B. Iloughton pareiškė-, 
kad greitu laiku Vokiečiai pa
tapsią vėl didi ekonominė jėga 
kaip kad jie buvę prieš karą, bet 
jie niekados nebebusią didi mili- 
taiinė jėga, kadangi jie patys 
to nenori.

Ambasadorius Iloughton taip 
jau pareiškė, kad esą visai ne
tiesa, buk Vokietija turinti, bet 
bandanti nuo pasaulio paslėpti, 
milžiniškus ginklų ir amunici
jos sandėlius, kaip kad aliantų 
militarė kontrolės misija sav*> 
raporte skelbianti. Nieko pa
našaus Vokietijoj nėra, sako 
Iloughton.

Davves’o planas, pasak ITough- 
tono, esąs jau daug gera pada
ręs Vokietijoj. Metai atgal nuo 
praeitų Kalėdų,, Vokietijoj buvę 
2,000,000 (12 milijonų) bedar

bių ; praeitomis Kalėdomis bebu
vę viso tik 400 tūkstančių. >

Buvęs ambasadorius Berline, 
t. Iloughton dabar yra paskir
ia.* ambasadorium Anglijai, vie~ 
,oj- Kelloggo, kurs užėmė vals
tybės sekretoriaus vietą.

SENATAS ATMETĖ WARRE- 
Nd NOMINACIJĄ

VvAISHINGTONAS, Jkovo 10.
Senatas 41 balsu prieš! 39 at

metė nominaciją Charles B. 
VVarreno, kurį Prez. Coolidge 
buvo nominavęs generalio pro
kuroro vietai, .Debatuose buvo 
iškelta aikštėn, kad Warren y- 
ra didelis big-biznio ir trustu 
prietelis.

švedai nenori žinot Anterikos 
prohibicijos

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 11. švedų parlamento ko
misija -atmetė projektą paskirti 
50,000 kronų (apie 12,500 dole
rių) tam; tikrai komisijai, kuri 
vyktų į Jungtines Valstijas pa- 
matingai ištirti, kokių vaisių da
vė toje šaly prohibicija.

Belpi neįsileidžia Airių 
vado de Valerus

BR1USEL4S, kovo 11. -Bel
gijos valdžia išleido įsakymą 
neįleisti i Rėlgiją airių respub- 
likininku vado Eamono de Va- 
lėros, kuris buvo tani tiknj fla*- 
miandų gi upių pakviestas atvyk
ti ir laikyti visą eilę prelekcijų 
apie Airiją ir flamandų kanki
nius.

WASI1INGTONAS, kovo 11.
Jungtinių Valstiją ambhsado- 

liūs Argentinai,, J. W. Riddle, 
rezignavo. Prezidentas jo re
zignaciją priėmė.

Chicago ir apielinkt. — Oro 
biuras šiai dienai pranašauja: — 
Aplamai gražu; i pavakarį gali
ma laukti atmainos; nedidelė at
maina tempe ratu roji; vidutinis 
niainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutinei 
siekė 31° F.

šiandie saulė teka 6:08, leid
žiasi 5:52 valandą.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, kovo 1 1 d., užsienio pi

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.77
Belgijos, 10!l frankų ...... j.’.....  $5.02
Danijos, 100 kronų ..............  $17.91
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Italijos, 100 lirų .......   $4.10
Lenkijos, 100 zlotų ............... $19.25
Norvegijos, 100 kronų .... $15.27
Olandijos, 100 florinų .... $39.97
Suomijos, 100 markių ........... $2.53
šve.dij<c, 100 kronų ........... $26.95
Šveicarijos, 100 frankų ..... $19.25

Lietuvos Pinigų Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

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

50 litų ...................................... $5.50
100 litų ..................   10.50
200 litų . ....................................  20.75
300 litų ...................................... 31.00
400 litų ........ *.....................   41.25
500 litų ..........................  51.50
600 litų ...................................... 61.75
700 litų ..............................    72.00
800 litų .........................—.........  82.25
900 litų .............. 92.51

1000 litų................... .......... 102.75
Prie šitos sumos reikia jirlditi 25 

centai pašto išalidų už košnų siuntini. 
Norint pasiųsti telegrama — dar 50 
cantų daugiau. *

Jokią specialią privilegiją 
Vokietijai nėra

Prisidėjus prie Tautu Sąjungos 
ji turi kooperuoti prieš užpus
iančią valstybę

ŽENEVA, Šveicarija, kovo 11.
— Slaptame posėdy Tautų Są-X 
jungos Taryba vakar nutarė, kad Į 
Vokietijai negali būt suteikta1 
jokių specialių privilegijų, prisi
dėjus jai prie Tautų Sąjungos.

Atsakyti į užsienių ministerio 
Strcsemanno meinorhnduma dėl 
Vokietijos priėmimo buvo duota 
du pasiul.vmu. Vienas — kvies
ti Vokietiją atsiųsti savo delega
tus nuomonėms apsikeisti su Ta
pyba jos suvirinkime ateinanti 
birželio mėnesį; antras — atsa
kymas, kuriame butų parodyta 
Vokietijai,’ kad didžiuma jos 
priekaištų yra nepamatuoti, ka
dangi Tautų Sąjunga nepreten
duoja diktuoti valstybėms, ko
kių karinių priemonių jos turi 
pavartoti prieš užpuolančiąją 
valstybę, nė nesisiekia versti 
kurį nors savo kmrį dalyvauti 
karė. ;

Francija betgi, ir mažosios an- 
tatos nariai spjrėsi,, kad Vokie
tija būtinai turi kooperuoti, — 
pavyzdžiui, leisti Vokietijos ge
ležinkeliais gabenti Kariuomenę, 
amuniciją ir sandėlius atveju, 
jeigu Rusija pultų Lenkiją.

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
PARYŽIUJ

PARYŽIUS, kovo 10.,~ Va
kar universiteto teisių skyriaus 
studentai, nepatenkinti naujai 
paskirtu tarptautinės teisės ka
tedrai profesorium Georgės; 
Scelle, suruošė protesto demon
stracijas, kurios paskui“ virto 
riaušėmis, kai dekanui pašaukus 
universitetan atvyko apie pus
antro* šimto policininkų.

Studentai priešingi prof. Scel- v 
le’ui dėl to, kad jis buvęs paskir
tas per kito profesoriaus galvą, 
ir paskirtas tik dėl politinių 
priežasčių.

VIENNAf Austrija, kovo lie
čia tapo nušautas amerikietįs 
Hugo Betauer, kadaise buvęs 
Nėw Yorko laikraščio Morgen 
Journal redakcijos bendradarbis. 
Nušovė jį vienas dentistas savo 
fise, tariamai dėl politinių prie-
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Ou Rusą laivai Kinuose 
susikovė »

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 11.
'ries Jangtze upės žiotim, pen

kiolika mylių nuo šanghajaus, 
praeitą naktį kilo kova tarp dvie
jų buvusių čia Rusų laivų, 
Ochotsko ir Mongugay f?J. 
šiandie į šanghajų atvyko kele
tas sužeistų matrosų.

Tie laivai tai Vrangelio laivy
no likučiai. Kinų valdžia laikė 
juos savo kontrolėj per trejus 
metus, laukdama, kol bus iš
spręstos* sovietų valdžios pre
tenzijos jiems.

Sako, kad bolševikų agentai, 
atvykę i karo laivą Ochotską, 
prikalbinę buvusius jame “bnl- 
tdosius” pulti laivą Mongugay. | 
Pastarasis, “baltųjų” oficicrų 
komanduojamas, ėmė atsišaudy
ti, bet paskui tuojau pasitraukė 
į juros.

Abiejuose laivuose susimetę 
gyveno keli šimtai suvargusių 
suskurdusių “baltųjų,” laikyda 
mi juos savo nuosavybe.

Sovietų ambasadorius Pekine 
andais pareikalavo, kad laivai 
butų atiduoti sovietams, bet jo 
reikalavimas kol kas nebuvo pa
tenkintas. Jis taipjau įspėjo 
Pekino valdžią, kad jeigu čang 
Tso-Linas išpildysiąs savo nuta
rimą ir atgabensiąs iš Mandžu- 
rijos rusų kareivius, konfliktas 
busiąs neišvengiamas.

NEVADOJ SVETIMŠALIAI 
SULYGINTA SU KRIMI

NALISTAIS

RCTO,^Nėv.,: kovo 11. Ne- 
vados legislatura priėmė, ir gu
bernatorius Senigh am vakar pa
sirašė, Įstatymą, kuriuo aštriai 
užginama svetimšaliams ir as
menims,, kurie buvo kada nors 
pasmerkti už kriminalius nusi
kaltimus, nešioti šaujamas gink
las, kaip revolveris puštalietas 
etc.

Svarbus 
Priminimas

Jau artinasi didžiausios pavasario 
Šventės Velykos.- Mes visi esame pratę su
teikti kokias hors dovanas savo girpinėms, 
savo artimiemsiems ant švenčių; palinks
mint ir pradžiuginti juos.

Kartu su šventėmis artinasi pavasaris. 
Pavasario laikas yra labai svarbus Lietuvos 
žmonėms.: ten jiems reikia žemė apdirbti ir 
laukus apsėti. Gerai atliktas darbas duoda 
gerus vaisius, blogai — prastus. Šiuo lai
ku kartais menkutė paspirtis Nuteikta 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 
Liaudįmi. Visokios piniginės perlaidos at
liekamos į trumpiausį laikai 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 APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Ledai sutriuškino laivą; 80 
Mią išgelbėta

ST. JOHNS, N. F., kovo 11.— 
Gautas radio pranešimas sako, 
kad praeitą šeštadienį išplaukęs 
iš čia ruonių žvejoti garlaivis 
Stella Maris patekęs tarp ledų ii 
tapęs jų sutriuškintas. * Aštuo
niasdešimt jo įgulos žmonių bu
vę kito žvejų laivo, Prospero, iš 
gelbėti. Laivas Stella Maris 
paskendo.

RAGANOSIS UŽMUŠĖ DU KE- 
LIAUTOJU AFRIKOJ

įdūkęs sužeistas žvėris sudraskė 
vieną moteriškę ir britų kapi
toną

\ ■■ ■■ .

LONDONAS, kovo U. — Iš 
Nairobi praneša, kad Britų Ry
tų Afrikoj žuvo žinoma airių ti- 
rinėtoja, poni Grcen, iš Dublino 
ir britų kapitonas Atkins. Jie 
buvo raganosio sudraskyti.

Poni Green pervažiavo sker
sai Afriką, iš Belgų Kongo į 
Nairobi, ir ruošėsi lipti Į Kenjos 
kalną, bet čia susitiko raganosį. 
Ji šovė ir sužeidė žvėrį, kuris, 
idukę«, tuoj aus ją puolė ir su
draskė.

Po valandėlės ton vieton atvy
ko automobiliu britų kapitonas 
Atkins su'savo žmona. Nežino
dami, kas atsitiko, juodu išlipo 
iš mašinos, ir bematant ragano
sis puolė juos. Kapitonas bandė 
užmesti žvėriui ant galvos švar
ką, bet raganosis,, parbloškęs jį 
ant žemės, ėmė trypti ir drasky
ti. *•

. jy pi tono žmonai pavyko ma
rina ištrlikti ir gaftti pagalbos. 
Grįžus su keliais medėjais ne
laimės vieton, raganosis buvo 
surastas ir užmuštas, i

ION DONAS, kovo 9. — Lor
das Curzon, tarybos pirminin
kas, sunkiai serga. šiandie bu
vo padaryta jam operacija. Ser
gąs inkstų liga.

........ ...................... ... . ..........
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MILŽINIŠKAS KONCERTAS DETROITE

RENGIA AMERIKOS DARBININKU APŠVIETUS DR-JOS 2

M. MISEVIČIUTĖ
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Nedėlioję Kovo-March 15 d., 1925
Lietuvių Svet., 25 gat. ir Dix Avė., Detroit, Mich.

Durys atsidarys 4 vai. po pietų. Koncerto pradžia 4:30 vai.
Po programo šokiai prie geriausios Lareifzen’s Orchestros 

G E RBIA MIEJ F LI ETŲ VI AI!
Šis koncertas bus nepaprastas, nes jame dalyvaus viena iš ge

riausių dainininkių M. Misevičiutė iš Clevelando. kuri dainuos pirmą 
kartą Detroite. Taipgi šiame koncerte dalyvaus geri aktoriai ir 

i — svetimtaučiai ir vietines solistes ir Ateities Choras.
KVIEČIA A. D. A. D. 2 KP.

$ dainininkai »— 
ę įžanga 5bc

. <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> *■:

Pasitraukiu iš
BIZNIO

$75,000.00 vertes stako susidedančio iš dei
mantų, laikrodėlių, sidabrinių indų ir 1.1.

Bus Išparduoto Publiškame 
Aukcijone ,

P. K. BRUCHAS 
JEVVELRY KRAUTUVĖ 

3321 So. Halsted St.

Išpardavimas prasidės Ketverge, Kovo 12,1925
Nyo 2:30 po pietų iki 7 vai. vakare.

Išpardavimas eis kasdien iki nebus išparduotas visas 
Viskas turi būt išparduota, nežiūrint kokiomis kainomis.

Aš buvau biznyje su lietuviais per 28 metus.

Užkviečiu visus. Duosiu dykai dovanas.

s takas

Žemės Ūkio Technikumas j 
ir Akademija Dotnavoj

turėjo. Vasario* 15 dnĄvietinis 
'L. šaulių S-gos 
! vakarą, vaidins
riai” ir komediją
Taigi prieš užgavėnes linksmina
si, nes (paskui bus “šnapšt”!-

Technikumo ateitininkai irgi 
kruta, Bet silpnai, męs pats ųe- 
'pajėgdami suruošt rimtų refe
ratu, kviečiasi kapelioną Radžiu.

I *■ •

, bųrysr rengia 
rrSenovės Ka- 
“Teodolint^”.

norėdami;
i PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-S
I NYTI VISADOS KREIPKITĖS ?
) PAS MUS. TAS JUMS BUS,
I ANT NAUDOS. s

aOVIEBNflSTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

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

Studentai turi keletą organi- 
j zacijų k. t. “Studeptų ekonomi

nė draugija”, “Kultūros” bure- 
' ‘ lis, “Lietuvos Katalikų Moks- 
: leivių Ateitininkų1
; tautininkų “Neo-Lituania 
' to dar nekurie dalyvauna ir vie- 
: tiniaUne Šaulių Sąjungos sky- 
( riuje. Dar kiti įstojo ir Tech- 
’ nikunioj mokinių vedaman— 
• “Laumės,” moksleivių, kopera- 
, tyvan. Tai vienų, tai kitų pa

kviečiama kalbėtojų viešoms 
■ paskaitoms’ laikyti. Taip atsi

lankė: *7i. Toliušis (“Inteligen
tijos uždaviniui”), Dr. K. Gri
nius (“Lietuvos ekonominė pa
dėtis”)', Dr. P. V. Raulinaitis 
(“Letuvos ekonominė padėtis”), 
ir kum Tuįmas-Vaižgantas 
(“Lietuvių tautinė idėja istori
joj’’), beto 1925-II-8-ai dienai 
buvo kviestas V. Bičiūnas skai
tyt apie Viduno kūrybą, bet 
nors buvo sutikęs, vįstik neat
vyko, - lietuviškai! Pramatoma 
dar ir visa eilė bile kitų kalbė
tojų. De>l “profesorių” jau stu
dentai šiek-tiek aprimo; <lel 
Kemėšio matydami, kad prie da
bartinės padėties nieko nepeš 
“susitaikino su likimu” kaip 
žmones sako. šiek-tiek labiau 
ginčytasi dėl partinių netaktiš
ko P. Raulinaičio dėstymo, prieš 

ikutį studentų susirin
kimas neišnešė rezoliucijos i\k 
dei vienos katalikiškos rankos 
perviršijimo. Tie visi ginčai ir 
priežastys jau buvo aprašytos 
“Lietuvos Žiniose”. Mokiniu ir L 
studentų santykiai šiek-tiek pa- 

Igerėjo nors išsyk studentai bu
vo nusistatę ne tik prieš Tech
nikumo mokinius, bet ir prieš 
kai kuriuos mokytojus, ir neno
rėjo kad Techniškumo mokyto
jai dėstytų ir Akademijoj. Taip 
išsyk labai vaikiškai šoko prieš 
V. Ruokį, Mostauską, Končių, 
bet susipratę nurimo, ir dabar 
dauguma Akademijos “profeso
rių”, yra to pat Technikumo 
mokytojai.

Išvyto daržininko p. GorgevL 
Įčiaus bute (vienam namo bute) 
kun. Kemėšis laiko pamaldas h* 
graudina maldomis šlechtų ir 
šlėchciankų širdis. To namo, aiš
ku, koplyčia vadint negalima, 
paprastas namas su “skerspaga- 
liu” ant stogo.

Technikumo mokinių organi
zacijos irgi neblogai gyvuoja, 
“Kultūros” būrely yra jau apie 
74 narių (t. y. įsirašančių žur
nalą” “Kultūra”). Veiklesnieji 
nariai ruošia referatus, kurių 
jau buvo ar ketvertą, ir šiaip 
ant vietos nestovimų. Sausio 25- 
tą dieną, mokinių “kultūros” 
būrelis/draug1 su studentų “Kul
tūros” būreliu statė 'vei
kalą “Vergijos Griuvėsiuos”. 
Veikalas “Vergjjos Griuvėsiuos” 
yra keturių veiksmų drama, pa
rašyta buvusio Panevėžio Gim
nazijos mokinio .1. Klesiuno, da
bar studijuojančio užsieny lite
ratūrą. l)ar rankrašty tas vei
kalas buvo statytas 
mok i n i ų Panevėžy, j, 
Rokiškyj 
vietose,
mo, autorius buvo padrašintas 
ir 1924 metais ją išeKdo (“Var
po” leidiny). Drama vaizduoju 
susidūrimą fanatiško sodiečių 
tikėjimo ir puikumo su mokslu 
bei socializmu (ar bent xkairiu 
liberalrzmu, nors autorius-- Kc- 
siunas skaitosi soči 'h.icmokra- 

įtu), ko auka lieku Ignas ir Ju
lyte: \-ei kalas kibai jaudinantis, 
ir daugeliuj publikoj žibėjo aša
ros. Be veikalo dar griežė sty
gų orkestras, mokįnių ir studen
tų sudarytas, programą 
labai puikiai, 
dis irgi buvo
pelno gavo 900 litų.
karo susgribo ir ateitininlyii ką 
noi’s pastatyt, bet ant giTitųjn 
veikalo nesugriebę, pakvietė 
< liti i ii u 1Y1 ktiss KSieliu.iifj. ii- Gatfluu- 
nienę ir sudarė vasario. 1 
d. koncertą. Nuostolio irgi ne

r

Kskyrius irĮTuip^ vasario 8 d. tas jagamas-
. L>C- • „i. ■[r- „viin v« ii* unnn.eis skaito apie “Pasteur ir spon

taninis*) gyvybės atsiradimas”, 
bet buvo ant tiek šioj srityj 
silpnas, kad per diskusijas buvo 
pačiu mokinių sukirstas. Buvo 
jo paskaitoj ir gerų prisipažini
mų,'k. a. kad jau šventas Tomas 
Akvinietis (scholastikų tėvas) 
sakė, kad gyvybė galinti atsirast 
ir iš paprastos materijos, bet 
tas nieko neįrodęs, nes'materi 
jai tokį galimumą suteiks Die
vas. Be to nurodė vieno moks
lininko bandymą, kuriuo tas 
mokslininkas apvaisino skorpio- 
jono patelės kiaušinį su tam tik
rais elementais, bet bę patino. 
Ir dar pridūrė, kad tas nenuo
stabu, nes garotoj partogenezis 
ir taip yra, bet čia jam buvo 
nurodyta, kad partogenezis tėra 
tik pas tuos kuriems tas įgimta 
—visoj jų šeimų, ar veislėj, bet 
atskyręs šeimynos ekzemplio- 
riai tuo neišsiskiria. Taigi tas 
laktas kalba prieš pačius kata
likus.

šiam kartui pakaks!
—<dKbi*ocas.

*) spontaninis—savaiminis.

kai iiųjų 
'Biržuos, 

Linkuvoj ir kitose 
Del tokio j,o populiaru-

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius

1730 So. Halsted St.
Cliicagu, III-

atliko
Rengėjam įspu-
neblogas —nes

Po šio va-

S. L FABIONftS CG

SCHOOL HALI SVETAINĖJ,
48 ir Honore St.

Už LIETUVIŲ PUSIAU SUNKIOJO SVORIO ČEMPIONATĄ

Pelnyčio], Kovo 13 (k, 1925,
8:15 vai. vakare

M

K. JURGELIONISK. POŽĖLA

K. GUGIS
ADVOKATAS
x Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1H1-1U 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St 
Tel. Ųoulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

809 W. 351h SI., Chicago | 
Tel. Bo levard 0^11 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j 
DĄVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir l 
Parduodam Laivakortes. % ?’

Karolis Požėla
Europos pusiau sunkiojo 
svorio čempionas

Js Friberg
Garsus švedų čempionas

J, Goštautas
.Lietuvių sunkiojo svorio i ištikus

Adomas Lodzės
Iš L’niversal Atletikos kliubo

Tikintai pursidavinčja “Ne

J. ŠIMKUS

su J. Šimkum
Naujosios Anglijos pusiau sunkiojo 

svorio čempionas

G. HillSU

su
Lemberdžekis” iš Wisconsino

Miiler
Vokiečių ristikas

K. Levickiusu 
“Baltojo Dobilo” kliubo čempionas 

ienose”, “Aušros” knygyne, Univers
Atletikos Kliube ir Benošiaus apviekoje. Kainoj $1.10, $1.65 ir $2.20.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRLDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c. •

Z- Bartkus, Prea.
a619 W. 47th Si., Tel. Boulevard 7101, 1892,'Chicago

r- tai PAIN-. 
■EXP£LLERlS 
Praveja Skausmus!

1 rinkite greitai taip, kad Šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali

u f « kra.llD tekėjimą gįslomis.
J5c ir 70c vaistinėse. Tėmykitc, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Pinigai Liętuvon Telegramų 50c
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ 

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

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

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Apskritis

Pinigų prisiunčiu $ turi gaut Lietuvoj litais

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas ..

Adresas

50 
10h 
200 
300 
400 
500

(jei nori

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

Litu kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

litu

litų 
litų 
litų 
litų

Paštu
. .. $5.75
.... 10.75

.....  21.00
..... 31.25
..... 41.50
...... 51.75

r-r—..............
Telegramų 

........ :.......... $6.25 
,................ 11.25

.................... 21.50 

....................  31.75 

.... ................ 42.00 
. ..... 52.25

600 litų.......
700 litų ........
800 litų ....
900 litų ........-

1090 -litų.............
5000 litų .............

Paltu 
$62.00 

72.25 
82.50 

. 02.75 
103.00 
514.00

Telegramų 
.... j. $62.5(1 
....... 72.75 
....... 83.00 
....... 93.25 
......  103.50 
....... 514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. ^Cliicago, Illinois

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St.

Room 1211
Tel. Dearborn 1013

Valandos nuo 9:30 ikt 1 vai.
Bridgeporto Ofisas

3335 So. Halsted 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 mnrgiėiams

. JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephoną Ganai 2552 

Valandos ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj/ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 

.Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Bizniui Skoli
na Pinigus ant pirm© morgičiaus 

lengvomis išlygomis.

A. A. OLIS
i ADVOKATAS

H S. La Šalie St., Rdom tfCOl 
Tėl. Randolph 1084—‘-Vai. nuo 9-6 

Vakarais
8301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 ▼. apart Panedėlio ir 
. Tėtnyčios.

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS: 
127 N. Dearborn Street, 

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

riant Subatas ir Šventes, nuo 9 iki 
pietų,/

ROSELAND’O OFISAS: 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377 
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

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

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

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashingtun SL, Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 2151 West 2B Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Canal 1667

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicajo 
Tel. Yards 4G81

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room >11 
'Pel. Central 6200

Cicero K et vergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. ▼. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8286 S. Balsied St. T. Boul. 6737

Tel. Dearburn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

' Ofisas vijurmiestyj:
Room 17126

CH1CAGO TEMPI,L BLDd.
77 VV. WaHhinglon SL

A

Namu Tek: H ule l



t

tvirtadienis, Kovo 12, ’25

. Detroitu Mich.
Rengia koncertą.

15 d. kovo, Lictu- 
iš

ren-
Ap- 

kuo- 
savo

vių svetainėj įvyko vienas i 
geriausių koncertų, kurį 
gia Amerikos Darbininkų 
švietos Draugijos 2 kp. ši 
pfi 'visuomet pasižymėjo 
^įrengimais. Tad ir šiame kon 
cento yra sutrauktos visos ge
riausios spėkos, kurių tarpe, 
dalyvaus viena iš geriausių 
lietuvių dainininkų—M. Mise- 
vičiutė iš Clevelando. Apart M. 
Miscvičiutės dalyvaus keletas 
gabių aktorių ir dainininkų; 
svetimtaučių, jų tarpe daug’ 
gerų aktorių, komedijantai,

savo šposais. Taipgi dainuos 
škotas dainininkas, dalyvaus 
keletas gerų sinuikoriCF ir dvi 
geriausios rusės šokikės. Apart 
to dalyvaus ir vietinės dailės 
spėkos; jų tarpe dainuos S. 
Lukošiūte, O. Gyviulė ir vieti
nis Ateities choras. Choras 
ketina pasirodyt visame savo 
gražume, nes ateitie,čiai <1 
turi gražių dainų išmokę, 
dainuos kai ką ir iš “Svlv € *

-.-.Trr ■> r...... -

ĮKORESPONDENCIJ
t i, tai tiiomel galėtume apie šj 
dalyką kaip 
ITž.-.imemim.'i

tų rengimą.

■^4 ■W,4U<

Visame b'aye^te paviete ir 
koksų apielinkėje ėmė siausti 
nedarbas. Vienos kasyklos už
sidaro, o ir kilos dirba lik 
pusę laiko. II. C. Erieck <4.oal 
and Coke Co. apleidžia iš dar
bo pavienius 
palieka dirbti 
kad butų kam 
panijai nuomą

O I

mo

.•ifiio i Alau lojimą 
platinimą (paskai
ri r ne.?). Paskaitų 
los, rodosi, rengia.

NAUJIENOS. Chicago, Ui .......o- ■ ■
kultūros, Į 

ir kf.
kas kuo ;
p. Vitai-

straipsnių iš mokslo, 
sveik a I os, filosofijos 
Barakinio ‘ftvo organą 
rni. galinio. Iki bar juk 
tis b: įveik vicna’s Įnik

-.4-Hrtnr W|..

angliakasius ir 
tik vedusius, 
užmokėti kom
iu namus.

Pasaulio Vergas.

Ir mano žodis

lūs klausimas, kurio dar nie
kas neišrišo. Tai yra natūrinės 
atrankos darbas. Nežinau ką 
čia I’. 'I', galėtų padaryti. Gal 
įtikėtų ieškoti būdų čiagimų- 
siam jaunimui pritraukti. Gal 
bul ri'ikrtų organizuoti sporto 
ratelius, bet ’ čionai* kuopų ir 
apskričių reikalas. “Tėvyne” 
šitokiems darbams, visi žinote, 
pritars ir duos vielos. Jau nė 
sakyti nefeikėtų.

(Del “Varpe” tilpusio Seno 
Tautininko straipsnio “Kaip 
ilgai dar snausime” ir “Tėvy- 

I nes” pastabų “Klaidingi tikri
nimai”).

• 36 kp. ST.A. narys prisiuntė
man sekamą laiškelį: “Sveika
tos ir Apšvklos.i komisijos yra 
tampriai surištos tautiškame 
judėjime, tai norėčiau 
mio kada “Tėvynė” lap 
nu Pidoinosios I arvbo 
SLA. narių”

” ir “Tėvynės 
buvo kalbėta

Aišku. Sutinku. Tad rašykime 
i “Tėvynę” straipsnių apšvie- 
l(;s niausimais, Rašykime

Nenorimo lietuvių ištaulėji- 
mo: rašykime tuo reikalu rim
tų straipsnių. Bc.ngk.ime paskai
tų kuopų nariams. P. T. bus 
su mumis — tai jau aiškus? da
lykas. Eikšiakile, visi nenuo
ramos, rimto darbo dirbti. Su* 
junglumo savo jėgas “Tėvynė
je”, o tuomet tikrai išnyks bai
mė ištaiitojimo ir nereikės be
reikalingai laikraščiuose raši
nėli apie spaudimus, mitgoji- 
mus, nieką neveikimus apsilei
dimus ir kl. trukumus musų 
didžiulės organizacijos virsi--

—Dr. A. .L Karalius.

orga-

psniuost 
“tautini'

l|>ir

SEVERA’S

ESKO

yra 
gali

ODINĖS LIGOS . S 
f (ii 

tankiai nepakiančianias; 8 
būti pergalėti vartojant 8

Antiseptiškas mostis

Sutaisytas prašalinimui 
niežėjimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

KRENN & DATO
Exclusive Agents for Mrs. Rockefeller McCormick Properties

a.

Marąuette Ph ar mačy
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 jsldydamas 

daktaru receptus.
F. A. BAKAS’, 

Registruotas aptiekorius ir 
savininkas

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

CHICAGO, ILL.

Mrs. MICHNIEViCZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi * akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

ANMMu

GI. Bhd. 3138 
M. Woitkewic> 

BANIS
AKUSERKA 

Pasekmingai pa 
tarnauju mote 
rims prie gimdy 
m o, patarimai 
dykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St. ►

PRANEšIMAS
Pranešame, kad Dr. Herzman per
sikėlė nuo 3410 So. Hdlsted St. |

3235 S. Halsted St.

«=DR. HERZMAN®
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigiai ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
I8th StM netoli Morgan St.

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

I Dienomis: Canai 
8110. Naktj 
Drexel 09S0 

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak. 
Special: Nedėliomis ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dol namų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel ,0950.

Telefonai:

OR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTASSL.A. kaip Senas Tautininkas 

teisingai pastebi, nieko neda
ro tautinio judėjimo palaiky
mui.” O . Simas tautininkas 
trečioj to laikraščio slaptoj sa
ko
t i tik vieną 
kad žmonės 

, konstitucijos 
yra apsikidę, 
darbuotis, nesugeba jiems pa-

I skirtų pareigų eiti”... Valdyba 
Į laip sau ramiai snaudžia, iiie- 
i ko neveikdama, o organe eina 
, tuščio ' polemikos su bolševi-

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 įki 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

-------------- ---- - - * *

Do You Want to Capitalize 
Your Spare Time and 

Make BIG Money

progos 
gailėtis. 
Lietuvių 

kaip
llujįjl visi 
“15 d. kovo,

nematę, kad nereiktų 
vėliaus.
svetainėj
4:30 vai. po pietų, o ten maty
site visus aktorius ir daininin
kus ir girdėsite juos dainuo
jant. —Rengėjai.

Į šita kausimą galiu ras- 
Todel 

šitiems
atsakymą:

išrinkti 
tikslams 
ar, jei turi norą

Clinton, Ind.
Baisiojoj nelaimėj kasyklų 

vo ir vienas lietuvis.
zu-

/

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Tėvynė
šiu.omi noriu nors trumpai, 

parašyti apie baisia nelaimę, 
kasykloj Sullivan, Indiana, ku
rioj žuvo 51 maineris, Tarp 
jų žuvo ir vienas lietuvis — 
Jonas Stdmonas, 21 metų am-, 
žirnis. Jo tėvai gyvena Clinton,’ 
Ind., 1121 \V. * Black man st. Iš 
TJetuvos Jonas buvo atvažia
vęs dviejų metų. Gimė lupk r. 
1 d., 1D00 m., Skaudvilės par., 
Ivanžienų kaime. Amerikoj pa-Į 
liko nubudusius tėvus Petronė
lę ir Jokimą Šeimomis,
Antaną, Aleksą ir Praną.

pirma reikia apsižiūrėti ar- 
yra rimto pagrindo tatai dary-i

Varpas” su Senu Tautinin- 
matomai, laike Įgnybti 

X. Pildomąjai* Tarybai 
man taip išrodo. Ir aš, 

nn-

-i
bent
kaip Sveikatos Komisijos
rys, čionai? noriu 
kį pridėti.

•eikalo ginti Pild. Tu
jinai, man rodos, dar 

brolius nėra kaltinamųjų suole. Kaltin- 
sese-

tanas dirbo
loj, Uet kitoj pusėj, todėl išli
ko gyvas. Jonas tapo palaido
tas Clintone su airių katalikų, 
bažnyčios apeigomis.

Kasyklose ten viso dirbo 125. 
maineriai, jų tarpe penki lie
tuviai. Domininkas Riauka

Thompson No. 2. Pa.
Nedarbas.

ti P. r. ..as ir-gi nenoriu 
neturiu faktų. Tečiaus P. T. 
kiekvienas SLA narys gali, dub
li patarimų ar sumanymų — 
aš manau ji priims. “Tėvynė” 
tikrai talpins kiekvieno nario 
ar ir ne nario rimtus sumany
mu? “tautinio judėjimo” klau
simais. Aš tai sakau atvirai.

Man rodos, reikėtų aiškiai 
pasakyti* kas yra lasai “tautinis 
judėjimas”, nes kitaip mes tu- 

1 rime teisės jį savaip aiškinti.
Jei “Varpas” ir jo. bendra

darbis butų aiškiau pasakę kas, 
jų nuomone, P. T. reikia dary-

šioje apielinkėje tarp anglia 
kasių ėmė siausti nedarbas. Su 
pradžia kovo mėn. užsidarė dvi 
kasyklos — Thompson No. 2 
ir Tovver llill No. 2, kuriose 
dirbo apie 500 angliakasių. Ka
syklos priklauso Hercą Coal 
and Cake Co.

Kompanija sakosi uždaranti 
dėl neturėjimo užsakymų, --i 
<k l /stokos manketo. Bet ang-, 
liakasiai mano ką kitą. Jie spė
ja, kad tikroji priežastis- kasy
klų uždarinio veikiausia bus 
tame, kad anglių baronai šia
me Fayette paviete 
ateinantį pavasarį 
angliakasių algas,
angliakasiai neorganizuoti ir 
nepriklauso l’MAV of A. unijai, 
bet kompanija vistiek norinti 
juos pavarginti nedarbu, kad 
paskui nesipriešintų ir gryžtų 
dirbti kompanijos nustatyto
mis algomis.

*ENNERST£K-5

rengiasi 
nukapoti 
Nors čia

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengi 

(Virinkit 15 minutų) 
Apyniai ir salyklos 

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38tb St„ Chicago, III.

BULGARIŠKA ŽOLIŲ 
ARBATA

Prašalina slogas.
Prašalina užkietėjimą.
Prašalina Reumatizmą. v
Prašalina inkstų ligas.
Pagerina kraują.
Bulgarišką žolių arbata parduoda

ma visur pas aptiekorius, 35c., 75c. ir 
$1.25. Pastaba: Aš atsiųsiu savo 
didelį pakelį 5 mėnesiams dėl šeimy-?. 
nos ųž $1.25. Adresuokite man, H. 
H. Von Schlick, 25 Marvel Bldg., 
Pittsburgh, Pa.

WE WANT iMMEmATELY 
1OOO MEN AND WOMEN
Without experience in selling Real Estate 

—our experts will teach you—

FREE
YOU CAN EARN WHILE YOU LEARN

QualiCicatlons Necessary:
1— YOU should be employed at the 

present.time—būt notovervvorked.
2— YOU should be ambitious to make 

money in your spare time.
3— YOU should be intelligent—Eng- 

lish speaking—good talker.
4— YOU should be honest — sober 

minded—industrious—thrifty.
5— YOU should have good health— 

no matter what your age.

6— YOU should have good appear- 
ance and make friends easily.

7— YOU should have a buming de- 
sire to learn hovv to make big 
money by selling real estate.

8— YOU mušt agree to take our in* 
■struction—determined to vvork up 
to an executive position in ohe of 
our many subdivision sales da- 
partments.

Housewives Ambitious to Make Money in Their 
Spare Time Will Receive Special Consideration

The House of 
KRENN & DATO 

i
Exclusive agents for Mrs. Rockefeller 
McCormick properties, control the finest 
subdivision real estate for sale in the 
environs of the great city of Chicago. 
Ali of these svonderful properties are for 
sale; and we need immediately at least 
one thousand—honest—intelligent—am- 
bitious—clean cut—reliable salespeople 
to sėli, our subdivisions; and we give pref- 
erence to those inexperienced in selling 
real estate; so that we may train them to 
sėli these great properties in conformity 
with the dignity—responsibility—ethical 
principles and great purposes of

The House of

theThat is why we have established 
KRENN & DATO SCHOOL OF REAL- 
TY-SĄLESMANSHIP vvhich offers you 
this opportunity to learn a dignified pro- 
fession and make big money in your spare 
time even while you are learning how to 
sėli real estate.

The House of
KRENN & DATO 

will gi ve you ahsolutely freet without 
obligation, the best instruction that money 
can buy. This is your opportunity to 
learn how to sėli real estate by selling— 
the very best subdivision properties in the 
environs of Chicago—at prices that chal- 
lenge competitiop and on terms absolutely 
fair and easy to meet.

The training we will give you con- 
sists not oniy of lectures—instructive 
and inspiring—but you will have an 
opportunity to actually sėli subdivision 
properties; and the entire course of in- . 
struction will be reinforced with the Ser
vices of expert real estate Sales Managers 
who will personally help you make your 
sales. 1

If you are an expiert in selling real estate 
and have commanding personality— 
prpven executive ability—our Realty 
School has an immediate place for you as 
Sales Manager on its staff

Hours of attendaiice will be arranged to suit the conveniencC of variems groups of stitdents

ENROLL NOW
Apply In person, 

Weck days, 9 A. M. to 9 P. M. 
Sunday from 1 P. M. to 5 P. M.

, As.’i for i f
MR. SQLON FIELPJ4AN

• Dean - Lecturet

No. 5

KRENN & DATO SCHOOL OF
REALTY-SALESMANSHIP

1009 North State Street (Second Floor)
[Please bring this advertiseinent witb you.} Lithuanian March 12

A.C:.,.-.’

Europinis Gydytojas ir 
Chirurgas

Res. Ph. Rockwell 0268, ( anai 0084 
DR. L TREIGER

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >• 

pietų ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St. Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

kampas North Avė. ir Robey1 St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietij, G iki 
8 vakare. .Tel. Bronswick 4983

Namų telefonas Spaulding 8633l .............. ,r ..... . , ., j

Or. A. K. Rutkauskas 
Gydytojas ir chirurgas 
1442 So. VVestem Ąve.

' Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevhrd 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-^. Nettėlioj 10 iki 12 d.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

-

DR M SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279 

R....  ..... .. 9

Tel. Boulevard 0537

D$. MARY A 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tį St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vak P° pietų.
* ■»■■■........... ■ , z

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

Valandos 1—3 po piet, 7—8 vak. N*- 
lėliomis iš šventadieniais 10—12 dion

Dr. Benedict Aron
.Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. „Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
l’rospect 0610. Valandos iki IU ryto, 
7 iki 8:30 vakare.
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NAUJIENOS
l'he Lithuanian Daily New» 

rubliahed baily Eicept Su*daj 
'■? The Lithuanian N«wm PuK C*. lac

Editor P. GRIGAITIS
•7K0 South EI ai ■ tad Street 

Chicago, III.
Telephone Rooiavalt 850&

Subscription Rateai 
18.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicago

3c. per copy.
Entered as Second Clasv Mat te/ 

d a re h I7th. 1914, at the Post Office 
,f Chicago, III., under tha act of 
tfarch 2nd 1879

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
ekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
Lrovė, 1739 So Halsted St., Chicago, 
H) — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
’hieagoje — paštu:

Metams ------    $8.00
Pusei metų --------  4.00
Trims mėnesiams -------------   2.00
Dviem mėnesiams _________ 1.50
Vienam mėnesiui ----------------  .76

nieagoje per nešiotojus.
Viena kopija  _____ -_____ 8c
Savaitei ...r_____ 18c
Mėnesiui ____      75c

u vieny tose Valstijose, Chicago je.
paštu:

Metams ........... Z_____ ..... $7.00
Pusei metų ... .......   8.50
Trims mėnesiams _ _______  T.75
Dviem mėesiam ______________ 1.26
Vienam mėnesiui___________  .76

IJstnvon ir kitur užsieniuose*. 
(Atpiginta)

Metams ____   $8.00
Pusei metų -------------- Z---------------------------4.0(>
Trim* mėnesiams __     2.00
Pinigus reikia siųsti oa*0 Monev

-Ha riu kartu su oėsakvtna

keletos dienų po jo inaugu-| Ar gi netiesa, kad di- 
racijos ir po to, kai jisai bu- džiausią dalis tų politinių 
vb išrinktas didžiausia kalinių susideda iš sociališ- 
Jungtinių Valstijų istorijo- tų ir revoliucionierių ? 
je balsų dauguma visuoti
nam bulsavime.

Per visą laiką, kaip Jung
tinės Valstijos gyvuoja bu- 
vo iki šiol tiktai penki tokie 
atsitikimai, kad senatas at
metė prezidento nominuo
tuosius asmenis į tą arba ki
tą vietą kabinete. Paskuti
nį kartą tatai įvyko beveik 
šešiasdešinits metų atgal, 
būtent, 1868 m. prie prezi
dento Johnsono.

Aišku, kad Coolidge’o au
toritetas nėra aukštas net 
ir jo paties partijoje. Mil
žinišką skaičių balsų jisai 
gavo pereitą lapkričio mė
nesį ne delto^kad žmonės jį 
butų laikę stambiu valsty
bės vyru, bet — ačiū ketu
riems suviršum milionams 
dolerių, kuriuos republiko- 
nų partija išleido/ rinkimų 
kampanijai! ' ’• ■

Ar netiesa, kad tuo pačiu 
laiku, kai socialistais ir re
voliucionieriais yra prigrū
sti bolševikų kalėjimai, ka- 
torgos ir ištrėmimo-vietos, 
sovietų valdžia duoda am
nestiją buvusiems Vfange- 
lio, Denikino ir Kolčako ar
mijų nariams, baltagvardie- 
čiams?
' Ar netiesa, kad sovietų 
valdžios teroras prieš socia
listus ir revoliucionierius ei
na vis aštryn ir aštryn kaip 
tik nuo 1921 metų, t. y. nuo 
to laiko, kai pasiliovė pilieti
nis karas Rusijoje ir užsie
nio imperialistų intervenci
jos?

išėjęSk tribunon, išrėžė šitokį’ 
begėdišką spyčių:

“Jie (suprask s.-d.) priki
ša vyriausybei Rotušes atsi- 
tikirtnis... Aš turiu atsakyti 
...kad čia kaltę neša ponai 
socialdemokratai ir liaudi
ninkai. Jie šiandien šaukia 
ant tos policijos, kulti iš
sklaidė minią... bet jei šian
die reikėti} ‘teisti iy karti, 
taip tariant, tai neką kitą 
karti vertėtų, kaip sociaide, tų, kad gautų atgal jų kainą 
mokratus.”
Dešinėj i , Seimo- dalis šitai 

budeliškai kalbai plojo. Tai 
tokie yra krikščionybės skrai-| 
ste prisidengusieji Lietuvos 
atžagareiviai. Jeigu tiktai jie 
turėtų daugiaus galios, lai jie 
skersių savo priešus, ypač so
cialistus, lygiai taip, kaip Ru
sijos bolševikai.

SocialdemokratiĮ Interpeliacija dėl
Spekuliacijos.

(Tęsinys)

Ponas įMelikauskas užpirko 
vienų vagonų miltų' ir vieną 
vagoną cukraus. Į "vagoną mil-

su jų kompani-

%

. Labai retai atsitinka, kad 
Jungtinių Valstijų preziden
tas galiną, lokį pažeminantį 
smūgį, kokį gavo p. Cool- 
idge’as pereitą antradienį 
federaliame senate. Daugu
ma balsų senatas atsisakė 
patvirtinti prezidento pasi
rinktąjį asmenį Jungtinių 
Valstijų generaliu prokuro
ru.

Tas asmuo yra Charles B. 
VVarren iš Michigano valsti
jos. Jisai pasižymėjo, kaipo 
advokatas begėdiškiausios 
kapitalistinės įstaigos Ame
rikoje, Cukraus trusto. Per 
daugelį metų to trusto vadai 
visokiais suktais budais 
stengėsi išnaikinti savo kon
kurentus, kad, apeinant kra
što įstatymus, pasigrobus į 
savo rankas cukraus gamy
bos monopolį. Net kapitalis
tinė Amerikos valdžia buvo 
priversta daug kartų juos 
už tai imti į nagą, ir šian
die dar nėra* pasibaigęs jų 
tardymas.

P-as VVarren yra ištiki
mas tos pelnagrobių šaikos 
gynėjas. Vienok prezidentas 
turėjo drąsos skirti jį gene
raliu prokuroru, kurio pa
reiga yra saugoti teisingu
mą! Už šitą savo žingsnį p. 
Coolidge ir susilaukė paže
minimo.

Pasigėrėkite? musų bolše
vikų “revoliucingumu”.

New Yorke susiorganiza
vo Tarptautinis Komitetas 
Politiniems Kaliniams Šėlp- 
ti. Jo uždavinys yra remti 
žmones, kurie yra persekio
jami dėl savo politinių įsiti
kinimų.

Kiekvienas pripažins, kad 
tai yra prakilnus tikslas. 
Šiandie, kuomet daugelyje 
šalių siaučia reakcija, fašiz
mas ir visokios rūšies pries
pauda, pažangus žmonės ga
li tiktai pasveikinti tokios 
organizacijos atsiradimą.

Labiausia gi už visus, ro
dos, turėtų džiaugtis komu
nistai, kurie tiek daug rašo 
ir kalba apie valdžių žiau
rumą ir politinių kankinių 
vargus. Tuo gi tarpu ko
munistų spauda apsiputo
jus keikia tą organizaciją!

i Jeigu bolševikai vis la
binus ir labiaus sueina į 
draugiškus ir bizniškus san
tykius su kapitalistinėmis 
pasaulio valdžiomis, tai kas 
patikės komunistų pliauš
kalais, jogei bolševikai per
sekioja socialistus už .jų 
“parsidavimą kapitaliz
mui”?

Jeigu bolševikai daro tai
ką su baltagvardiečiais, ko
vojusiais su ginklu rankose 
prieš sovietų valdžią, tai 
kas patikės komunistų pasa
komis, jogei Rusijos socia
listai ir revoliucionieriai I
yra žudomi už jų “kontr- 
revoliucioniškumą” ?

Niekas nesiduos save taip 
kvailai mulkinti. Komunis
tų kova prieš Tarptautinį 
politinių kalinių šelpimo ko
mitetą atidengs žmonėms 
tiktai tą tiesą, kad Maskva 
su visomis jos agentūromis 
šiandie yra pasaulio reakci
jos ir despotizmo ramstis.

Kodel Tarptautinis Ko
mitetas Politiniems Kali
niams Šelpti nepatinka ko
munistams? Kodėl jų spau
da vadina jį “sabotažninkų 
įstaiga” ir šaukia, kad visi 
“švaresni žmonės” 
trauktų iš jo?

Nu-gi ve kodėl: Tarptau
tinis politinių kalinių šelpi
mo komitetas turi be kitų 
skyrių ir Rusijos skyrių. Šis 
skyrius yra specialiai suda
rytas politinių kalinių šelpi-

Uįį.. .•zmifflfiini.a m iiiiiki ■ imu m..........

Apžvalga]
——*

PUSANTRO MJLIONO LITŲ 
BEDARBIŲ ŠELPIMUI.

pasi-

Didesniuos'c Lietuvos' mies
tuose dabar yra suorganizuoti 
viešieji darbai, ' kuriuosc~ gau
na uždarbį bedarbiai. Tų dar
bų suorganizavimui miestų 
tarybos dalinai asignuoja pi
nigus iš miesto iždo, dalinai 
naudojasi paskolomis iš vai-

liuoti paskolos miestams be
darbiu šelpimui yra nutaręs 
Seimas aciu socialdemokratų

Kai kurie senatoriai, kri
tikuodami prezidento pasi
rinktąjį kandidatą į genera- 
lio prokuroro vietą, stačiai 
pareiškė, kad p. Warren pe 
tiktai netinka būti teisingu
mo saugotoju, bet yra ne
vertas iš viso užimti kokį 
nors urėdą, . reikalaujantį 
pasitikėjimo ir padorumo. 
Vienas gi senatoriui pasakė 
netK kad tie godišiai, su* ku« 
riais draugauja ir bendra
darbiauja p. *Wąrren, yra 
niekšai!

Balsuojant, į Coolidge’o 
priešų pusę persimetė šeši 
“reguliariai” republikonai, 
neskaitant trijų “insurgen
tų” ir vieno Farmerių-Dar- 
bo partijos atstovo. Tuo bu
do prezidento pasiūlymas 
tapo atmestas.

Šis smogis prezidentui 
ra tuo labiaus reikšmin

gas, kad tai atsitiko vos už

Todėl komunistai ir dūk
sta. Jie savim nesitveria, 
kad Tarptautinis komitetas 
pripažįsta tą faktą, jogei ir 
bolševikiškoje Rusijoje žmo
nės, yra persekiojami ir 
kankinami už savo politi
nius įsitikinimus!

Komunistams yra ypatin
gai. biaurus šitas faktas del-

despotizmo darbą atlieka jų 
idėjos draugai, komunistai.

cija yra išgavus) tam tikslui 
pusantro miliono litų. Tai yia» 
nedidžiausia suma, bet, atsime
nant, kad socialdemokratų 
yra Seime tiktai 8, reikia pri
pažinti, kad jų pasidarbavimas 
davė gerų rezultatų.,
z Amerika žiūrėkite kokia 
turtinga, o ar jos valdžia rūpi
nasi nors kiek bedarbių šelpi
mu? Jeigu šios šalies kongre
se butų bent toks nuošimtis 
socialistų, kaip Lietuvos Sei
me, tai ir čia bedarbiai nebū
tų pavedami “Dievo apvaiz
dai.” X

Bet ar ^i netiesa, kad da
bartinė Rusijos valdžia žu
do ir kalėjimuose pūdo savo 
politinius priešus?

Ar gi netiesa, kad bolševi
kų žvalgybos urvuose, Solo- 
vecko salose, Sibire ir Tur
kestane šiandie randasi tūk
stančiai žmonių, kurie vie
nintelis “nusidėjimas” yra 
tiktai tame, kad jie neprita
ria valdančiosios partijos

FEDERANTAI NORĖTŲ 
KART SOCIALDE

MOKRATUS.

Ka ii no “Socialdcmakra tas 
aprašydamas Seimo posėdžius, 
sako, kad klerikalinės valdžios

$

jis įdėjo kelias dėžes sachari
no — 245 kilogramus. Cukrus 
buvo vienu vienas, bet už tai 
trečiam vagone, kur buvo ga
benami produktai musų tar
nautojams Maskvos atstovybė
je, buvo įdėta 9,744 klgr. sa
charino. Tas skaičius šiek tiek 
perdidelis. P. Vaitekūnas pasi
piktino kad nuisitatant sachari
no svorį buvo paskaitoma bru- 
tto. Sako, netto yra daug ma
žiam.. (Salioj juokas)... Su
tiksim su' p. Vaitekūnu. 'Tarp 
siuntinių, kurie adresuoti at
stovybės tarnautojui p. Avi
žom ui, yra neit 4,000 gramų 
kokaino. Aš manau, kad pa-

i prastas buhalteris Avižonis/ n^ 
l galėtų vest prekyib.os kokainu.

(S'd. pritarimas). ’Tur bbt čia 
yra susidariusi. rimta firmar -o 

į ten stovi •fakti’np'sįg tos. hom- 
I panijos direktorius, kuris tin
kamai/ ir veda tas operacijas. 
Jei paimsim kokaino 4,000 gra
mų, jei paskaitysim, kad kilo
gramo rinkos < kaina pas mus 
yra 15,000 atliks., tai susidarys 
tokia aritmetika. Pas mus Kau
ne pusei centigramo, — tai 
yra normali doza, kuri duoda
ma ligoninis, kaštuoja 
jų iki penkių auksinų.

1 imt tris auksinus, tai 
daro už tuos keturius

i mus 2,400,000 a ūks. Aš manau, 
' Maskvoj ta kaina daug aukš- 
i tesnė. Labai gaila, kad čia nė- 
1 ra* Užsienio Reikalų Ministeri- 

17()3 *ios atstovo. Jie tur būt, gerai 
o atstovu jie turi tik-' orientuojasi Maskvos kainos® 
kuomet “krikščionių”į S^tėtų man patarnaut. As 
gavo 1151 balsus, bet , ka<l, pasa
gam teko 9. Gal būt ;?s’ ka<1 uz l5 T

bus gauti apie 2,400,000 auks. 
Jei atmesim 60,000 rinkos kai
nos, kuri paprastai mokama, 
tai pasirodys daugiau per du 
milijonų gryno pelno vien 
kokainą. Dabar paimsim 
chariną. Jo yra kaip tik

RINK1MŲ REZULTATAI 
ŠIAULIUOSE.

mies- 
daly-

Paskutiniuose Šiaulių 
to tarybos rinkimuose 
vavo. 8373 balsuotojai, tai yra 
daugiams, negu pereito rudens' 
rinkimuose, kuomet balsuotojų 
skaičius buvo 8059. Gi 1921 
metais Šiauliuose balsavo tik-

Atskiros partijos balsų gavo
tiek: socialdemokratai 3658

1703 (praeitą, rudenį 2034); 
įvairių “ k r i k š č i o n i šk ų 
5 Š 311 
blokas 1451 
kuopininkai” 
federacija 311 (35$).

Naujai išrinktoji Šiaulių 
miesto taryba susideda iš: 17 J 
socialdemokratų, 9 “krikščio
nių”, 8 žydų, 3 “kuopininkų”, 
2 federantų ir 2 lenkų. |

Mums neaišku, kodėl įvyko 
toks vietų paskirstymas mies-; 
to taryboje tarpe įvairių par
tijų. žydai, puv. gavo

. sųrasų 
Apžvalga 

(1171); “darb- 
5^9 (368); darbo

nuo tri- 
Jei pa
jau šu- 
kilogra-

balsus, 
tai 8, 
blokas 
atstovų 
tame pranešime yra kokia klai
da.

Dabartiniuose Šiaulių rinki
muose, kaip matome, žydų ir į 
klerikalų balsai nusmuko, o 
kairiųjų partijų pakilo. Dau
giausia pražudė žydų sąrašas, 
netekęs 331 balso, palyginant 
su praeitojo rudens rinkimais. 
Tie atkritusioj i nuo žydų sąra
šo balsai tur-but dalinai teko 
“k uopinji n kams” (kom unis-
tams), lodei šie gavo 171 k bal

Bet 1921 metais, hiomet 
balsavime* dalyvavo beveik dvi-' 
gubai mažesnis skaičius/ žmo-; 
nių, komunistai buvo gavę 
851 bal. ir buvo pravedę 7 at
stovus. šiandie komunistai 
jau nė pusės to neturi.

Beveik visiškai s susmuko 
Šiauliuose klerikalinė darbo fe
deracija/ 1921 melais, prie 
-1957 balsuotojų ji surinko 
1191 balsą, o dabar prie 8373 
balsuotojų jai teko liktai 341 
b.; nuo 12 atstovu miesto tarv-12 atstovu miesto tarv- 

n (įdardėjo ant' 2.
kas kita sočiaIdemo- 
1921 metais už juos 
vos 168 piliečiai ir at-

Visai 
kratai, 
balsavo 
stovų jie pravedė tiktai 1. O 
pernai rudenį socialdemokratai 
jau gavo 3556 balsus, dabar 
gi 3658. Iš silpniausios1 parti
jos Šiaulių • mieste socialdemo
kratai i>asidarč stipriausia 
partija.

Nėra jokios abejones, kad 
tie keletas šimtų ' darbininkų,( 
kurie šiandie dar remia kleri
kalinę federaciją ir masyvinius 
“darbkuopininkus”, netolimo
je ateityje atsipeikės ir stos 
l>o socializmo vėliava*: Tuomet 
socialdemokratai tunės šiai^ 
lių miesto taryboje daugumą.

Ira F. Strueh, nuo kurios vy-"  y - - - - ~ —    , , I

gynėjai Seime elgėsi labai ei- ras‘persiskii’ė 1911 ni.^ dšl^ar uz.- 
niškai, kuomet socialdeinokra- vedė bylą prieš Jau nijirusį sar
tai čmč kritikuoti valdžių dėl vo vyi’ąj reikalaudama panaikin- 
žiauraus policijos apsiėjimo su Ii perskiras, nes buk jos vyras 
darbininkais, ypač dėl kruvino tas perskiras gavęs per prigavy- ( 
inpidenlo Kaune sausio 19 d. stę. Ji reikalauja panaikinimo 
Vienas krikščioniškos Darbo perskirų todėl, kad pasiėmus sau. do musų 
Federacijos atstovas, p. Jočys, jojo turtą. A I. .

už 
sa- 

10,- 
OOOJdąr. brutto. Atmetus kai 
ką užpakavimui ir aprokavus, 
kokios sacharino kainos yra 
čia, jis ėjo dviejuose pavida
luose, kristaluose ir tabletėse, 
kiek man žinoma tabletėse jis 
yra daug pigesnis:1, kristaluose 
--- brangesnis, vidutiniškai ga
lima sakyt kad čia kilogramas 

j kaštuoja apie 300 auksinų. Tuo 
i tarpu, Maskvoj, aš vėl gailiuos, 
kad čia nėra Užsienio Reikalų 

; Ministerijos atstovo —* jis ga- 
i lėtų painformuoti apie kainas 
I (Iš vielų: Ekspertų yra) kaš- 
, tuoja apie 2,100 auks. Vadinas, 
ant vieno, kilo graži kompani
ja uždirba po 2,000 su viršum 
auksinų. Paimkit tamstos nors 
6,000 kilo ir išeis 12 milijonų. 

l)al>ar kiek vertas yra siun
tinys, ta tėvynei auka, kurių 
Melikauskk, Avižonis ir kom
panija jai daro. Sakysim 1000 
pūdų r cukraus, svaras po 10 
auks. sudarys 400,000 auksinų. 
'Miltų ten 15,000 klgr. ar 1000 
pūdų, maždaug rokuojant po 
100 auks. pudui, tai susidarys 
apie 100,000 auksinų. Vadinas, 
vidutiniškai skaitant už pusę 
milijono. Kompanija gauna 1| 
milijoųų ir už tai tėvynei au
koju pusę milijono — gešeftas 
geras. Aš manau, kad tų lau
kiamų iš operacijos milijonų, 
būtent, užtektų visiems ga
lams: ir tam, kad p. Vaitekū
nas vikriai bėginėtų, kad jo 
ranka dėtų antspaudą ten, kur 
reikia, kad jis nieko nematy
tų... (Ast. Draugelis: Ar jo 
nepašailinot iš savo partijos?). 
Tamsia galėsi pakalbėti ir apie 

atviras daiktas... 
kįidj čia ne liję* p.

tai lai 
Aš mąnau, 
Vaitekūnas galėjo, taip sakant, 
būti pilnai aprūpintas, bet ir 
visa,'eilė kilų žmonių.

Tah o tokią oĮipracijų lei- 
i Kabinetas padaryti 

| Įiatriolui Miedikau«kui ir patrię-

pasižada 
visa sa- 
kad tos 
ir avelė 
Aš ma- 
išši f mo

tui Avižoniui 
ja.

Dabar k|ausimas — ar ta 
operacija teisėta? Ar ji teisė
ta formaliu budu? Ar galima 
ji skaityti kontrabanda ap ne? 
Čia p. Ministeris (Pirmininkas 
pasakė, kad sacharino įvežimas 
Lietuvon nesivadina jokia kon
trabanda ir tranzitas per Lie
tuvą irgi laikomas teisėtu daik
tu. Bet aš priminsiu p. Gri
niui, kad Tarybų valdžia sa
chariną laiko griežta kontra
banda ir jokiu budu jo neįlei
džia. Aš girdėjau, kad už sa
chariną yra dedamos labai , di
delės bausmės ir pats produk
tas kon fišk’uojamas. .-Sachariną 
gali įvežti Irk vyriausybė ir ne 
kas kitas, gi1! sugautiems kon
trabandininkams su kokajinu 
gali, grėsti net mirties bausmė. 
Aš nemanau, kad vyriausybė 
nežino tos padėties. Jeigu ji ži
no, kad Tarylrų valdžia neįsi
leidžia sacharino be tam tikro 
leidimo, jeigu ji vis dėlto pa
deda gabei^ tą kontrabandą į 
Rusiją, tar Kabinetas priden
gia, o Užsienio Reikalų Minis
terija aktingai dalyvauja • kon- 
trabandiniuos darbuose. Tai 
yra -negailimas daiktas. Susida
ro srutų bala, į kurią doras 
žmogus šiandien be kaliošų ne
gali įeiti. P. Avižorfis, praneš
damas apie savo laimėjimus 
Maskvoj per bolševikų respub
likos iškilmes, sako, kad dątt'g 
santykiuos pagerinęs, -daug tė
vynei pasitarnavęs ir 
ir toliau Lietuvą ginti 
vo krutino. Jis sako, 
operacijos dėka bus 
gyva ir vilkas sotus, 
nau, kad jei jo kalba
tum ir pažiūrėtum kas yra ave
lė ir kas yra vilkas, tai aš su
prantu tą dalyką šitaip: avelė 
yra musų vyriausybė ir jos re
putacija. Ir . net daugiau, tai 
yra reputacija ir Seimo, ir mu
sų visuomenės, tai yra Lietu
vos garbė. Ta avelė, kurią no
ri gelbėti p. Avižonis, tai yra 
Lietuvos ganbė. Ir aš manau, 
kad ta avelė senokai jau yra 
praryta. Tie vagonai, kurie 
norėjo perbėgti musų sieną pa
staruoju kartu, tai tik pasku
tinė tos avelės kulšis, kurią 
spekuliantai' norėjo praryti. O 
tas aJkanas vilkas, — tai visi 
tie ponai iš Užsienio Reikalų 
Ministerijos su ponais Avižo- 
niais ir patriotais Melikaus- 
kais, kurie varo tas operaci
jas ir lik šiandien gal būt per 
pripuolamą atsilikimą, tie pa
skutiniai vagonai buvo sulai
kyti. Jei įsigilinti i tą prane
šimą, kurį pasiuntė Seimo 
Frakcijoms Dr. Purickis, aš 
manau, kad jis, dainuoja savo 
paskutinę gulbės dainą, tai 
susidaro įspūdžio, kad tas-žmo
gus, kuris rašo pranešimą, bus 
įlindęs į spekuliacijos balą 
Ųek, kad nebejaučia los gėdos, 
kuri pagauna kiekvieną dorą 
žmogų, skaitant tą pranešimą. 
Čia į tarptautinius santykius 
įvedama spekuliacijos princi
pas. Tokius pranešimus mums 
drįsta patiekti p. Purickis. Aš 
manau, kad jau vieno šito už
tenka, kad galima butų papi’a- 
šyti jį išeiti iš Kabineto, ne- 
laukiaht atsistatydinimo pra- 
šjino. Kitaip įvertinti to pasiū
gimo negalima, jeigu tie žmo-i 
nes turi garbes jausmo. (Iš 
dešinės: O Jūsų Pakulka?). Ga
lėsim Tamstos pakuRjeti ir apie 
Pakalką — mes to dalyko ne- 
dengiam... Interpeliacijoj iš
kelta įvykis yra tik viena de
talė, viena smulkmena, kuri 
kareklerizuoja l^sFnio Reika
lų Ministerijos veikimą. Apie 
Maskvos ajstovybč - sakoma, 
kad ten kas mėnuo, kuomet 
lik* algąbepa vagonus iš Kau
no, tuojau susiranda visas bū
rys spekuliantų ir tos prekės, 
kurias įnešamos atstovybčn 
pro vienas duris, pro kitas du-

ris išnešamos įvairių spekulian
tų: tur būt p. p. Melikauskų, 
Avižonių ir jų sėbrų. Tos ope
racijos vyksta kelintas mėnuo 
ir apie tai jau žino Rusai, žino 
ir musų visuomene. Kiekvienas 
doras žmogus, kuriam teko 
nuvažiuoti j Maskvos atstovy
bę, atvažiuoja čia ir kratosi 
nuo ten gautų įspūdžių, kaip 
kratosi žmogus, įlindęs į ne
švarią viėlą. Tokią Maskvos 
atstovybės reputaciją sudarė 
ištisų mėnesių jos darbuote. 
Ji, be abejojimo nėra viena pa
ti. Ji turi ryšių sakysim, kad 
ir su tuo pačiu Berlynu. Musų 
visuomenė žino faktų, kuomet 
sakysim, spekuliacijos žygis 
užkliuvo kaimyniame mums 
krašte, būtent, pas Estus, ir 
Užkliuvo čia ir pats p. Puric- 
kis\tuo atsitikimu su panele. 
Jagomastaitc. Tas atsitikimas 
jau spaudoj yra iškilęs ir tam
stoms pakankamai žinomas. 
Bet žinomas pirmoj stadijoj, 
kuomet kaltinamas buvo me
tamas tam tikriems asmenims, 
būtent 'tiesiai p. Purickiui ir 
netiesiai p. p. Vailokaičiams. 
IŠ tos pirmutinės stadijos tas 
klausimas nenuėjo toliau. Sa
vo esmėj tas atsitikimas, tur 
būt, nebus kitoks, kaip ir da
bartinė istorija su sugautais 
vagonais. Ir jei vyriausybei 
svarbu apsivalyti nuo tokių ne 
tik negeistinų, bet tiesiog pur
vinų operacijų, pakelt savo ir 
gelbėt krašto garbę, tai aš ki
taip neįšivaįzdiiojui — kokiu 
budu kitaip gelbėt*padėtį kaip 
tik priėmus,, nuodugnaus tų 
dalykų ištyrimo/' Bot kaip tik 
priėjo prie <ištyrimo, sakoma, 
kad tas( dąrlias esąs nelengvas, 
kad;, čia įihaišyli tokie žmones, 
kurie1 tyli tik tol, kol jų nepa
liečiama. Ir jei juos paliesti, 
tai jei pradėsią rėkti tokiu bu
du, kad daug kam bus nesvei
ka. Turiu omeny Skrinikovą. 
(Alsi. Čepinskis: Ne Skriniko- 
vas,~ bet Skvynius)... Taip, pa
triotas Skrynius... lamstus at
simenat istoriją su juo. Jis bu
vo prie Berlyno atstovybes, 
k’aipo prekybinis atašė ar agen 
tas ir pasidarbavęs Berlyne 
tiek pailso, kad reikėjo per
kelti jį Maskvon. O kai jis ir 
ten pasidarbavo, tai reikėjo 
perkelti vėl į Berlyną. Žodžiu, 
susidaro įspūdžio, kad Skrini- 
kovas ir p. Purickis yra, kaip 
Siamo broliai negali persi
skirt. (Sd. juokas). Ar yra pa
mato tam siamizmui? Sakoma, 
kad yra tokių bylų, kurių ne
galima spausti, nes jeigu pa
spausti, tai jos galį pradėti taip 
rėkti, kad p. Puryckiui bus ne
sveika... Gal būt tas kaltini
mas ir daug kitų yra neteisin
gi, bet reikalinga iškelti visos 
bylos aikštėn, kad ta visuome
nė matytų, kad neleidžiama yra 
(Lietuvos garbės mindžioti vi
sokiems Melikovskiams savo 
purvinais kaliošais. Mums aiš
ku, kad Jonišky sulaikytieji 
daįktąt, sa<c ha pinas, kokainais 
ir kiti gražus dalykai kad 
tie daiktai yra spekuliacijos 
objektas ir, kaipo tokie, turi 
būti konfiskuoti. Kad lai yra 
kontrabanda, mums nėra abe
jonės. Musų žiniomis, jau li
kimas ir tų dviejų vagonų, apie 
kuriuos/ klausiama interpelia
cijoj ir kurie nebuvo -sulaikyti 
Lietuvoje, yra išspręstas. Tie 
vagonai yra sulaikyti Maskvoj 
ir rusų muitines valdininkų 
yra padaryta revizija. 'lenai 
rasta gclžkolių .instrumentų, 
rasiu šiek tiek maisto musų 
gclžkelių komisijai, bet rastu 
taip pat labai daug spirito ir 
bent kiek sacharino. Ir šitie 
dalykai konfiskuoti. Išeinant 
iš to, keista, kad t ’žsienio 
Reikalų Ministerija ar Minis- 
terių Kabinetas nežino, jog įve 
žinias sacharino Rusijon yru 
uždraustas. Jie tikrino - iki 
šiol, kad sacharinas esą leista 
laisvai pardavinėti, 'las pasa
kymas, kad . Rusijoj galima 
.'pardas inėli laisvai sachariną ir 
brangius daiktus, Ii; k tėra tei
singas, kiek laisvai galima ten 
pardavinėti briliantus ir ga
benti juos Kaunan ii- Berlynan 
be jokių trukdymų.

Bus daugiau) ,
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Ko mes laukiame?
• Didelis skaitlius musų orga
nizacijos narių kažinko laukia 
ir mano, kad kas nors nepa
prasto turės atsitikti. Bet ko 
jie laukia, gal nei patys nega-

Draugas Adleris apie 
padėtį Rusijoj

Kiek kartų aš turėjau prip 
gos kalbėti su žmonėmis, bu
vusiais Rusijoj, aš stengiaus

kitų kraštų 
atsiklaus- 

valios, 
iškėlimų 

Ir todėl 
visų da- 
melag’in-

lėtų išaiškinti.
Bet jie vieną dalyką gerai 

žino, kuomet įie kažinko lau
kia, jie tuo pačiu laiku stovi 
ant vietos. Jie nėra veiklus. 
Jie neturi jokios iniciatyvos ir 
yra susitraukę. Jie nenori nie
kam pasipriešinti. Tuo budu 
jie ir laukia.

O jeigu kiekvienas tiktai 
trupu IĮ pasižiūrėtų aplinkui, 
tai pamatytų, kad pasaulyje, 
ypač darbininkų judėjime eina 
bruzdėjimas visu smarkumu. 
O svarbiausia pamatytų, kad 
reakci ja nesnaudžia, — j i * ne
laukia. Darbininkų priešai 
knibžda visuose kampuose. 
Plutokratai nemiega. Reakcija 
vis nori labiau įsitvirtinti sa
vo pozicijose. Kapitalistų pro
paganda varoma visu frontu. .

Darbininkų algos visur yra 
nukapojamos. Darbininkų Uni
jos turi vesti didelę kovą, kari 
jas neišnaikinlų. Tokia didele 
apatija' tarpe darbininkų Uni-

socializmas. Aš 
jums, draugai, prisipa- 

neradau nieko

ją ir Socialistų, k; 
propagandai didelis 
Kapitalistinė spauda, 
kintami paveikslai, 
niai butai, fabrikantų
nijimas, Klanas, anti-evoliuci- 
jonislai ir 
tiktai ir 
nūs taip 
mą.

Didelis
mas
tams pakelti 
jie jau mano,

laimikis, 
radio, 

k ome re i-. 
susivic-

! sau išaiškinti, kiek įgyvendin
tas Rusijoj 
turiu 
žinti, kad ten
tokio, kas jau nebūtų įgyven
dinta Austrijoj, kur męs netu
rime sovietų pcspublikoš ir 
kur niekas netvirtino, kad jau 
pas mus yra sočialįzmas. ", Jie 
turi Rusijoj įstatymus, arin
goj ančius butų t nuęmininkų 
reikalus, bet Austrų įstaty
mas daug geresnis. Jie/ti(rl 
ten socialinius įstatymus, bet 
sųcdaliniai-politiniai įstatymai 
Austrijoj geriau pravesti, negu 
Rusijoj. Jie turi drauge su 
dalinai kapitalistinėmis įmo
nėmis ir gemalus socializuotų 
(suvisuomenintų). Bet ir mes 
turime drauge su kapitalisti
nėmis įmonėmis ir visuomeni
nes ūkiškąsias įstaigas, ir mu
nicipalines įmones, ,ir valstybi
nes gamybos formas. Bet aš 

i< riet netvirtinsiu, kad 
mus jau socializmas, bet 
pat negavau niekuomet 

naujų įrodymų, kad jis iš tik
rųjų butų įgyvendintas ir Ru-

ik I

panašios įstaigos 
veikia, kad sumaži- 
vadinamą radikal li

Tokiu bildu man niekuomet 
nepasisekė rasti ekonomines ir 
socialines priežastis dėl Rusi
jos garbinimo. Galų gale aš 
vis

darbininkų apsnudi- 
suteikia tamsiems gaiva- 

savo galvas ir 
kad v ra laimė

I Q CĮ Ja k /f Ą > I 1 V J J jausmas santykyj su partija,
(kam gali uzvydeti kitos Eu
ropos partijos. / Kada bolševi- 

I kai paėmė valdžią, kada jie 
parodė, kad ir proletariatas 
gali valdyti, kaip oligarchija, 
apie ką mes seniau ir sapne 
negalėjome svajoti, jie panau
dojo valstybės lėšas seno par
tijos idealo įgyvendinimui. Bet 
tai jie nepadarė 
metodais (budais),
darni laisvos liaudies 
bet pastatė partijos 
valstybės uždaviniu, 
mes matom Rus \cse 
lykų nepastovumą ir
gumą. Įgyvendinti ne partijos 
tikštai, tik išaukštinta pati par 
tija. Pasiektas ne komuniz
mas kaipo valstybinė forma, 
o komunistų partijos organiza
cija, kurios narių tarpe ran
dasi žmonių, tikrai persekio
jančių komunistinius tikslus.

Pasakytosios mintys paaiš
kina daug, kas paprastai 
mums neaišku. Persekiojimas 
kitaip manančių, pirmoj eilėj 
musų draugų socialdemokratų,*i 
pergy veriančių visokių rųšių 
baisumus, išeina iš to, kad 
valstybės valdžia pavirto par
tijos įrankiu. Nesutinkančius 
su jų įrodymais jie išsiunčia į 
Solovkų salas, priverčia 
badauti arba paprastai 
džia juos. ,, , .

Sekančioje sayo kalbos 
je draugas Adleris kalbėjo:

JUOS 
spait-

dalv

Apie bendrojo fronto
» ( I I

klausimą. ,
Komunistai turi du kovos 

įrankius prieš mus. Pirmas - 
tatvira kovą: jie keikia ir plus
ta inušLjMcs'niekiname plūdi
mus, bet vis dėlto tai yra at
vira kova ir aš ją pakenčiu. 
Antrašis būdas - taip vadina
mojo bendrojo fronto taktika. 
Tai biauriausia darbininkų 
klasės apgaule. Tai mėginimas 
pritraukti proletariatą klaidin
gu akių apdumimu ir 
Makchiavelio laiku 
nebuvo bjauresnio 
nio), kaip toji
vartoju Maskvoje 
fronto reikalą, su 

j versti proletariatą 
I holipvizmo idpioms

4X110 

istorijoj 

(ciniškes- 
forma, kokią 

bendrojo

Proletare, tu galingas,
Ko ne griežtas, ne audringas

Prieš savus engėjus? ; t.
Tave engia kas tik gali, 
Gauni pelno menką dalį

Iš savų skriaudėjų.
Pasakyki, proletare, 
Kas valdyt pasaulį gali 
, Be jėgų tavųjų?
Veltui nieko nesuteikia,
Tad visad kovoti reikia

Prieš,
Tik per
Duokim
ranką,

Ir jėgas suburkim! <
Tad tai kova bus laimėta
Ir skriauda liks nugalėta, 

Nebebus engėjų.
—A. Dagys.

vilnis skriaudėjų.
kovą ir per tvarką 
viens antram s mos• *

I jungo Lietuvoje šiandie šeimy- 
ninkauja krikščionių demokra
tų despotizmas. Mes esąmč te- 
čiaus įsitikinę, kad Kauno bu
delių smurtas nesulaužys dar
bininkų pasiryžimo ginti Savo 
teisių. Siųsdami savo užuojau
tų nekaltoms to smurto au
koms ir jų draugams, mes pa
reiškiame, joge i sąmoningieji 
Aiperikos lietuviai darbininkai 
visuomet bus su Lietuvos dar
bininkais, kovojančiais už sa
vo laisvę ir geresnę ateitį.

Tarptautinis Frontas
(Indu^tHnės žinios)

NORVEGIJA

Laike 1923 metų Norvegijos 
Darbininkų Federacija turėjo 
narių skaičių 83,640, o liepos 
1, 1924 jau turėjo narių savo 
Unijoj 87,524.

Norvegijos Darbininkų Fe
deracija susideda iš dvidešimt 
devynių nacionalių organizaei-

Unijos, 
Unijos

miršimu, jeigu drįsta kalbėti 
apie profesinio judėjimo .vie
nybę. Oiganizuojaįnt raudo
nųjų prof. sąjungų internacio-'

; natą, Zinovjevas paskelbė ne
atbūtiną išėjimą iš Ainsterda-< tai Skrybėlių dirbėjų 
mo intęrnanionalo ir kovą su 
juo ir taip pat prof. sąjungų 
suvienijimą, kurioms vadovau
tu 3-is Internacionalas. Rau-, 
donųjų prof. sąjungų įstatuose 
pažymėta: “Jų (raudonųjų
prof. sąjungų) atsirallimas yra

jų ir vienos vietinės

mieste OsI6.
DANIJA

SočiaTeodoras Stauningas, 
listas Premjeras Denmarko si 
pagelba Copenjiagcno, Majori 
Jensenu ir Prezidentu Naciona-

pradžių sprendžiamosios kovos J lės Federacijos Amatų Unijos 
tarp pasaulinio profesinių ju
dėjimo obalsių —* Maskva ar
ba Aimterdainąs.” 'Raudonųjų 
proL sąjungų internacionalai) 

ojimo sąlygų 6-me punkte 
pasakytai: “pertraukimas vi
sokių santykių su geltonuoju 
Amsterdamo Internacionalu.” z

Žmonės, sąmoningai norį su
griauti Amsterdamo Interna
cionalą, drįsta dabar kalbėti 
apie profesinio judėjimo' vie
nybę. Jie nori įsiskverbti Am- 
sterdaman. Tai, ką jie anks
čiau norėjo išoriniai padirbti, 
dabar jte mėgina tai atlikti 
viduje, čia prieš mus stovi 
Darbininkų Tarybosi taisyklė:

Tegu jie įeina, bet tegu pri
pažįsta Profesinių Sąjungų 
Internacionale proletarų de
mokratiją!

Mądsenu, nesenai. padėjo kam
pinį akmenį namui, kuris bus 
pastatytas Danijos 'Sostinėje 
dėl nacionalių darbininkų ir 
Socialistų Organizacijų. Tuo 
budu Unijos ir Socialistų Par
tija turės savo namą.

Reikia pažymėti, ka<į Euro
poje, kur tik socialistai įeina 
į valdžią, tuojau pirmučiausiai 
stengiasi sujungti visus darbi
ninkus, 
cialistų Partijas. Tuo budu dar 
labiau sustiprinta darbininkų

visas 'Unijas ir So-

RUSIJA
. Kruvinos sukaktuvės

1923 m. gruodžio m. 19 d. 
suėjo metai kai tolimoj šiau
rėj, Baltųjų jūrių saloj, Solov
kų vienuolyne, bolševikų val
džios įsakymų buvo žvėrišku 
birdu nušauta bei sužeista ke
letas socialistų ir anarchistų. 
Tik pusei metų praslinkus, šis 
tragingas įvykis iškilo aikštėn, 
nes bolševikų valdžia jį sten
gėsi paslėpti nuo pasaulio dar
bininkų.

Vadinamam Solovkų kon
centraciniam liogery bolševi
kai laikė ir tebelaiko apie 300 
įvairių pakraipų socialistų ir 
anarchistų. 1923 m. pabaigoj 
GPU (bolševikų žvalgyba ar
ba čeką) įsakė liogerio admi
nistracijai “paspausti” belais
vius socialistus. Jiems buvo 
uždrausta vaikščioti nuo 6 vai. 
vakaro iki 9 vai. ryto ir nuo 
12 vai. nakt. atimta šviesa. 
Gruodžio 19 d. šis nutarimas 
buvo paskelbtas kalinių “sta- 
rostpi,” dauguma gi belaisvių 
apie jį nieko nežinojo. Tą die
ną 5 v. kaliniai, kailį papras
tai, vaikščiojo. Pusiau šeštą 
sargyba pradėjo raginti kali
nius eiti kambariuosna. Ta
čiau kaliniai, manydami, kad 
tai eilinis paprastas administ
racijos priekabis, mažą kreipė 
domės į tą raginimą ir ramiai 
vaikščiojo. Keliolikai minučių 
praslinkus*, vaikščiojančius ap
supo raudonarmiečių grandinė 
ir pradėjo vąru stumti vidun. 
Kaliniai. įėmė reikalauti lioge
rio komendanto pasiaiškinti. 
Tačiau užuot ateiti komendan
tui, pasirodo šūviai. Šaudyta 
tiesiai į žmones, be jol«G per
sergėjimo. Užmušta 4 žm. įr 2 
sunkiai sužeista. Kaliniai drau- 
gų lavonais ir dejuojančiais su
žeistais nešini, suėjo į kamba
rius... Vėl niuri tyla įsivieš
patavo Jiogery ir tik beginklių 
revoliucionierių krauju nuda
žytas siii'dgas liudijo apie bol
ševikų komisarų tik ką įvyku
sį žvėriškumą.

Iš Lietuvos S-D. Perti 
jos Gyvenimo.

s. d. organizacijos
mėn. Centro K-tas
naujai įsikūrusias

Naujos
Sausio 

patvirtino 
partijos organizacijas: Metelių
valse, iš 20 narių ir Varnių 
vaisė. iš 7 narių.

Kėdainiai. — Vasario mėn. 
4 d. apie 7 valandą vakaro at
ėjo į mano butą Kėdainių 1 
policijos nuovados viršininko 
padėjėjas J. Čaplikas su vie
nu policininku, vienu žvalgy
bininku ir dviem man nepažįs
tamais liudininkais, ir parei
kalavo kokios tai priešvalsty
binės literatūros. Būdamas te
galės socialdemokratų partijos 
nariu, pareiškiau, kad jokios 
priešvalstybinės literatūros pas 
mane nesiranda, padėjėjas Čap
likas su žvalgybininku pabarė 
mano bute kratą, bet nieko 
jiems reikalingo nesuradus su
statytas protokolas, kad “nieko 
įtariamo nesurasta”. Po to pa
dėjėjas Čaplikas tardė, ar nie
kuomet nesu platinęs komunis
tinės literatūros. Ar ne juo
kinga ieškoti pas partijos na
rį literatūros tos partijos, su 
kuria jis ir jo partija veda 
.griežtą politinę kovą. Bet man 
rodos, kad šitos kratos buvo 
kitoks tikslas, tik tuo užmas- 
kiruotas, nes jau keletą kartų 
į mano butą lankosi policinin
kai ir šnipad ieškodami susi
rinkimų. Tą pat vakarą prieš 
kratą buvo atėjęs policininkas 
ieškodamas buk tai kokio Pet
raičio, kurio niekuomet Kėdai- 
niu’osę nebuvo. VI. Sakalauskas

Laižuva (Mažeikių apskr.).—- 
Vietos soc-dem. kuopa nariais 
neskaitlinga, nes apylinkės dar
bininkai, kad ir prijaučiu so
cialdemokratams, bet prie ak
tyvaus darbo mažai arba visai 
nesideda.

Dirva veikimui ęia nebloga, 
nes Laižuva randasi prie pat 
Latvijos -ribų, su kuria laižu- 
vieciai turi nuolatinį susisie
kimą, todėl j j įlos padaro sa
vo įtaką daugiau susipratę lat
vių darbininkai.

C. K-tas ir apskr. K-tas tu
rėtų daugiau susirūpinti tuomi 
kampu ir dažniau aplankyti su 
viešais pranešimais, mitingais 
bei paskaitomis. —J. Ilgutis.

vienybę ir pagreitina galutiną 
darbininkų lūimejirpą.

ŠVEDIJA 1

Švedijoj metalo induslrijo; 
dirba 40,000 darbininkų. ' Jų 
kontraktas užsibaigė sausio 1, 
1925. Savininkai buvo užsima
nę nukapoti jiems algas dary
dami sutartį, pamatuodami, 
kad Švedijos metalo darbinin
kai gauną', didesnes algas ne
gu kaimyniškų šalių darbinin
kai toje pačioje industrijoje. 
Bet Amsterdamo Biuras Tarp
tautinių Federacijų praneša, 
kad algos Švedijos metalo dar
bininkų paliko tos pačios.

PALESTINA

Nuo balandžio 1, 1925, Žydų 
Darbininkų Federacija Palesti
noje pradės išleidinėti žydų 
kalboje dienraštį. Kapitalo bus

Nieks bolševikų, net gi be
gėdiškiausias jųjų Žino v j e-
vas, nedrįso pateisinti Solovkų 
skerdynių. Norėta, tyloje pa
skandinti kruvinąjį darbą... 
Vienok pasaulio darbininkai 
sužinojo...

Su didele širdgėla tenka mi
nėti šios kruvinos sukaktusčs, 
ypač dabar, kai Lietuvos po-

i tarnauti 
bolševizmo idėjoms prieš jo 
pačio valią ir supratimą. Mes 
žiūrime taip: mes nenorime 
pergalės pasinaudojant masių 
tamsumu, bet tik jų suprati
mu. Mes ųorime, kad tas, 
kas privalo įvykti, pereitų per 
darbininkų klasės smagenis. 
Austrų darbininkų taryba bu
vo toji viela, kur komunistai 
turėjo į darbininkų smagenis 
įtaką daryti ir todėl jie netu
rėjo pasisekimo ' ir privalėjo 
nuo savo darbo ' atsisakyti. 
Bendrojo fronto obalsis turi 
kitą tikslą: komunistai nori 
šuntakiais ir aplinkiniais' ke
liais pasiukli savo tikslą. Aš vi
suomet tvirtinau: taip, bendras 
frontas; aš buvau už tai tarp-

Protesto rezoliucija
(kito radau tikrąją daly- 
M’iežastj. Jie turi ten kai 

J ką, kas gali iššaukti dvasios 
pakilimą ir tikrą pasididžia- 

. vimą kiekvieno draugo, kas tą 
mato. Jie sukūrė savo valsty
bėje turtingą partiją, 
partiją, kuri remiasi 
jėga ir pinigais. Ir 
paklausite atvykusį 
draugą, tai jis jums 
taiį), jis malęs ten tokias įspū
dingas demonstracijas, kokių 
jis niekur nematęs. Ir jeigu 
jus paklausite komunistą apie 
jo darbuotę, lai jis jums pa- 

| sakys, keliuose susirinkimuose 
jis dalyvavęs, kiek knygų ir 
brošiūrų Rusijoj alspausdinla. 
Rusų komunistų partija turi 

' tokias lėšas, kokių nėluri jo
kia kita partija. Jie turi ge
riausią socialistinį archyvą — 
tai Maskvos Markso-Engelso 
institutas. Jie' ispausdina savo 
partijos leidinius tokiam skai
čiuje, kas neįmanoma Euro
poj.* Jie organizavo pilną Kau- 
tskio raštų leidinį, kurį jie pa
prastai vadina išdaviku 
renegatu (išsigimėliu).

neihiikianl ^nuuoja išleidimij

rinkinių kam- 
pe-

La Fol įeito 
panija nuėjo j užmiršties 
rijodą. Darbininkų Partija jau 
negalės susiorganizuoti. Ko-

< les pV.raci joj než i i io

Jie turi 
valstybes 
jeigu jus 

iš ten 
pasakys:

munislai 
nei ką
tarp savęs, - neapkenčia nie
ko, — nei savęs, nei kitų. .

O mes, socialistai, laukiame.
Ko laukiame?

Bet atsiminkite, kail nevisi 
socialistų laukia. Ir tie kurie

dės prie lau- 
‘ kurie nelau- 
rcakcijai jau 
Jie žino, kad 

čia, taip kaip 
yra jau gerai

kia, žino, kad 
artinasi galas. 
Socialistams, ir 
ir kitose šalyse, 
pribrendusi dirva veikimui, h’
socialistai jau gali veikti su 
didelėmis pergalėmis, 
lislų dideli laimėjimai

Sočia-
yra ne

iv

veikti tuojau, 
nti kiškučio.

Kuomet Socialistų
nuo paskutinės savo konvenci
jos taip pasekmingai padėjo 
veikli; reikia ir mums/Mįetu- 
viams darbininkams, ar kurie 
priguli prie Lietuvių Socialis
tų Sąjungos, ar ne; reikia vei
kti. Veikimo yra daug. Jau 
per tiek melų musų daębinip- 
kai snūduriavo ir biskį 'aptin
go ar paseno. Bei dar yra 
daug ir energingą darbininkų 
kurie laukia progos veikimo.

Gana laukti ir bei t ikalingai nors prisidėti prie darbininkų
Todėl, visi dai’ban!

visų 
Markso raštų, kurių nėra kilo- 

kulbosv. Jie turi savo žinio-S(

bą taip, kai|> niekur kitur, 
štai tas pirm visko sužavėjo 
svetjmus draugus ir tas turi iš 
tikrųjų savyje ką tai patrau
kiančio, 
pažinęs
kralijos.istorija, žino, kad prie 
carizmo, nelegaliu veikimo lai- 
kotarpyj pas kiekvienų Rusų

Jin sulikti su tuo, kad dėka 
tarptautiniam socialistinių par
tijų darbininkų bendradarbia
vimui, buvo sušaukta Berlino 
konferencija, kur su'sitiko trys 
internacionalai - - Maskvos, 
Londono ir Vienos, ir kur 
mes pasiūlėme: mes kuriame 
bendrąjį frontą, bet mes jį ku
riame dedant pagrindai! pro
letarų demokratiją. Mes ne
leisime save išnaudoti, mes ne
leisime kvailioti, mes neduo
sime save užmigdyti, bet mes 
norime, kad lygus su, lygiais:- 
kad sprendžiamąją reikšmę 
turėtų darbininkų klases dau
gumu !

Viskas 
visuomet

tas hiums skamba 
maloniai, “•Proimnio 

lybė”. “Viską pa
silsi t ari-

Tai naujas kovos 
mes jį nori-Kiekvienas, kas susi

ni Rusų, socialdemo-

laika eikvoti. C
Kiekvienas musų

Sitbrusjumli veikmių, 
gali Kuom

varloti, kad lik prie 
mo priėjus.
obalsis. Bet jei 
me suprasti, mes privalome at
siminti, kaip 1920 m. rtigpiu- 
čio mėn. ^laskvoje buyo įkur
tas tasai raudonasai profesinių 
sąjungų internacionalus. Tuo
met mes supnuitpe, kokia be
gėdystė slepiasi lanuet nauja
me obalsy ir kaip komunistai 
spekuliuoja su žmonių užsi-

LSS 116 kp. susirinkime, 
laikytame 1925 m. vasario mėn.
22 d. Lietuvių Svętainėją, Dix 
ir 25 gat., DetroPt, Mich., nu
tarė užprolcštuot prieš piktar 
darybę, * įvykusią š. m. sausio 
mčn. 19 d., Lietuvos sostinėje 
Kaune.

Tą dieną, musų žiniomis,
Kaupo raitoji policija' nukovė _ _ _ ,
keturis darbininkus ir dange-1 sudėta apie $40,000 ir tas ka
lį sužeidė 
vd zatėję 
patirti, 1 
pi*, algos.

Valstybe, kurios tvarka yra 
pagrįsta demokratiniais princi
pais, nesigriebia šitokių smur
to priemonių prieš niekuo ne- 
iiusikallusius' piliečius. Todėl 
mes reiškiame griežtų protestą 
ir reikalaujame, kad to žiau
raus užpuolimo kaltininkai bu
tų patraukli atsakomybėn.

Kad panašus įvykiai dau
giau nebegalėtų atsikartoti, 
turi Vut panaikintas Lietuvo
je karo stovis ir alsteigtos 
konstitucinės piliečių teisės!

kaip negali prisisotinti žmonių 
kančiomis ir taip labai kraujo 
išalkę, kuomet netgi yvaikai 
elektros «rove kankinami... 
Tačiau tylėti negalima...

(“Aušrine”).

Socialisty Partijoj
Žiežirbos”

Aptarta rei-

kai darbininkai ku
prio miesto Rotušės 
idcl tapo numuštos

Užuojautas pareiškimas 
Lietuvos darbininkams
Mes, LSS' 116 kp. nariai, su

sirinkę (Lietuvių Svetainėje, 
prie Dix ir 25 gat., Dctruit, 
Mieli., 1925 m. vasario mėn. 
22 d., esame didžiai pasipikti
nę tuo, kad sausio* 19 d. Kaune 
valdžios kazpkai prąlięju krau
ją ■ (iarįiriinkų, įlvurieisu pįrsi- 
švenlimu darbavosi, kad su
kūrus ir apgynus nuo priešų 
nepriklausomą Lietuvos vulsly-

pitalas sudėtas daugiausiai dar
bininkų Unijų ir jų pritarėjų.

FRANCUZIJA
• Francuzijos socialistai
Grenoblio mieste įvyko Fran- 

euzijos socialistų partijos su
važiavimas, kuris parodė, so
cialistų pajėgų sustiprėjimą. 
Suvažiavime dalyvavo ir svei
kino Francuzijos draugus Vo
kietijos, Rusijos ir Gruzijos 
socialistų* atstovai. Suvažiavi
mas turi Francuzijos politikoj 
didelės reikšmes, nes nuo so
cialistų palaikymo priklauso 
Erio valdžios likimas.. Matyt, 
suvažiavimas išsitars palaikyti 
ir lobaus Erio kabinetą, nes 
kitaip vėl galėtų grįžti prie 
valdžios tautininkų blokas prie
šaky su Puahkare ir Miljera- 
nu.
Socialistiniame ipternacionale

S. 11). ^Internacionalo vykdo
mąjį komitetą sudaro atstovai 
šių kraštų: Amerikos 2 atsto
vu’, Argentinos 1, Armėnijos, 1, 
Belgijos 2, Danijos 2, Vokieti
jos 3, Anglijos 3, Suomijos 1, 
Francuzijos 2, Gruzijos . 1, 
Olandijos 1, Italijos 1, Norve
gijos 1, Austrijos 2, Lenkijos

CONNECTICUT

mėne- 
>mmon- 

kurį leidžia Socialis- 
Connecticul valsti- 

nunieris pasirodė

Darbo žmonių krauju ir pra
kaitu išvaduotoje nuo svetiniu

pauijos 1, Švedijos 2, Čekijos 
2, Ukrainos 1, Vengrijos 1. Be 
to trys valstybių grupės turi 
po 1 atstovą. v

Išėjo pirmas numeris 
sinio laikraščio “Our C< 
vveallh”, 

Tų Partija 
joj. Pirmas
vasario 18 dienoje. Kaina me
lams 25e. Adresas, K. Jursek, 
West Woods Road, Mt. Car
inei, Conn.

Labai malonu, kad socialistų 
spauda šioje šalyje vįl prade
da atgyti, nes karo laike val
džia buvo visai ją pasmaugusi. 
Iš kelių šimtų įvairių socialis
tinių laikraščių būvu vos tik 
keli likę. * ,

Socialistų Partijoj valstijos 
organizatorius, Jasper McLevy 
praneša, kad jis greitu laiku 
suorganizuos naują socialistų 
kuopą Stamfurd, Lomi.

Pasvalys. — Pasvalio L. S. 
D. P. Organizacijos bute ĮI-1 
d. įvyko L. S. D. P. Organiza
cijų Komitetų ir 
skyrių valdybų Pasvalio rajo
no konferencija.
kalas kurti L. ž. U. P. S. Sky
rius, liktai vielose nusiskum 
džia neturį įstatų, taip pat 
spiesti darbo jaunimą į “žie
žirbos” skyrius. Perregistruo
ta organizacijų nariai ir pasi
dalinta mintimis apie savival
dybių frakcijų veikimą. Pasva
lio rajono organizacijų 
gai tvirtais žingsniais
prie darbininkų klasės užbrėž-

drau- 
žengia

NEW YORK

li ron.\. Vasario 28 
line socialistų partijos

d. vie
ku opa 

nutarė kas subalą turėti drau
giškus pasilinksminimus ir su- 
;eikli didelį pasirinkimą viso
kių laikraščių dėl * pasiskaity
mo. Tie draugiški pasilinksmi
ni im iii. j r pilsi skaitymu i įvyks
7th A. D., Tremont ir Third 
Avės. Kiekvienas socialistas ga
li tenai atsilankyti ir maloniai

Kybartai. — Vasario 1 d. L. 
S. D. P. Kybartų organizacija 
surengė Gulbės salėje viešą va
karą bedarbių naudai. Buvo 
vaidinama “Alkani žmonės”, 
suvaidinta neblogai. Po vaidini
mui buvo deklaruojamos tinka
mos darbininkams eilės. Ypa
tingai gražini padeklamavo 7 
metų mergaite Danutė Gįedrai- 
tč. Del blogo oro publikos bu
vo riedadg. Gryno pelno gauta 
353 lit., kurie yra skiriami be
darbių naudai. —Ten buvęs.

Krakės (Kčd. apskr.). Va
sario 1 <1. įvyko L. S. D. F. 
Krakių vals. organizacijos vi
suotinis narių susirinkimas, 
dalyvaujant C. K. atstovui VI. 
Sakalauskui, kuris darė pra-

V •- • V t , v* A •

Priimta kandidatais 4 nauji 
nariai. Apskrities konlerenci- 
jon išrinkta 3 atstovai.

/
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šiaurys.

Paskutiniai pietus
turėtų 

užtektinai pinigų patys save už
silaikyti, jeigu greitu laiku ne 
pasisektų rasti darbo. Tas irgi 
apsaugoja Kanadą nuo perdaug

Priėjo pas šias mergaites 
svečių. Šios mergaitės atrodė 
kaip budamčs šešiolikos metų, 
nors jau mažne kiekviena varė 
pusamžį, bet kad dar neištekė
jo už tai ir vadinasi mergai
tės. Jos žinojo, kad šie svečiai 
neves jų, bet atėjo nuobodumo 
geriami.

Kanados’ imigracijos jgtaty-jsužiodptines į Kanadą, ten patys 
mas uždraudžia kaikurii^ kliasių'asmeniškai nuvykti ir apsivesti.

Po n.psi vedimu i Amerilcos pilie- 
vienytų Valstijų įstatymas drau- čiai galėtų lengvai parsitraukti 
džia. Kanada neįleidžia džiova 
arba kitų užkrečiamų ilgų ser
gančius, apsileidusius, prasikal
tėlius, girtuoklius., ir tuos, kurie 
gali tapti visuomeniškos sunke
nybes, kaip ir suvirs 15 metų 
amžiaus imigrantus negalinčius 
skaityti, neregius ir visus kitus 
su fiziškais trukumais.

Daugelis Amerikos< piliečių, 
ketinančių apsivesti su ateivė
mis, kurios gyvena svetimose' 
šalyse, norėjo parsitraukti savo

gą Amerikos valdžios imigraci
jos vizą Kanadoj, negu savo ša
lyje, jie. vis ten skursta.

Kanada turi daug mažesnę 
imigraciją, negu Suvienytos 
Valstijos. Beveik septyniasde
šimtas nuošimtis visų imigran
tų atvykstančių į Kataadą yra iš 
Didžiosios Britanijos ir Airijos. 
Nuo imigrantų , kurie yra pilie
čiai arba pavaldiniai kitų Euro
pos šalių, apart Anglijos., reika
laujama pasportai įvažiuoti į 
Kanadą, ir tie pasportai privalo 
turėti vizą, gautą iŠ Kanados 
Imigracijos valdininko Europo-

įvažiavimą j Kanadą, kaip ir fcu- PEOPLES
DENTIST8

Fbt Roliabl*
savo žmonas į Suvienytas Vals
tijas, kaipo nekvotinius atei
vius, bet šiuom. atsitikimu turi
me tą atsiminti, kad tokios su- 
žiedotinės gali būti neįleistos į 
Kanadą, ir yra daugelis atsitiki
mų, kur Amerikos piliečių su- 
žiedotinės nebuvo įleistos, kuo
met dasieke Kanados uostus.

; (FLIS).

nenorėjo, bet. kadangi tai buvo Tas yra todėl, kad asmenys, ku- 
paskutiniai pietus, tai turėjo rie atvyksta į Kanadą, 
ki ekvi enas pri s ii aik yd ama s
mandagumo valgyti.

.Domicėle valgant už auskarų 
čiupinėjo, kad prieš ją sėdintis
Jonas,, baltutis kaip drobė, pa- darbininkų, nes turime atšinųn- 
žvelgtų nors į tą pusę, kur ji t i, kad Kanada neturi tokių pra
sėdėjo. Barbora gi vis savo monių, kokias turi Suvienytos 
plaukus braukė, lyg, rodos, jie Valstybės. Pranešamą,'kad da
ri idžiau si o j 
siriurę.

Jonas ateidamas 
gęs pietus, 
kada atrasi 
visomis žiaunimis 
nelyginant kiečiausį kaulą.

Po pietų atnešė kavą., po ka
vos arbatą. Visi sotus, nieko 
nedirbę, turėjo viską tą valgyti 
atsižiūrėdami į .mandagumo tai
sykles ir dar dėlto, kad jie bu
vo paskutiniai.

Po pietų Jonas dar labiau nu
balęs, draugų vadinamas išėjo. 
Kely taip sunku pasidarė, lyg 
girnų akmenys užsirito ant Jo 
sotaus pilvo. ' Paskutinis kąs- 

sulig ištari- 
bot ,Jonui 

a t roti ė, kad paskuti uis kąsnis 
neaprėpiamus.

STAT

netvarkoje butų ai- baltiniu laiku yra sunku imi- 
grantamsi ten rasti pramoni.ško 

buvo paval- užsiėmimo. Kanadoj dabar ran
tam- kramtydamas,1 dasi daug europiečių, kurie ke- 
o išsutusį pipirą.

kramtydąvo.
akys pamatė nuo balkono iš to
lo ateinančius, subruzdo. Domi
cėlė įbėgusi į tamsesnę kamarą 
persimainė auskarus, nes tie 
juodi, neblizganti, jokios atidos, 
nepatrauks. '.Antroji Barbora 
galvatrūkčiais nusimovusi raus
vą sijoną pamainė kitu. O kitos 
bėgo prie veidrodžio ir šluostė 
veidus patepdamos pudra. Taip 
jos buvo įsibėgusios, bet kada 
pabarškino vaikiai į duris, jos

i kėdžių ir lyg susigės-'uis yra mažiausia, 
i žemę nuleidusius akis, jmais šių mergaičių 

Pasisveikinu visai šal-
darnos, 
paprast 
tai.

.Albumai ir albume

rio vietų, kur tik buvo korte ir 
toj kettėj pastatyta kode, ant Imigracija į Kanadą

Ižabai daug imigrantų norin
čių vykti j Suvienytas Valstijas, 
bet dėl naujos imigracijos kvo
tos suvaržymų, dabar nori ke
liauti Į Kanadą. Kanada .pagei
dauja žemdirbių ir tokie imi
grantai privalo turėti, kuomet 
atvažiuoją, kiek nors pinigų (su- 

i ma mainosi sulig aplinkybių).

sienos yeidrodžiukas ir kokie 
tai poperio gabalai. Vartė albu
mus. čia atvirutės, čia ir laiš
kutis įspraustas.

Bet kada pradėjo rengtis iš
ėjimui, tai jos prašė svečiu pa
silikti kartu su jomis suvalgyti 
paskutinius 1 pietus, nes nuo 
šiandien jos kelsis į kitą gyve
nimą..

Nors šventa diena, nors j okio ! _ ____ ... ___
darbo nenualsintos, neišalke, į ' , . . . .. .... ,,, , . . , . . , , I North America Accordion Mfg. Co.
bet pietus rengia tokius, kad 
pusę .miško nurodęs tegalėtum 
suvalgyti. Jos norėjo parengti’ 
tokius pietus, kad ištikro jie at
rodytų paskutiniais. Užtai dėjo 
cibulius, pipirų., rūgšties (ne 
vienos rų.šies) ir kitokių star- 
malų, kad tik savo gomurį ga
lėtų privilioti, kaip su pudra vi
liojama vaikiai, čirškė, čirškė} 
ir galų gale išvirti stovėjo jau 
ant stalo. Va įgyti nė vienas

tino vykti į Suvienytas V'alstfc 
jas, bet kadangi yra daug gUn- 
kiau imigrantui gauti reikalin-

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Važiuokite Lietuvon į Svečius
..... ............... ..... .......... ............. - -- *__________

___ \ \

00 Kelione iš New Yorko

Specialis dantų setas $10 
Du traukimo dantų specialistai, 
kurie ištraukia dantis be skausmo, 
mes darome visokias plate kokias 
tik norite, 23 metai šiame bildin- 
ge. Persitikrinkite, kad jus atė
jote į tikrą vietą. Kiti randasi 
netoli musų tik 2 metai atgal.

$7 Sanitary Bridge-VVork $4 
X-Ray paveikslai dėl sun

kesnių ligų
Natūralia užpylimas danties $1 

ir daugiau
Iš priemiesčio ligonius pagydo

mo į vieną dieną. Visas darbas 
atliekamas musų laboratorijoj. 
Porcelinines ir auksines kepu
raites.

Bridge work taip pigiai kaip $1 
Sidabriniai užpylimai danties $1 

ir daugiau.
Dešimčiai metų garantija. 

Egzaminacija dykai. 
322 So. State St.

Tarpe Jackson ir Van Buren. 
.Imkit elevatorių iki 3 augšto. Mo
terys prižiūrėtojos. Nuo 8:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 12 dieną.

t Klaipedon ir Atgal

Naujienų Eskursija
LIETUVON

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

Kraujo egzaminacija, Slapumo analyziu 
mikroakopifiki ir kiti laboratorijos iibandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovj. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmbnės turintys chroniškai 

' ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, nėr; 
viškumą, kraujo ligas odos ligas, pūslės i> 
Slapume vra gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nervinki silpni >r tu 
ri galvos skaudėj) 
mus, nugaros skau 
dėjimus. smarku Sir 

plaktim* 
ekirdimų odos, auti, 
nusius giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytu tuo 
jau.

Sergantiems yri 
teikiamas labai 
ras patarnavimas to
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
b Įmokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 

mas atsilankyti.

Gegužio 2-trą
u.s LINIJOS LAIVU

visi 
iastru- 

yra 
i čio- 
Chien-
Visan 
atlie- 
ran- 

iS gc-
Scnas 
naujos armonikos garan-
Reikalaukilo musų kata,

Priežiūra

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Chicago, III &
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■«<"

Vieta gerų 
ir lenjęvių 
armonikų 
Jungt. Viil- 

Mes 
nevartojamo 

importuotų ar- 
•monikų; 
musų i 
mentali 
padaryti 
na i, < 
m j. 
darbas 
kamaii 
komis i 

armonikas mainom 
armonikos

tinusio materialo.
i ntiujas. Musų 
inotos 5 metams, 
logo šiandien.
North America Acdordion Mfg. Co.

92ii So. Ilnlsted SI., Chiengm III

Atsargios Molinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingų Ligy

Gera kūdikio sveikata dau
giau priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio.

TAUNA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka 

ir kuris maistas ir jo kiekybė kūdikiui 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus liemens ėdimo. 
J ieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę 
arbatinio šaukštuko Dr. Calchvell’s Sy-i 
rup Pepsin ir potam taisykit maistą.
Syrup Pepsin yra liuosuotojantis ir la-
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visiškai liuosas nuo 
kenksmingi} ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidę- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
lių,kaip tik Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas. 
Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa ši kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
įvell’s Syrup Pepsin paštu. Stainpa 
nereikalinga. Visiškai dykai. »

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shdping Bags) 

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

daug ar mažai • pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. / . •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Vienu iš didžiausių lai 
vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan 

i 

tus.

ERIE R. R. Paketui i NIAGARA FALLS

Ši ekskursija 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 pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit .$53.50. '

Pakeliui j Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos iš 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš ki
tų mieštų 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 norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai 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 visiems.

Skubinkite sutvarkyt popieras
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
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.

Dr. B. M. Ross
35 S. Dearborn St ėaJTnT'toHK
-    ....... ...........—■ ' mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

du, Arsnhenamine gydymu ir pagerintu I,ų- 
eecide gydymu. J labai trumpą laiką ligo
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną diena 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuria iigydo aifilj.

PAPRASTA 
MOKESTIS
DABAR
ATPIGINTAS IKI

Ter trisdeiimtj metų Dr. Ross gydo so
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI I Specialia aerum gydymas yra 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriftkumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra dideli* 
austiprintojas dėl nusilpnusių ir auirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas liga* 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti ėgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą aergaa 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augfito. Priėmimo kambary* 
506 dėl vyrų, priėmimo kambary* dėl mote
rų 508.

Dr. Ross yra seniausias Specialistas Chi- 
cagoje. Per triadeiimtj metų toje pačioje 
vietoj*.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

NedėHoj nuo 10 iki 1 x>o pietų.
Panedėly, seredoj ir subatoj nuo ryto Ud 

8 vai. vakare.

YRA _ $13?.5O
$5.00

JEI TURITE RUPTURĄ 
BANDYKIT ŠITĄ DYKAI.

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

tūkstančius.

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Kiče, 98 D., Main St., 
Adams N. Y., dėl dykai iSmandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždėkite j j ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti į daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa
laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums jokio 

i nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti?

> Jus galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvarė 
ant operacijos stalo kad neapsižiurėjo. 
Labai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda arba nekenkia dirbti dar
bo. Rašykit tuojau dėl šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite šf kuponą.

DYKAI DEL RUPTURŲ 
W. S. Rlce, Ine.

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

pelį gyduolių dėl rupturos.
Vardas ................  —
Adresas ....... ~......... —----- ---------
Valstija ......................... ~..... ~......—
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Siaurys.

Paskutiniai pietus
Priėjo pas šias mergaites 

svečių. Šios mergaitės atrodė 
kaip budamės šešiolikos metų, 
nors jau mažne kiekviena varė 
pusamžį, bet kad dar neištekė
jo už tai ir vadinasi mergai
tės. Jos žinojo, kad šie svečiai 
neves jų, bet atėjo nuobodumo 
genami.

akys pamatė nuo balkono iš to
lo ateinančius, subruzdo. Domi'- 
celė j bėgusi į tamsesnę kamarą 
persimainė auskarus, nes tie 
juodi, neblizganti, jokios atidos, 
nepatrauks. 'Antroji Barbora 
galvatrūkčiais nusimovusi raus
vą sijoną pamainė kitu. O kitos 
bėgo prie veidrodžio ir šluostė 
veidus patepdamos pudra. Taip 
jos buvo įsibėgusios, bet kada
pabarškino vaikiai j duris, jos sotaus pilvo 
kėlėsi iš kėdžių ir lyg susigės- Į ni 
damos, 
paprašė.
lai.

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtadienis, Kovo .1,2, ’25

nenorėjo, bet kadangi tai buvo Tas yra todėl, kad asmenys, ku- 
js, tai turėjo rie atvyksta j Kanadą, turėtų 
prisilaikydamas užtektinai pinigų patys save už

silaikyti, jeigu greitu laiku ne- 
už auskarų pasisektų rasti darbo. Tas irgi 
ją sėdintis apsaugoja Kanadą nuo perdaug 
drobė, pa- darbininkų, nes turime atMm; ri

kli r ji Ii, kad Kanada neturi tokių pra-

kiekvienas 
mandagumo valgyti.

.Domicėle valgant 
čiupinėjo, kad prieš 
Jonas,, baltutis kaip
žvelgtų nors į tą pusę, 
sėdėjo. Barbora gi vis savo monių, kokias turi Suvienytos 
plaukus braukė, lyg, rodos, jie t Valstybės. Pranešama,'kad da- 
didžiausioje netvarkoje butų at- bartiniu laiku yra sunku imi- 
sidurę. graųtamsi ten rasti pramoniško

Kanadoj dabar rnn-
daug europiečių, kurie Iš
vykti į Suvienytas Vaiste 
bet kadangi yra daug gini- 
i.migrantui gauti reikalin-

Jonas ateidamas buvo paval-,užsiėmimo, 
gęs pietus. Dabar kramtydamas, 
kada atrasdavo iššutusį pipirą, 
visomis žiaunimis kramtydąvo, 
nelyginant kiečiausį kaulą.

Po pietų atnešė kavą, po ka
vos arbata. Visi sotus, nieko 
nedirbę, turėjo viską tą valgyti 
atsižiūrėdami į .mandagumo 
sykles ir dar dėlto, kad jie 
vo paskutiniai.

Po pietų Jonas dar labiau 
balęs, draugų vadinamas išėjo. 
Kely taip sunku pasidarė, lyg 
girnų akmenys užsirito ant Jo

tino 
jas,

gą Amerikos valdžios imigraci
jos vizą Kanadoj, negu savo Sa
lyje, jie vis ten skursta.

Kanada, turi daug mažesnę 
imigraciją, negu Suvienytos 
Valstijos. Beveik septyniasde
šimtas nuošimtis visų irfiigran- 
tų atvykstančių į Ka*nadą yra iš 
Didžiosios Britanijos ir Airijos. 
Nuo imigrantų , kurie yra pilie
čiai arba pavaldiniai kitų Euro
pos šalių, apart Anglijos, reika
laujama pasportai įvažiuoti į 
Kanadą, ir tie. pasportai privalo 
turėti vizą, gautą iš Kanados 
Imigracijos valdininko Europo
je.

Kanados* imigracijos jptaty-]sužiodotines j Kanadą, ten patys 
mas uždraudžia kaiku-riij. kliasių' asmeniškai nuvykti ir apsivesti, 
įvažiavimą į Kanadą, kaip ir &<- Po apvedimui Ajnerikos pilie- 
vienytų Valstijų įstatymas drau- čiai galėtų lengvai parsitraukti 
džia. Kanada neįleidžia džiova 
arba kitų užkrečiamų ligų ser
gančius, apsileidusius, prasikal
tėlius, girtuoklius,, ir tuos, kurie 
gali tapti visuomeniškos sunke
nybės, kaip ir suvirs 15 metų 
amžiaus imigrantus negalinčius 
skaityti, neregius ir visus kitus 
su fiziškais trukumais.

Daugelis Amerikosf piliečių, 
ketinančių apsivesti su ateivė“-. ..
mis, kurios gyvena svetimose! ?Įųsk,t Na,,JIenaa. 
šalyse, norėjo parsitraukti savo

savo žmonas j Suvienytas Vals
tijas, kaipo nekvotinius atei
vius, bet šiuom. atsitikimų turi
mo tą atsiminti, kad tokios su- 
žiedotines gali būti neįleistos į 
Kanadą, ir yra daugelis atsitiki
mų, kur Amerikos piliečių su- 
žiedotinės nebuvo įleistos, kuo
met dasiekė Kanados uostus.

' (FLTS).

PEOPLES
Dentists

Fur R»Uabl* DeftUtry

• pain

tai-
bu-

nu-

Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Važiuokite Lietuvon į Svečius
yra mažiausia, sulig ištari- 

j. žemę nuleidųsios akis, linais šių mergaičių, bet .Jonui 
atrodė, kad paskutinis kąsnis 

I maiprė|)iamas.

rio vietų, kur tik buvo kertė ir 
toj kertėj pastatyta kėdė, ant 
sienos ve i d rod Žiūkas ir kokie 
tai poperio gabalai. Vartė albu
mus. čia atvirutės, čia ir laiš
kutis įspraustas.

Bet kada pradėjo rengtis iš
ėjimui, tai jos prašė svečių pa
silikti kartu su jomis suvalgyti 
paskutinius pietus, 

' šiandien jos kelsis j
n imą.
. Nors šventa diena, 
darbo nenualsintos, 
bet pietus rengia 
IMisę .miško nurodęs 
suvalgyti.
tokius pietus, kad ištikro jie at
rodytų paskutiniais. Užtai dėjo 
cibulius, pipirų, rūgšties (ne 
vienos lųšies) ir kitokių star- 
malų, kad tik savo gomurį ga
lėtų privilioti, kaip su pudra vi
liojama vaikiai, čirškė, čirškė 
ir galų gale išvirti stovėjo jau 
ant stalo. Valgyti nū vienas

(migracija j Kanadą

___X ___ .

00 Kelione iš New Yorko
Klaipėdon ir Atgal

Labai daug imigrantų norin
čių vykti į Suvienytas Valstijas, 
bet dėl naujos imigracijos kvo
tos suvaržymų, dabar nori ke
liauti i Kanadą. Kanada pagei
dauja žemdirbių ir tokie imi
grantai privalo turėti, kuomet 
atvažiuoją, kiek nors pinigų (su- 

Į ma mainosi sulig aplinkybių).
, nors jokio1____________ .______________

neišalkę, | jęortjl America Accordion Mfg. Co.
tokius, kad ■ 

tegalėtum 
Jos norėjo parengti’

nes nuo 
kitą gyvo-

Naujienų Eskursija
LIETUVON

Specialis dantų setas $10 
Du traukimo dantų specialistai, 
kūne ištraukia dantis be skausmo, 
mes darome visokias plate kokias 
tik norite, 23 metai šiame bildin- 
ge. Persitikrinkite, kad jus atė
jot? j tikrą vietą. Kiti randasi 
netoli musų tik, 2 metai atgal.

$7 Sanitary Bridge-VVork $1 
X-Ray paveikslai dėl sun

kesnių ligų
Naturalis užpylimas danties $1 

ir daugiau
Iš priemiesčio ligonius pagydo- 

me į vieną dieną. Visas darbas 
atliekamas musų laboratorijoj. 
Porcclinines ir auksines kepu
raites.
Bridge work taip pigiai kaip $1 

Sidabriniai užpylimai danties $1 
ir daugiau.

Dešimčiai metų garantija. 
Egzaminacija dykai.

322 So. State St.
Tarpe Jackson ir Van Buren. 

.Imkit elevatorių iki 3 augšto. Mo
terys prižiūrėtojos. Nuo 8:30 vai. 
ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 12 dieną.

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

Kraujo eRzaminacIja, Slapumo analyuu 
mikroskopiški ir kiti laboratorijos iSbandy 
mai, taipgi X-Ray egzaminacija daroma, ku 
ri parodo tikrą jūsų sveikatos stovj. Ge 
riausios naujos mados gyduolės ir prirengi 
mai padarytos Amerikoje ir Jungtinėse Vals 
tijose yra suteikiamos per Dr. Ross dėl gy. 
dymo ligonių. Žmbnės turintys chroniška. 

' ligas, skilvio ir kepenų nesmagumus, ner: 
viškumą. kraujo ligas odos ligas, pūslė. i> 
ilapumr gydoma kasdien.

Žmonės Kurie yri 
nerviški silpni ir tu 
ri galvos skaudėj! 
mus, nugaros skau 
dėjimus, smarkų šir 
dies plakimą su 
ekirdimą odos, auti, 
nusias giles, skaudu 
liūs, prastą apetitą 
privalo gydytis tuo 
jau.

Sergantiems yr» 
teikiamas labai ge 
ras patarnavimas to 
kiomis mažomis kai 
nomis, kad kiekvie 
nas lengvai gali ui 
simokėti. Dr. Rosi 
maloniai suteikia dy 
kai patarimą. Kiek 

mas atsilankyti.

Gegužio 2-trą
U. S. LINIJOS LAIVU

visi 
instru- 

yra 
i ėio- 
Chica- 
Visao 
atlie- 
ran- 

iS gc-

Vienu iš didžiausių lai

tus

NIAGARA FALLSERIE R. R. Fakelui

Vieta Kerų 
ir lenKvių 
armonikų 
Jungt. Val- 
RtAjoac. Mes 
nevartotame 

importuotų ar- 
'rnotkikų ; 
muJų 
mentai 
padaryti 
nai, < 
Koj. 
darban 
karnas 
komis i 

Senas armonikas mainom 
naujos armonikos jjaran- 
Roikalaukito musų kata*

riausio mai erinio.
> naujas. Musų 
tuotos 5 metama. 
Jogo šiandien.
North America Acdordion Mfg. Co.

921, So. Ilnlsted SI.. Chieago. III

vų pasaulyje ir pagirtu 
per Naujienų ekskursan- 

i

Atsargios Motinos Gali Apsaugoti Kūdikius 
Nuo Didžiumos Pavojingu Ligų

Gera kūdikio sveikata dau
giau priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio.

JAUNA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka 

ir kuris maistas ir jo kiekybė kūdikiui 
kenkia. Nepaisant jūsų atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimą ir simptomus liemens ėdimo. 
J ieškokit pagalbos greitai. Duokit pusę 

.arbatinio šaukštuko Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin ir potam taisykit maistą.
Syrup Pepsin yra liuosuotojantis ir la-
bai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visiškai liuosas nuo 
kenksmingų ir narkotiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šią reikalingą pagalbą. Jeigu jus atidė- 
liosit, jūsų kūdikis greitai gali gauti vidurių užkietėjimą, kas'priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nesmagumų. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo kūdikiams kitokių gyduo
lių,kaip tik Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.
Nei viena turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieilj be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milionuose 
namų per trisdešimts metų pasirodė 
yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliems. 
.Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles. Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas. 
Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa ši kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRl’P COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai. »

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shdping Bags) 

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

daug ar mažai • pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c. ,1 •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Ū1

________________________

Priežiūra
Ši ekskursija bus po tiesiogine Naujienų prie? 
žiūra, su gerai patyrusiu Naujienų palydovu. 
Tas duoda pilną garantiją 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 pabrangiausios. Perkant laiva
kortę atskirai kainuoja į abi puses $239.50 ir 
augščiau; gi su šia ekskursija laivakortė į abi 
puses kainuos tik $186.00, tokiu budu sutaupy
sit $53.50.

Pakeliui i Niagara Falls
Ekskursantai keliaujantis iš Chicagos iš 
Dearborn Stoties Erie gelžkeliu ar iš ki
tų mieštų pakeliui iki Buffalo, bus nugabenti į 
garsiausi vietą Amerikoje, Niagara Falls ir ten 
per keletą valandų apžiurinėti gražųjį ir įdo
miausiąją vandenpuolį. Apžiūrėję vandenpuolį 
vėl sės į tuos pačius vagonus ir keliaus New 
Yorkan.

Bandoma gauti speciali traukinį
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. Šia progą gali pasinaudoti ir tie ke
leiviai, kurie pirks laivakortes iš kitų agentū
rų, jei iškalno apie tai praneš Naujienoms ir 
taipgi palydovai, kurie norėtų palydėt savo gi
mines iki New Yorko.

Visi agentai 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 visiems.

Skubinkite sutvarkyt popieras .
Visi, kurie nėra šios šalies piliečiai turi skubiai 
pradėti rengtis: paduoti prašymą 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 sugryžimą.

Visais reikalais kreipkitės asmeniškai ar laišku

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street,

— ■t ■

Chicago, Illinois

Dr. B. M. Ross 
a*, rą « n, n**> akica35 S. Dearborn St viena9 yra kviečia 
.........  ...... - mas atsilankyti.
Sifilis ir kraujo ligos gydomos nauju bu 

du, Arsphenamine gydymu ir pagerintu I.ų- 
eecide gydymu, j labai trumpą laiką liga 
niai jaučiasi daug geriau. Kiekvieną dieną 
mes suteikiame linksmumą ir malonumą. Tai 
vienatinis gydymas, kuris iigydo aifilj.

PAPRASTA <19 CO
MOKESTIS YRA ... ■ C.UU
DABAR nh
ATPIGINTAS IKI ......... 9v>UU

Per trisdeSimtl metų Dr. Ross gydo to 
cialias ligas vyrų ir moterų.

VYRAI I Specialis serum gydymas yr» 
vartojamas su geromis pasekmėmis atgavi
mui vyriškumo nustipusiems vyrams. Jo vei
kimas ant gilių, nervų ir kraujo yra didelis 
sustiprintojas dėl nusilpnusių ir suirusių vyrų

Tie kurie turi kokias nors slaptas ligas 
užprašomi atsilankyti dėl dykai pasitarimo 
Ateikite ir sužinokite teisybę apie jūsų ligą 
ir kaip jus galite būti šgydytas. Tas nekai
nuos jums nieko ir nebus būtino reikalo, 
kad jus gydytumetės. Tai yra dalis Dr. Rosi 
darbo, kad suteikus gerą patarimą sergan 
tiems.

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

Kampas Monroe ir Dearborn St. Imkit 
elevatorių iki 5 augSto. Priėmimo kambary* 
506 dėl vyrų, priėmimo kambarys dėl mota- 
rų 608.

Dr. Rose yra seniausias Specialistas Chi- 
cagoje. Per trisdešimti metų toje pačioje 
vietoje.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 10 iki 5 vai 
vakare.

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

8 vai. vakare.

JEI TURITE RUPTURĄ 
BANDYKIT ŠITĄ DYKAI.

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

tūkstančius.

Kad tai patvirtinus siunčiame dykai.

Kiekvienas su ruptura vyras, mo
teris ar vaikas, turėtų tuojau rašyti 
pas W. S. Rice, 98 D., Main St., 
Adams N. Y., dėl dykai išmandymo 
labai gerų stimuliuojančių gyduolių. 
Tik uždėkite jį ant rupturos ir raume
nys pradės sutvirtėti; jie pradės susi
jungti į daiktą, taip kad atsidarymas 
užsidarys natūraliai ir diržų dėl pa
laikymo rupturos nebereikės. Nepra
leiskite progos dėl dykai išbandymo 
Jei jūsų ruptura ir nedaro jums jokio 

i nesmagumo, bet kam nešioti diržą 
visą savo gyvenimą? Kam kentėti? 

(Jus galite gauti gangriną kad ir nuo 
mažos rupturos. Tūkstančius nuvarė 
ant operacijos stalo kad neapsižiurėjo. 
Labai daug vyrų ir moterų nepaiso 
savo rupturos, todėl, kad jiems jos 
neskauda arba nekenkia dirbti dar
bo. Rašykit tuojau dėl šio dykai iš
bandymo, nes tai yra tikrai geras da
lykas ir pagelbėjo išgydyti rupturas 
kurios buvo kaip vyro dvi kumščios. 
Bandykite ir rašykite tuojau ir var
tokite šį kuponą.

DYKAI DEL RUPTURŲ 
W. S. Rlce, Ine.

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

pelį gyduolių dėl rupturos.
Vardas ................................. .......
Adresas ....... ~......... .... ..............—
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VAIDINS “PAKRIKĖLIUOSE Pakrikėliai

žmogus

Petrunelė Petraičiutė-Millei

pasi

imamasLietuviu RateliuoseJUOZAS VAIČKUS nuo vis

Dviejų Metų Jubijeju

NUSIŽUDĖ TURTUOLIS

letuvių

šiomis dienomjs tapo pakvie

ByT'hornton FlsherMr. 1. Knovviu Lights don’t have to possess brains to go ouf

^4

JAUČIAMA SAUGU 
MAS VARTOJANT 
SWAMP-ROOTĄ.

SIMKAUS-POŽĖLOS RISTY 
NĖMS BESIARTINANT

ir visuomet 
Tos kompa- 

užvardinti 
—Raganius.

HONE.V, 
I OiDtOT 
IAE LIGHV

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujiena*.

REIKALAUJANČIOS PERSKY 
R V MERGAITĖS VARGAI

Prie 
nors

J)R. VAITUSH, O. D.
UĖTVVIS AKIU SPKCIAUSTA®

i, nervuo- 
karštį, ati

Chicagos lietuvių moterys 
ateis pažiūrėti to veikalo?

Trys plėšikai užvakar po piet 
užpuolė S. Weinstein brangime- 
nų sankrovą prie 1332 So. Hals- 
ted St., kada sankrovoj buvo sa
vininkas ir 6 (pirkėjai ir knyg- 
vedė. Visi jie tapo suvaryti į 
užpakalinį kambarį ir ten užrar 
kinti. Tuo laiku plėšikai priver
tė Weinsteiną atidaryti seifą, iš 
kurio jie paėmė apie 200,000 do
lerių vertės deimantų ir perlų 
Pasiėmę savo grobį, plėšikai pa
bėgo.

Ristynės įvyks pėtnyčioje, ko
vo 13 d.., School Hali svetainėje 

(48 irHIonore St.). —N.

Vienuolyno arba Marquet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ 
3434 W. 65 Street, 

Repuhlic 4876

apsivesti su ja. 
įtvyko Amerikon 
ją pamėtė ir pats

APIPLĖŠĖ BRANGMENŲ 
SANKROVĄ

CHIC MOS 
ŽINIOS

VADOVAUJA “PAKRI 
KĖLIAIS”

Plė Pola Tendžiulytė 
J. Birute.

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 
Jį Greitai

Tose pąt^'ris.tynėse dalyvaus 
John Friberg, garsus švedų čem
pionas. Jis risis su G. Hill. Ri
sis dar J. Geštautas, kuris pas
taruoju laiku gan gerai pasirodė 
ir įtikino publiką, jog jis yra 
tvirtas ir geras ristikas.

urs Sc

-u/irH
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Yra tūkstančiai atrandančių stebė
tinų palengvinimą vos j keletą dienų. 
Nuga-Tone gražina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą jų nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Ęudavoja raudonąjį krau
ją, stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiojimą pastovų vidurių 
veikimą, apščiai entuziazmo ir ambi
cijos. Jei Jus nesijaučet kaip reikiant, 
tai pats dėl savo gerovės pabandykit 
jį. Jis nieko Jums nekainuoja, jei Jus 
neturėtumėt iš jo palengvinimo. Jis 
yra priimnus, irnįj ir jus tuojau pra-: 
dėsit jaustis geriau. Jei Jūsų gydyto-; 
ja« dar jums neužrašė jo, tai tuojau?! 
eikit pas Jūsų aptiekorių ir nųsipir-j 
kit bonkutę Nuga-Toneč Nepriimk)* 
įkaito. Imkit jo per keletą dienų it 
jei Jus nesijausi t geriau, neatrody.sit 
geriau, tai nunešk likusią pakiuko da-i 
Jį pas aptiekorių ir jis sugrąžins Jums 
Jūsų pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, 
taip gerai žinodami ką jis padarys 
deP. Jūsų, įsako visiems aptiekoriarris 
garantuoti jį ir sugražinti Jūsų pini
gus jei būtumėt neužganėdintas. ‘Uc- 
korrienduojamas ir parduodamas per 
vifcus aptiekorius. »

priimti 
mąžbs 

nusitarė iš- 
ir pastatyti 

Norima, kad 
kiekvienam, 

puotos, 
bus dar daug 

nes Juozas Uktveris ap- 
prikrėsli daug “1‘onių”. 

būti šioje puoto- 
Uie kurie ma- . . * rcitai lietuviai sua- 

ateikite ir pamaty- 
Jaunosios Birulės darbus.

Buvo vergė, buvo bandoma 
parduoti negrui, o gailaus 
pamesta, sako jauna lenkai-

“Aš negaliu iškalno pasakytit 
kas ristynės laimės,” pareiškė 
vienas ristikų, “tačiau galiu pa
sakyti, jog Požėlos ristynės su 
Šimkum bus nepaprastai įdo
mios. Šimkus yra tikrai geras 
ristikas ir nepaprastai vikrus.”

Lietuvių “dramos tėvas,“ Ame- 
j»ikos Lietuvių Teatro Kuręjų 
Sąjungos .režisierius, vadovauja 
pastatymu gražios dramos “Pa- 
krikėliai.” Jis su tokiu atsidė
jimu dirba, kad kuogeriausia tą 
veikalą pastačius,, jog lavina sa
vo vaidylas dieną ir naktį ir taip 
juos išlavino, kad chicagiečiai 
senųjų vaidylų nė hepažinsią. 
Tai busią geriausias vaidinimas, 
kokio chicagiečiai dar nėra ma
tę. Pats Vaičkus “Pakrikėliuo- 
se” vaidins generolo Adomo Sto
rulio rolę ir pastebėtinai gerai 
ją išpildo. Vaidinimas bus atei
nantį šeštadienį, kovo 14 d., Lie
tuvių uditorijoj.

Lincoln parko policistams liko 
įsakyta areštuoti visas mergi
nus, kurios bando flirtuoti su 
pravažiuojančiais automobilis
tais. Esą jos prašosi pavėžėti 
jas, bet kada įlipa automobiliun, 
tai praaėda reikalauti iš auto
mobilistų pinigų, nes jos šauk
siančios pagelbos. Taip jos iš 
nenorinčių skandalo automobi- 
bilistų išvilioja nemažai pinigų.

Seni Žmonės Nukamuo 
ti Rūpesčiu, Atranda 

Didį Palengvinimą 
Nuga-Tone

> tardoma teisme, 
ti neprisipažlnus, 
įakosi sužinojusi 

ir nuodus j 
nagrinėjimas 
balandžio 13 

bus nagrinėjama 
Brothers.

Palengvins i .
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo 
tin&M“v-i 
taiso kreivas akis, nuima katarak 
tą, atitaiso trumparegystę ir toli 
regystę. Prirenka teisingai akinius 
Visuose atsitikimuose egzaminavi 
Inas daromas su elektra, parodan
čia mažiausiai .klaidas. Speciali1 
atyda atkreipiamų ‘J mbkyklos vai
kus Akhilai-nuo-S4.00 ir sueičiau 
Vai: 10 iki 8 i Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West<47th St 
Phonej. ijnuTevrtd 768?

Dėlto sakau Chicagos moterys 
ateis pažiūrėti, nes tas veikalas 
atvaizdina moterų kovą ženybi- 
niaine gyvenime, čia tas veika
las vaizduoja nepaprastą meilę, 
ir kerštą. Veikalas yra ketu
rių aktų, savyje turi griaudžių

Joseph Jonės, 51 m., Kanados 
kapitalistas, nusižudė įšokdamas 
per 9 aukšto langą ir užsimušė 
ant vietos. Jis buvo atvykęs j 
Chicago pailsiui ir pasigydyti 
nuo nervų suįrimo.

Policija taipjau j ieško ežere 
lavono kito kapitalisto, N. H. 
Anspach. Jo drabužius rasta 
ant ežero kranto prie 59 gatvės.

Jieškoma taipjau ų* trečio ka
pitalisto, Benjamin 11. White, 
bonų pardavėjo. Jis suklastavo 
I>onų už 150,000 dolerių ir par
davė juos \Voodmen organizaci
jai. Jis pasislėpė, bet manoma, 
kad ir jis yra nusižudęs, nes a- 
pie saužudystę jis užsimena pa
liktuose laiškuose.

čioą klesos keleiviai 
i , kambarius dviems,

Taip kalba ristikas, kuris ge
rai pažįsta ristynės ir rtstikuš, 
ir gali juos tinkamai įvertinti.

I k 1 ♦

O tai liudija, jog rytojaus Po
žėlos : susikibimas su Šimkum, 
bus tikrai reikšmingas. Pir
moje vietoje., tas susirėmimas 
parodys ant kiek yra geras Šim
kus, apie kurį tiek daug anglų 
ląįkrąščiąi rašė. Tai bus pir
mas atatinkamas Šimkaus pasi
rodymas, kur jis turės progos 
sporto mylėtojams parėdyti, 
jog apie jį nebereikalo anglų 
laikraščiai rašė visokių gerų da-

PETKAS ZALANSKJS
Musų draugas pers i s k.vii 

šiuo pasauliu 
vo draugus ii 
bai gailingai.
45 melų 
apie ’>r' 
lovos
24 d.
vasario
Wis 
ton

ŽALIMIENĖS BYLOS NAGR1 
NĖJIMAS ATIDĖTAS

yra šakyH, 
scena, nes 

Amerika 
savos sve> 
kiek nors 
Tas pats

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skihio, plaučių 
ir širdies.

DR. A. A. BIEN1EWSKI
Instituto užvrizda

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 0-9.

Tel. Brunswick 17*17

I šiomis dienomis Raganius ap
lankė didžiulę kepyklą piragai 
čių — Sawyers Biscuit Co.? prie 
1029 W. Harrison gatvės, šio
je kepykloje dirba apie arti tūk
stančio darbininkų. Jie dirba 
dienomis ir naktimis, pasiskystę 
į eiles. Daug yra lietuvių, ypa
tingai merginų. Kompanija iš
leidžia pyragaičių 79 tonus į die
ną. Geriausi įtaisymai mašinų 
gaminimui tešlos,, formavimui ir 
automotiniais pečiais, kurie kas 
septynios minutės iškepa -šimtus 
piragaičių. Aš jesu matęs siste
mas Sears Roebuck, Fordo, bet. 
dar nebuvau matęs sistemos ir 
mašinų, kurios gamiha valgo
mąjį daiktą, žmogus to negali 
padaryti, ką mašfina padaro. 
Mašina su minko tešlą, suploj’a, 
įtraukia į mašiną, kuri padaro 
formas' ir čia įdedama į pečių, 
žmogus viską ką čia turi pada
ryti,, tai tik prinešti prie maši
nos- ir įdėti i pečių. Jam nerei
kalingas jokis mokslas bei su
pratimas. Viskas yra nustaty
ta pagal laiką ir kiek spėk nuo 
mašinos atimti. Mašina net ir 
dėžes-bgksus padaro — sukala. 
Kompanija* turi 67 pardavėjus 
Chicagoje; iš tų pardavėjų du 
yra lietuviai — p. Bložis ir Kuz
mickas.! Jų teritorijos, pirmo 
-Bridgeportas, antro — Bright

on Parkas. Vyriausiu kepėju 
— prižiūrėtoju yra p. Salerno,

- italas, žinomas kaipo geriau
sias Amerikoje kepėjas. Par
davėjų užžiurėtoju yra p. Thor- 
beck; kuris lietuviais yra paten
kintas. Pardavėjas parduoda į 
sankrovas vieną dieną, sankro- 
vininkas gauna pyragaičius ant 
rytojaus dar šviežius. ^Tai yra 
sistema, kurios dar nė viena ki
ta kompanija neturi. Butų ge
rai, kad lietuviai, kurie žingei- 
dauja tokiais dalykais, nueitų ir 
pasižiūrėtų į Sawyer 
kompaniją. Vedėjai kompani 
jos yra mandagus 
gatavi patarnauti.
nijps išdirbiniai 
“CYispo Biscuit.”

Vartoki*!- 
HEECHAMH PILĖS 

pagelbsti lino kepenų, 
skilvio ir viduriaviu linų. 

Pagelbsti išvalyme odoa. 
Nėra jose Calomrl 

Pirkit nuo jus aptiekoriuus 
25c. ir 50c. bakselia

Publikas vakaro buvo ne
daug. Maždaug šimtas žmo
nių. Nors publikos buvo ir 
lik šimtas, bet vis gi atsirado 
apie pustuzinis lietuviškų pien 
Durnių, kurie vis laiks nuo 
laiko klykdavo lig indionai al
koholio paragavę. Al rodo, ' kad 
draugija Birutės Kalno turės 
nuostolių su šiuo vakaru.

gal gabiausia artistė-mėgėja 
Chicagoje, kuri jau senai žuvė
ja chicagiečius savo gražiu vai
dinimu.' Ateinantį šeštadienį ji 
vaidins svarbiausią rolę “'Pakri- 
keliuose” -r- Astos, Dh Pakrikė- 
lio žmonos. Tame vaidinime. 

J vadovaujant “dramos tėvui”, J. 
Vaičkui, ji parddys visą • savo 
talento didumą. Vaidinimas bus 

[Lietuvių Auditorijoj.

Lietuvių Dentistas pa tar
naus geriau.

Traukimas dantų be skauemo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
'Meitorn 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.

• Ateinantį sekmadieni, kovo 
15 d., Jaunoji Birulė apvaikš
čios dviejų metų sukaki uves 
savo naujai reorganizuotus 
darbuotės. Šiam savo jubilejui 
jie rengia skanią ir pigią va
karienę Mildos abejose svetai
nėse. levų komitetai pasisky- 
rstė darbus rengiasi 
kaip didelius lai| 
svečius. Motinos 
kepti dideli piragą 
ant jo dvi žvakes, 
to piragb užtektjų 
Visi rengiasi prie t< 
Apart vakarienė 
juoko 
siūmė 
Visiems verta 
jo. Bukite visi 
uote, kad 
merikones

palikdama, sa- 
pažjstamus la- 
Aiužiaus buvo 

Amr riko j išgyveno 
melus. Paėjo iš l.ie- 

Vilniaus tėdybos. Mirė 
vasario; palaidota 26 <1. 

Mirė McNaughton, 
palaidotas M.cNaugh- 

Wis. kupinėsi*’. Laidotas 
su bažnytinėmis apei

gomis ir gražia tvarka.
I). B. Petrovicz, 

Bhinelander. Wis.,

Pereiki šeštadieni Birutes 
Kaino draugija buvo parengus 
vakarą su vaidinimu naujoje 
Lietuvių Auditorijoje;. Draugi
ja buvo pasikvietus p. Juozą 
Vaičkų su jo artistais vaidinti. 
Vaidinta vieno aklo Upton Sin- 
clairo vaizdelis “Vagis” ir 
Petliuko vienaktinė juo:kažai
sle “Neatmezgamas Mazgas”. 
Vaidinimas buvo geras, tik 
ir naujoje Lietuvių Auditori
joje prisieina vaidinti “lietu
viškai”. Kad7 ir turėtum kuo- 
geriausius norus ir stengtume! 
si duoti ką tik savyje turi, bet 
negali to padaryti kaip rei
kiant, nes pas mus tos scenos 
tai jau taip prastai padaromos, 
žmones jau įpratę 
kad “li('tuviška\ 
mes, lietuviai, kaip 
stovi, neturėjome 
tainės, kurioj butų 
žmoniškesne scena, 
buvo ir čia.

Veikale “Vagis”, 
lėj vaidino pats p 
Advokato Harvey rolėj vaidi- sta prie Jaunosios Birutės tvar

ou r irsej-F, 
“ • J I SPoSt LLtiCrpuc 
MGHVS MME BUDINS I 
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Mrs. Rosy Kamienny, 1243 
S. Kedzie Avė., padavė teismui 
skundą, reikalaudama perskirų 
nuo savo vyro Joseph. Savo 
skunde ji pasakoja pasibaisėti
nų prietikių savo jauname gy
venime.

Kada ji buvo 15 m. amžiaus1 
ir gyveno su savo motina ma
žame Lenkijos miestelyje, ir: 
tada vadinosi Bože Bražinskai-i 
te, ji susipažinus su Juozu Ka- 
mienny, kuris apsiėmė nuvež
ti ją į “pažadėtąją šalį”,—! 
Ameriką. Ji sutiko, bet vieton,1 
nuvežti Amerikon, jis vežiojo 
ją po įvairius Europos mies-i 
lįs'-- Monte C.arlo, LcipzigąJ 
Danzigą ię kitus, ir verte jų j 
elgetauti, o' phpgus atiduoti 
jam. Vėliaus ji^TAbai patiko į 
turtingam franeuzų riėgriti ko
lonistui. Kamienny pasisiūlė 
mergaitę tam negrui parduoti,, 
ir jau buvo suderėję kainą — 
l(X),900 frankų. Bet prie galu-^ 
tino pardayjmp. neprieita .dėl
to, kad ji iŠ irutis /išgąsčio 
dėl gręsiančio bu
vo laikinai išėjusiais'.d.

Kada mergaitė liko n^Šria, 
Kamienny parvežė ją atgal Len'Ai 
kijon, kur jos motina prikal
bino 
jiedu 
čia i

MN DEAR
a-Re. srou

MUtrr?

— f , I -----
Naujos nupigintos kainos ten ir at

gal 3 klesoj iki Kauno ir. atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. ' Naujas 8. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįsti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIP, LAPLAND, PITTS- 
BURGH sįulo greitą kelionę į Cher- 
boug, Šouthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitė.

Visi musų 
gauna atskir 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa 
togumai, puikus maistas ir mauda 
gumas.

Kreipkitės!' prie irius vietinių agen 
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. Statė Įsi., Chicago, lt ir

Suprantama, jautiesi esąs saugus, 
kuomet žinai, kad vaistas, kurį ren
giesi vartoti, yra absoliučiai tyras ir 
neturi j 
Įvarančių gyduolių

Tokiu vaistu yra Dro Kilmerp, 
Swamp-Rootas, inkstų, kepenų ir pū
slės vaistas.

Ta pati tyrumo, stiprumo ir pui
kumo norma yra išlaikoma kiekvie
noj Swamp-Rooto bonkoj.

Jiš yra moksliškai sudarytus iš 
augmeniniij žolių.

Jis nėra stimulas į:ra 
šaukšte] in i ai s ymiais.

Jis nėra rekomenduojamos 
ko. _ \

Jis yra didelis padėjėjas gr 
mažinti ii’ pergalėti inkstų, k^fcenų ir 
pūslės ligas. . A

Prisiektinis tyrumo pareiškimks su 
kiekviena Dro Kilmei’ Swam’p-R(>qto 
bonka. >

Jei reikalauji vaisto, turi tirėti ge
riausių. Pardavinėjama visose aptie- 
kose dviejų dydžių bonkose, vidutinio 
ir didelio.

Tačiau, jei norėtum pirma paban
dyti šitą didįjį preparatą, prisiųsk de
šimts centų I)r. Kilmer & Co., Bing- 
hamton, N. Y., o gausi pavyzdinę bon-

, ką. Rašydamas nepamiršk paminėti 
Biscuiti šito laikrdščio.

Jauya žalimiene, kuri yra 
kaftinaiha nunliodijiTnc‘ savo 
vyro Domiuiko Žalimo, “be- 
vaistinio daktaro”, vakar trum
pai 1)UV( 
kaltės ,i> 
policija 
rioj apti 
kusi, jos bylos 
tapo atidėtas 
dienos. Byla 
prieš teisėją

no, bei mėgino vaidinti, p. kytojų skaičiaus ir p-lė Pola 
Kemėšis. Jo žmonos rolėj vai- Tendžiulytė. Man rodos, ji pa- 
dino p-lė, Pola Tendžiulytė. J. ims lietuvių kalbos mokymą ii 
Vaičkus su p-le Teįidžiulyte kartu su Uktveriu — scenos, 
vaidino be klaidų, be užmeti'- žaismių ir šokių skyrius. Perei- 
mų; .jie privertė ne vienų pub- tą sekmadipį p-lė Tendžiulytė 
likoje apsiašaroti. Advokato buvo jau su vaikais ir vaikai 
Harvcy rolėj p. Kemėšis ne- džiąugėsi, kad tokią gerą moky
davę tipo taip apsukraus advo-'toją gavo. Keikia pasakyti, kad 
kato, kuris suktais budais p-lč Tendžiulytė, žino gerai lie- 
niiskriaudė geležies liejiklos tuvlių kalbą, šokius ir lietuvių 
darbininką Jim ’ Taraday. Ja- sceną. Laiminga Jaunoji Biru- 
me nieko tokio nebuvo; atro- te gavusi ją savo tarpai).
dė, kad jis yra visai lolymas1 ,
asmuo, tik pavaduoja advoka- Mašina turi proto daugiau negu 
tą, kad ne jam pačiam tas at
sitiko, bet jis lik užtaria kitą.

Antru atveju • vaidino “Ne- 
atmezgamas Mazgas”, vieno 
veiksnio juokažaislę. čia įėjo: 
Kanapinskas pats p. Vaič
kus, jo duktė Marytė ----- p-lė 
Pola / Tendžiulytė, jos meilu
žis Vijurkas- Kristupai t is,
Burokienč — p-lė Odomaičiu- 
te, Margelis girtuoklis — - K. 
šyrvis, žydas Peika. šis vei
kalas buvo suloštas lig kiek 
geriau, gal but kad tai kome
dija. čia vis gi pasirodė, kad, 
tūli nemokėjo savo rolių, o 
ypatingai (ai p. Krištupaitis 
tarytum atidarė “kulkosvaidį”. 
Tai dar pirmą karių man ten
ka girdėti, kad lošėjas taip žo
džiais barstytų. Mes turėjome 
tūlų kalbėtoją, bet lošėjo dar 
neturėjome. Ir kokią teisę p. 
Krištupaitis turi mafšyti savus 
žodžius veikalai!? Tas jokioj * ‘ ' «• » 1 scenoj nėra leistina.

( Kiti d?b, ;. ki davė tų, ką jie. 
galėjo, nes .prie tokios scenos, 
kokia dabar yra musų Audito
rijoje, tai nepakenčiama: sce
na žema, be uždangos ir be 
šviesu. Gal but kad kada 
nors įtaisys tuos dalykus, bet 
dar reikės Jlaul|ti, o kol su
lauksime jau ne vienam bus 
dirksniai suardyti.

akių įtempimą, kuria

ąkitf aptemimo 
mudanją akių I 
vas

to.

BEECHAMS 
/ PULS

I
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Lietuviu Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

net iki ašarų privarančiu, o kar
tais ir juoko scenų. Veikalas 
dar pas lietuvius nematytas, čia 
Amerikoje. Lietuvoj jis buvo 
statytas keletą kartų ir visuo
met ten publikos buvo pilna. 
Ypatingai tai dailioji lytis; jos 
būdavo tiek daug, kad jau vy
rams nebūdavę kur nė atsisėst’. 
Sėdynės buvo užimtos moterų, 
o Vyrams prisieidavo visuomet

Pats veikalas yra imtas iš ni
šų kalbos. Gerai padarytas ver
timas, suprantama mums pras
čiokams kalba. Ypatus veikale: 
Petras Pakrikėlis, daktaras, ku
ris myli 
žmogus, 
ro taiu, 
nė j a su 
geriems

I šiame veikale 
Pakrikėlį vaidins 
ris, Astą — p-ia 

Iraičiutė-Miller, Aleksandrą — 
’p-ia Marė Dundulienė, ValėntinĄ 
žaizdutę p-lė Polu Tendžiuly- 
tė, Adomą Storulį — pats p. J. 

Į Vaičkus, Vladą Gintautą— Bud
rys, Povilą V'ijurką - Kaspa
raitis. Adelę — Klimaitė, Sta
sį Kareiva, Marytę Ado 
maiČiutė, Sluogienę Kemežie- 
nė. . ’ ’

Repeticijos eina visame įsisiu 
bavinie. Artistas Vaičkus dre 
siruoja visus mums jau žinomus 
lošėjus pagal savo norą ir sko- 
tiį. Ir neįtikėtinai pas visus pa
sirodė didelis skirtumas nuo pir- 
mesniųjų vaidinimų. Manoma, 
kad šį veikalą pastatys taip 
kaip, kad dar Chicagoje lietuviai 
nėra matę, 
ku/mu eina.
Naujienose, jų skyriuose ir ki
tur. Rengkimės ateinančią su- 
batą į Lietuvių Auditoriją, pa
matyti Pak rikei ius. —f.

vaidina. Petrą 
Juozas Uktve- 
Petronėlė Pet-

PRANEŠIMAI ISRENDAVOJIMUI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZME

Biletai visu smar- 
Juos galima gauti

SEIMYNJsįKA VAKARIENft
LSS 81 kuopa rengia šeimynišką 

Vakarienę š(‘šladienv, kovo 28 d.. 
\Vicker Park svet.,-2046 North Av. 
Pradžia 7;30 vai. vakare. įžanga 
$1 ypatai. Bus pagaininltė. skani 
vakarienė, .gražus, programas ir šo
kiai. Tikietus galima gani Naujie
nose, 1739 S. Halsted SI, Aušros 
knygyne, 3210 S. Halsted St. ir pas 
visus kuopos narius.

\Kviečia LSS 81* kuopa.

Lietuvių Skyriaus (269) Amalga- 
inated CLdhing VVorkcsr of Amer
ica mėnesinis susirinkimas atsiims 
pėtnyčioj, kovo L*:, 1025, 8 v. vak., 
1!56l N. Robey SI. Visi šio skyriaus 
nariai Imtinai turit dalyvauti šia
me ’pisirifikime,' nes 5 ra daug 
svarbiu reikalų.

A. M. Kiulsol, rast.
L. S. .1. Lygos lavinimosi 

rinkimas |įv\ks> penkiadieny, 
13, 8 v. vak 
\V. 31 SI. V

kovo
Raymond Chapel, 816
draugus.
Apšvietus Komisija

“Pakrikėlių” repeticijos eina kas
dien iki pa4 dienos lošimo, šešta
dienio kovo 14. Pradžia repeticijų 
7:30 vai. vakare, p. J. Vaičkaus 
studijoje. Mildos svetainė. įėjimas j 
iš šono-šale aptiekos. Lošimas Lie
tuvių Auditorijoje.

RENDON 2 
• nes krautuves, 
v o

naujos kampi-

yra gera dėl brnuly parlor.

JIESKO KAMBARIU
.lips K A U gero 

be ' valgio, arti Soųlh 
linijos ir 115 gatves, 
arba Roselande

kambario su ar 
Sliore karų 
Kensingtęne 
laisvų žriio-prie

K. Ne va r
l.afnvelte 8870

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS moteriai už dyką, 

turi apžiūrėti ruimus, gali turėti 
ir mažą šeimyną. Matyti gali
ma po 5 vai. vakarais, 3544 So. 
Lowe A v., užpakalis, 2 lubos.

PARDAVIMUI grosernė randasi 
puikioj violoj, Taipgi prilaikom rūky 
tos mėsos, | kambariai dėl pagyve
nimo, barnė ir garadžius priguli prie 
grosėrnės, renda pigi, priežastis par
davimo, einu j kitą biznį.

1122 So. Ilonore St.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
sernė, naujos mados, pilnai prireng
ta, augštos rųšies rakandai ir daug 
stako, yru mėsos piaustytojas, Com- 

' puting svarstykles, McGray Ice bak- 
sis, Display Ice baksis, elektrinis ina- 
liklis, Cash rogisteris, ir t. t. Vis
kas puikiausia ką už pinigUs- galite 
nupirkti. Vartotas, tiktai 3 mėnesius. 

■ Turi būt parduotas bile už kokią kai
ną. Galima ir-perk raustyti.

: latysime ir sudėsime į liile 
apjelinkę.

73-1 W. North Avė.
Kumpinis namas, 1 blokas j 

nuo Halsted St.

PARMOS PARDAVIMUI 
arba hiainynmi ant miesto praper- 
čių; im'jii keletą farmų, kurias 
parduosiu arba mainysiu ant mies
to namų. Parmos raminsi prie ge
rų kelių ir prjc gerų markelų, ku
rių keletas čidnai aprašysiu,

80 AKRŲ beveik visa dirbama 
žemė, su budinkais, gyvuliais ir 
visais įrankiais. Žemė visa lygi, 
piolis su juodžemiu, ’/j mylios nuo 
miesto, gražioj vieloj Illinois val
stijoj. Kaina $8000.

Pavasarinis taiklias

T)as- 
kokią

65 AKRŲ, 60 akrų dirbamos, 15 
10 akrų dobilų, geros 

stuba, barnė višli- 
ėorn crib ir ga- 
2 arkliai, kiaulės, 
įrankiai, l'pė bė

^ikrų rugių, 
tvoros, 6 rūmų 
ninkas, grūdini 
ražas, 6 karvės, 
vištos ir visdki 
ga pro šalį, netoli nuo miesto. Kai
na $60(10.

žemė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
šiaip smulkių daiktų krautuvė; 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 
greitai.

5924 Wentworth Avė.
dvi moteris, yrą vedęs 

Kas jam gera, jis da- 
kaip jam patinka, važi- 
kila motere Į užrubežį 
laikams praleisti, bet 
moteris pasikalba iš

nuobodžio su kitu vyrišku, tai 
tuoj jis ją bara ir primeta viso
kius daiktus ir neištikimumą. 
Asta, jo žmona, dailę mylinti, 
be meilės ištekėjusi už Petro, 
bet visuomet nori būti ištikima 
vyrui. Aleksandra, motina,, no
rinti vis savo marčią pamoki n- 
1 i, kad reikia vyro klausyti. Va
lentina žaizdžiute, mergina iš 
prastu namu, bet kad buvo (lai 
Ii, aristokratai paėmė ją’ savo

Amalgameiftj apšvietos 
koncertas

North Side. — “Karalaite — lik 
roji teisybė’’ repeticijos įvyks pėl 
nyčioj, kovo 13 d., 8 y. vakare. 
Dundulienės bule, 1258 N.
St. Visi lošėjai 'malonėkit Imli lai
ku. Perstatymą rengia Pirmyn Miš
rus Choras kovo 21 d., M. Melda- 
žio*sv<“t. —Komitetas.

JIESKO DARBO
M. 

\Vood
darbo už bučerį; jau

tuliu apie 
reikalingas 

vai. Vak.

“draugė” generolo. Adomas 
Storulis, generolas, užlaikytojas 
Valentinos žaizdutės, senas, bet 
mylintis jaunas moteris. Vla
das Gintautas; dailininkas-filo- 
zofas, įsimylėjęs į Astą. Povi
las Vijurkas, advokatas, mėgina 
prikalbėti, kad moterys turi j f 
mylėti. Barbora-Jsluogienė, bu
vusi geroj tarnystėje, paskirta 
generolo sušnipinėti visus jam 
reikalingus dalykus namuose 
žaizdutės. Adelė, kambarinė. 
Stasys tarnas. Marytė Pakri- • 9

keliu kambarinė. 4

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Naujienų koncerte likos palikta 

keletas moteriškų lietsargių. Kas 
palikote, kreipkitės į Naujienų 
Skyrių; 3210 S. Halsted St. Klaus- 
kh apie tai P. Miller.

programą atida- 
pimi ninkas paaiškino

muzikaliu gaba-

sudainavo Dell

uni-
Hill-

DU SYKIU SlOS 
MOTERIES GYVENIME
Lydia E. Pinkham’ą Vege

table Compound pagelbėjo 
jai ligoje į sveikatą.

Ellensburg, Washington. — 
niet aš pirmu sykiu pajutau

mis, apsukrus vyras, 
metus patyrimo. Kam 
meldžiu atsišaukti po

P. Butkus, 
1704 Avė.

1'el. Mansfield 7982

REIKIA OARBININKįl
MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė; randas 
ant kampo geroj vietoj. Biznis ge
rai išdirbtas, kambariai pagyveni
mui; renjla nebrangi. Parsiduoda 
pigini. 1 •

3500 E. Emerald Avė.
1’el. Vards 6410

60 AKRŲ visu dirliama 
juodžemis su moli.11, labai < 
ga, visi budinkni kaip naujj 
ros geros, 2 geri arkliai, 5 
žiamos karvės, t 
vištų, 6 akrai 
dobilų, 1 akras žemuogių, 
puikus sodnas, netoli nuo miesto, 
tikrai puiki vieta. Kaina $6000.

Norėdami gauti gerą farmą vi
sados kreipkitės prie Antano Bru
žo, katras yra patyręs apie for
mas ir vien lik su formoms užsi
ima. Gausit tikrą ir teisingą patar
navimą. Norintieji formų kreipki
tės iki morčiaus 14 po num, 3122 
S. Halsled St. O po 14 d. po' num. 
3331 S. Halsled Si., Chicago t nau
ja vieta.

mel- 
veisinė kiaulė, 60 

kviečių, 23 akrai

PARMOS. Didžinusis pasirinki
mas pasaulyje: kokių kas nori: di
delių,* mažų, pigių, brangių, gerų, 
labai gerų, vidutinių; tarpe jii ran
dasi kelios net visai dykai. Para
šyk man laišką ko reikalauji, o 
lamstai viskas bus pasakyta tei
singą!. Nuo kožno pirkimo arba 
mainymo tamsta sučėdysi nema
žiau $1660.. Aš galiu prirodyti kė
lėsdešimtis savo kostumerių, ku
rie yra jau pirkę ukes. Arba čia 
atvažiuok, o aš jumis apvažinėsiu 
ir aprodysiu apielinkę. čia pami
nėsiu keletą bargenų. 100 akrų, 
žemė molis ir juodžemis, geri bu- 
dinkai, < yra 9 karvės, 3 ar kliai, 10 
avių, 2\ kiaulės, sodnas, girios, ma
šinos, padargai, mažesni -gyvuliai, 
paukščiai, kaina lik $6900. arti 
miesto. 96 akrai, budinkai kaip 
dvaro, yra elektra, šiltas ir šal
tas vanduo, su visais įtaisymais, 
namas 12 kambarių, 2 didelės bar- 
nės, 60V86. kili mažesni budin- 
kai, 1 mylia j miestą, yra 20 kar
vių, 3 arkliai, 13 kiaulių, 12 avių 
ir paukščių, visokios mašinos, pa
dargai visi nauji, kaina $85000. 80 
akrų, gori budinkai, gera žeme, yra 
5 karvės, 2 arkliai, kiti mažesni 
gyvuliai, mašinos, viskas tik $3800. 
40 akrų, muro stuba, gera barnė,
1 mylia iki miesto, yra 7 karvės,
2 arkliai, 6 kiaules, 200 vištų, ge
ros mašinos, viskas lik $3200. Jei 
nori pigesnių,' klausk *

P. D. ANDREKUS 
Real tiesiate 

Penlvvalcr, Mirs.

BABGENAS arti naujos 
rinrn. Parsiduoda valgykla, 
vių apgyvenloj apielinkėk 
išdirbtas ir eina gerai. T 
nes turiu du bizniu.

3103 S. Halsted SI..

10 1* LA I Ų mūrinis namas, garu 
jidito- dildomas, moderniškas visais atžvil- 
lictii-' gials. Netoli Vienuolyno ir Mar- 

,. Biznis' <lueLte Parko. Labai paranku iki 
Parduodu kalų linijos ir krautuvių ir,12,000 sė-

EXTRA BARGENAS*
Greitam pardavimui 2 aukšti) me 

dinis riainas, 1 Štaras ir 3 flatai p<« 
4 kambarius, ant kampo ir extr:i lo
tas pi ie šalies. Rendos $103.00 į mė
nesį, veitys ir galima gauti daugiau, 
Ratai šviežiai ištaisyti ir viskas ge 
raino stovyje ir gei-a apielinkę South 
Side, arti Garfield bulvardo ir Hal
sted St. Kaina $9500.00 įmokėti 
$1600.00, o likusius $75.00 į mėnesį. 
Pardavimo priežastis — šarvininkas 
nori aplankyti Lietuvą. Atsišaukit 
greitai pas savininką.

GROCERY STORE, 
I 6002 So. State St. 
Tel. Wentworth 0612

įplaukų $9,000 j 
Išlaidų tiktai $5,400 jskai- 

Tiktai $12,500 arba 
pasimatykit su M r. 

piirdavlnėtojas. 
JORDAN & COMPANY 

3203 W. 63 St. Tel. Prospcct

dynlų naujo teatro, 
metu
(ant palūkanas.
$15,000 pnokėti
1 recin, lietuvisPARDAVIMUI bekomė; parduo

siu arba mainysiu ant loto; turi 
bul parduota i trumpą laiką. Prie
žastis pardavimo — važiuoju ant 
ūkės.

4536 S. Ilonore St.
Tel. Lafayette 8583 ;

0156

ASMENŲ JIESKOJIMAI
tš ATSIBUVUSIO MASKARADO 

Baliaus vasario 24 dieną Lietinių 
Auditorijoje yra padaryta stambi 
klaida — drabužių išduotojai per 
klaidą viętoje prasto moteriško kauto 
išduotas brangus kautas, pertai Drau
gystė Šv. Petronėlės turi įnešti di
delį piniginį nuostolį —, turi atlygin
ti už minėtą kautą. Todelgi nuošir
džiai meldžiame tos kuri paėmė per 
klaidą šitą kautą grąžinti, duosime 
$10.60 arba kurie žino kas turi taip
gi malonėkite pranešti —r duosime 
$10.00 dovanų. ,

Praneškite šiuo antrašu:
B. BYTAUTIENR,

911 We.st 33rd Street, ‘
Phone’Yards 3552.

M 01' E R Ų P A RI) A VIN fiTO J Ų
Patyrusių prie generalio pardavi

nėjimo, kurios gali pardavinėti viso
se krautuvės departamentuose. Ku
rios gali kalbėti angliškai ir lietuviš
kai. Nuolat darbas, gera alga.

J. Oppenheimer & Co.
Ashland Avė. & 47th St.

TIKTAI pagalvokite už $750TIKTAI pagalvokite už $750 Įmo
kėjus ir tiktai po $50 j mėnesį, įskai
tant palūkanas ir gegužio 1 galite 
kraustytis gražų nauja 5 kambarių 
murini hungalovv. Iš šono įėjimas, 
sun parloras furnace šildomas, gat
ves cementines ir ampokėtos, netoli 
63 St. karų linijos, kaina tiktai $7250. 
Atsineškite depozitą. Tiktai 4 tokie 
liks. Pas4matykit su M r. S. Pi ečiu, 
lietuvis pradavinėtojas.

JORDAN & COMPANY 
3203 W. 63 St. Tel. Prospcct 0156

PARSIDUODA grosernė, ice' 
cream, kendžių ir cigarų krautuvė. 
Biznis yra išdirbtas per 
tų. Lietuvių apgyvento} 
prie parko. Pardavimo 
pątirsit ant vietos.

4456 S. Hermitage

APLINKYBIŲ priverstas parduo
ti iki 14 dienos kovo (March) sa
vo keturių fialų bizniavą namą. 
Rendos neša $105 į mėn. Yra va
nos ir sinkos naujos mados viso
se flato.se. Kas pirmas, tas pasi- 
nOtidos. Kaina $8500. Pirmo mor- 
gičiaus yra nemokamo $3000 dar 
ant antrų metų. Kas pirks ir įneš 
visus cash dar ntisileisiu. Šitokia 
proga jums tik pirma, taigi patir
kite iš savininko.

A. KAIRYS, 
3313 S. Halsted SI. 

Antras augštas
P. S. Nevėliau kaip nk iki su

tintos.

daug rne 
kolonijojJ IEŠKĄ U moteries ar merginos 

dirbti prie virtuves Road Housyje, 
Willow Springs, III. Gera mokes
tis, valgis ir guolis. ■” z

Atsišaukite
CHA,S. M AK UTENAS, 

3464 A ubu r n Avė.
Boulevard 6541

Avė.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė. Daromas geras biznis. 
Turi būt parduota iš priežasties 
ligos. Renda .$30 į mėnesį. Kam
bariai iš užpakalio......................4

544 W. 37 St.

March 7 d. 1925
Naujienų Adm:
Jus mano apgarsinimą patalpi

note ne taip, kaip aš jums buvau 
prisiuntęs, šitas apgarsinimas bu
vo talpintus 3 mėnesiai algai. To
dėl .šitas apgarsinimas turi būti at
šauktas, o prisiųstasis turi tilpti.

Todėl aš prisiunčia origtnalę 
kopiją kaip turi būti talpinamu.

Penktadieny, kovo 6 d., Ash
land Auditoriume, Rubsiuvių 
Amalgnrneihi Unijos Rendroji 
Taryba surengė amalgameitų 
apšvietos koncerlą.

Koncerto 
rius, 
tikslą
Paskui simfonijos orkestrą, va
dovaujama Aleksandro Žukov
skio, sugriežė kelioliką įvairios 
kompozicijos
lų. Orkestrai pritariant solistė 
Lsabella Cline
Acqua “Provincial Song”.

Po to kalbėjo generalis 
ios prezidentas Sidney
man. Hilhnan nupiešė visą da
bartinę rūbų išdirbystės krizi
nę padėti ir darbininkų da
bartines darbo sunkesnes są
lygas. Bet Hillmanas pabriežė, 
kad netolimoje ateityje kriau
čių darbo sąlygos pagerėsian
čios. Tik darbininkų švėnta 
pareiga visuomet ir visų būti 
ant sargybos savo amalgamei- 
tu organizacijos reikalų, o la
biausia tai, kad tarp darbinin
kų butų vienybė, solidarumas 
ir brolybė. Taipgi Hillmanas 
oaaiškino, kad jau su rūbų 
nramonės bosais unijos atsto
vai pradeda vesti derylms dėl 
padarymo naujos sutarties, 
nes senoji sutartis pasibaigs su 
•fegužės mėnesiu. Dar Hillma
nas užtikrinančiai pasakė, kad 
darant naują su bosais sutartį, 
darbininkų mokestis nebus nu
mažinta, bet da unijos atsto
vams gal pasiseks- 
darbo šakose mažiau 
tiems darbininkams 
didesnę mokestį.

Po 
t ei n

PAIEŠKAI’ Teofilio Nicmčaus- 
kio; pirma gyveno Detroit, Mich., 
paeina Kauno rėd., išaidių miesto. 
Turiu iš' Lietuvos nuo brolio laiš
ki}. Atsiliepkite.

Kaz. Braževičius, 
921 S. SheridMn Rd., Kenosha, Wis.

REIKALINGA senyva mote
ris dėl prižiūrėjimo 2-jų metų 
kūdikio. Valgis ir kambarys ir 
mokestis. Atsišaukit po 5 vai. 
vakare. Lafąyptte 1416, Fran. 
Perepečkienė,

ĮVAIRUS SKELBIMAI

REIKALINGA senyva moteris ar
ba našlė prio .prižiūrėjimo mažos 
šeimynos. Valgis, guolis. Kreipki-' 
tės 2 lubos, užpakalis.

S. G.‘ DIJOKAS • i

3150 So. Halsted St.

RENpAJ 2-jų kėdžių barber- 
ne. Renda pygi. Kreipkitės į 
Naujienų Skyrių-, (

3210 So. Halsted St. 
No. 203

TURIU naujį nutrinį namą tarpe 
50 PI. ir l’eoria St. — ant 4 pra
gyvenimų, po 3 ir 4 kamb. Pečiu 
apšildomas; yra elektra, gasas ir 
maudynė; rendos neša į mėnesį 
$145. Mainysiu ant didesnio namo 
Marųuette Manor’. Savininkas.

6951 S. Union Avė.
1’el. Englevvood 8137

PARSIDUODA FARM A
80 akelių už $2000, žemė ir, budin- 

kai. Gera barnė, veik nauja, 1 my
lia ligi miestuko Luther, Mich. prie 
pat statė kelio. Per lauką bėga 
upelis. I-abai gera vieta dėl paukš
čių auginimo. lodei nepraleiskite 
geros progos; daugiau informacijų 
kreipkitės prie

S. KLASTOW,
P. O. Box 2, Luther, Mich.

PARSIDUODA kendžių ir 
tabako krautuvė. Pardavimo 
priežastis — eina j kitą biznį.

1715 S. Jefferson St. MORTSECI Ai-PASKOLOSREIKIA DARBININKįlTel. Yards 7282 
/BRIDGEPORT PAINTING 

& I1DW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
•stiklus ir t. f.

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

“Kuo- 
esanti 

labai■""' 1 1 moterį
kentėjau kas mė- 
ne.-ij. Mano moti
na darė viską ką 
galėjo ir ji nuvedė 
mane pas kelis 
daktarus, jie tik 
biskį pagelbėjo. 
Mano motina kal
bėjo su kita mote
re su tokia pat li
ga kaip mano ir ji 

__________ —J pasakė jai apie 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. Motina nupirko man šešis bu
telius ir Į pabaigą pirmo mėnesio 
man buvo daug geriau ir aš vartojau 
jas kol nepranyko mano skausmai. 
Kuomet aš ipsivedžiau mano pirmuti
nis kūdikis turėjo didelius skausmus, 
taip kad aš negalėjau niekė dirbti. 
Aš pamislijaii kiek daug gero man 
padarė Vegetable Compound kuomet 
aš buvau jauna, aš nuėjau j Pierier’s 
Aptieką ir nusipirkau šešis butelius. 
Jos tikrai man pagelbėjo ir a.š dar 
jas vartoju. Aš dabar esu sveika 
moteris ir aš negaliu užtektinai iš
guli Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Aš atsakysiu visus mo
terų laiškus kurios klaus apie jūsų 
gyduoles”. Mrs. William Carver, R. 
F. D. No. 2, Ellensburg, Wash.

nekuriose 
uždirban- 

iškovoli

Wallens-

Už-

^ationally 'Priced<Branded i n the Bade

Model Atodd Model Model

f700 *615 *530 *450

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

JOS. F. BUDRI K

PIANŲ KRAUTUVE
3343 So. Halseted St., 
3327 So. Halsted St„ 

Chicago.

kalbos , Affred
ant viliančialės'. ^sugriežė 
iškilmingiausią religijinę 

giesmę, kurią žydai gieda tik
tai per “Jonkiper” (naujus mė
lis), tai yra — - “Kol Nidre“. 
Tas viliončėlistas sukėlė dide
lį entuziazmą ir publika jį iš
šaukė karštais aplodismentais 
dar pakartoti. Be to dar Ver
tėj’ Davis 
■r griežė 
Programą 
orkestras,

Koncerte dalvvavo keli tuks- 
tančiai darbininkų,, bet da bu
vo daug tuščių sėdynių.

Ateinantį penktadienį, kovo 
13 d., bus lietuvių 269 sky
riaus susirinkimas. Visi lietu
viai ir lietuvės ateikite į šį su
sirinkimą; bus daug naujų da
lykų.

Grupė tikrų unijistų.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

STOGDFNGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ii: apie- 
linkėj. (staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 
Phone Laivdale 0111.

patyrę unijos
J. J. Dunne

Ogden Avė.,

skambino ant arpos 
simfonijos orkestras.

užbaigė simfonijos 
sugriežiant maršą.

F. J. YANAS
2805 West 63rd St.

REIKIA VYRU
DEŠRŲ
PRIKIMŠĖJŲ.
NUOLAT DARBAS.

Puritv Packing (2o.
3247 W. 47 St.

PARSIDUODA ledo, anglių 
ir cxpressing 'biznis. 2 arkliai 
ir <hi: vežimai. Taipgi 4 
barių rakandai.

2725 W. 16 St.
Tel. Rockwell 2936

kam-

RAKANDAI NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI vienas iš geriau
sių biznių ir namas. Auksinės mai
nos tani, kas netingės prižiūrėti. 
Yra hotelis ir ręstam anas, vh la 
skersai kelio nuo stoties, ,2 blokai 
nuo naujos prieplaukos, katrą greit 
pradės statyti, tada nuosavybė pa
kils iki dangaus ir kitokių viso
kių parankumų prieangiai. Teisin
gas pasiidymas bus priimtas. Taip
gi mainysiu ant bungalowį 

11446 Front Avė.
No. 4 Gottage Grove karai iki ga
lui, ’/j bloko į vakarus.

ANTRI MORGIČLAI
Suteikiami ant, 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3801 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS

PARSIDUODA visokios rųšies ra
kandai. Turiu greit parduoti ’ iš 
priežasties mirties.

Busiu namie visą dieną pėtnyČioj 
iki 8 vakare. *

1631 So. 59th Avė.
Cicero, III. v

PARDAVIMUI riešuto medžio 
valgomo kambario setas, rašy-| 
mui stalas, Eclipes gasinis pe-, 
čius. Mrs. F. Auhlei;, 711 \V. 71 
St. apt. Tel. Vincennes 7094

PARDAVIMUI didelis kampi
nis namas, geros įplaukos, na
mas naujas, geriausios konst
rukcijos, pigiai parduosiu grei
tam pirkėjui, galit pamatyti pa- 

I gal sutartį, lotas 50X125. Tu- 
»riu vieną naują modernišką 
bungalow, 5 kambarių, 639 \V. 
87 Blvd., lotas 33X144. Pirki
te nuo savininko ir sutaupyki! 
pinigų. Taipgi galime pastatyti 
pagal norą namą. Savininkas, 
5725 Ada St., Tel. Normai 5257

PARDAVIMUI 4 kambarių 
cementiniu pamatu, kieto 
grindys visur, yra elektra,

namas, 
medžio 

kaina 
$3,450, įmokėti $500, kitus lengvais 
išmokėjimais.

CORNELIA. REAL ESTATE 
IMPROVEMENT CO.

6547 Ii'ving Park Blvd.

BARGENAS

Užlaikau Geležinių 
Daiktų:

Malevij ir kitų reikalingų daiktų 
prie namų. Geriausios malė vos 
už žemiausias kainas. Kviečiu 
vietinius lietuvius atsilankyti, o aš 
suteiksiu teisingą patarnavimą.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS’ PIANAS 

BARGENAS
Iš priežasties išvažiavimo iš Chica-į 
gos, parduosiu savo $800 vertęs gro- 
jiklį pianą, su benčiumi, kalnnet 
138

BARGENAS. Pardavimui moder
niškas <8 kambarių mūrinis namas, 
4 karų garažas,' 5 r kambarių fialas 
ant viršaus, 2 lotai. Taipgi 3 fintų 
moderniškas mūrinis namas, 
šahkite rytų arba vakare po 6 vai.

Tel. Lafayette 4640

4 fialai už kainą 2 flatų. Rendos 
$3,120, kaina $18,500, cash $6,000. 
Geroje apielinkeje, 67 St., South Side.

10 flatų naujas namas, netoli 63 
ir Kedzie, kaina $62,500, cash $15,000. 
Taipgi 2 flatai ii’ bungalovv. Pašau
kite. .

TOM ADOMAITIS, 
Tel. Dorchester 2704

......... .................. *
Specialiai Kursai Dress- 

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

/ALENTINfc DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager........ ..... . .. .. .. ■ J

Atši

Pranešimai

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

I’EOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwduke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

rolių, tiktai už

$110
Priimsiu po $10/ mėnesi 

812 W. 63 St., 
pirmas augštas, 

Klauskite M r. Klech piano

PARSIDUODA

lt NORTH SIDE. Pardavimui 
mūrinis namas; 6 4 kambarių 
flatai, rendos $140.00 kaina 
.$12,500, yra elektra, toiletai.

Phone Diversey 1621 c

BRIGHTON PARK
4 kambarių Cottage, 2 dideli lo
tai. Viskas įrengta, netoli 2 ka
rų linijos, kaina $2850. Reikia 
biskį įmokėti, o kitus kaip re ri
dą. Atsišaukite greitai. Pasima- 
tykit su,

J. N. Zewert & Co.
4377 Archer Avė.

S. W. kampas Kedzie

is, kur, kaip
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Tel. Lafayette 5153-6438

J pa ir valymo kr?

IGpfl N. Austin Avė

PARSIDUODA bizniavas jia- 
mas, krautvė ir 4 kamb. pagy
venimui. Krautuve tinka viso
kiam bizniui. 2958 Union Avė. 
Savininkas gyv-ena 3002 Ėmę- 
rald Avė.

PARSIDUODA 3 flatai 150X 
50. Parduosiu pigiai už cash 
ir ant išmokėjimo. 

8814 Hauston Avė.
Tel. So. Chicago 0739

Lietuvių Socialdemokratų Rėmėjų 
Fondo narni susirinkimas įvyks ket
virtadieny, kovo 12, 1925, Naujienų 
name, 8 vai. vakare. Draugai malo
nėsite neatbūtinai atsilankyti, nes 
turim pasitarti kaslink sekančio drau
giško vakarėlio. — Valdyba.

RUB1N BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Aveitue 

CHICAGO.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
PARSIDUODA mūrinis namas su

bučerne ir groserne. 1
PARDAVIMUI bile kam kas

>nė, biznis išdirptas su 5 ruimais pa- tas, kitų biznių nėra ~............ 4----
Nupirksit už prieinamą 1 kanti. bučernės darbo išmokinsiu. Negyvenimo. .

kainą.
šaukit tuojaus

Lafayette 7624

Biznis išdirb- gali užmokėti už pirmą, morgi- 
arti. Nemo- x:n O -fintu medinio To i

praleiskite šitos progos, tai yra 
i genas.
1 Atsišaukite

2519 W. 43 St. .

čių, 2 flatų medinis namas. Tai 
bar- yra geriausia pirkinys Chicagoj.

JMatykit savininką,
6342 So. Morgan St.

r ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Uetu- 
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnj j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlyg’as, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted St., Chicago, 111.

~POPIERAV1MAS
Malevojimas, moldinimas, greinavi- inas, scenarijos paveiksluotas- male- 
mas, scenarijos paveikslutoas male- 
vojimas, show card rašymas, klesos 
panely, sereddjc ir pėtnyčios vaka
rais. Išmokite gerai apmokamą ama
tą Į trumpą laiką. Atdara kasdien 
nuo 8 ryto iki 9:30 vai. vakare. Su- 
batoje ir nedėlioję iki 6 vai. vakare.

Superior Sign School
2139 So. Wabash Avė., 

Cahmiet 5093

flato.se

