
NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second Clasa Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, UI., 
under the Act of March 8, 1879.

-
VOL XIII Kaina 3c

i ■

Chicago, Dl. Antradienis, Kovas-March 2 d., 1926
*

The First and Greatest Llthuanlan Daili) in America

NAUJIENOS
Thi Lithuanian Daily Ntws

PUBI.ISHED BY M, LITHUANIAN NEWS PUBLISHJNG CO.. INC.

1739 South Halsted Street. Chicago, Illinois 
Telephonc Roo»eve!t 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių DienraStis Amerikoj
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Francija atsižadanti I * Af iumn riiirn i Amorivo

remti Lenkiją rymo dury j Ameriką

Sovietai vėl tremia soči 
alistus į Solovecką

Žydai laukia Amerikos imi 
gracijos įstatymo pakeitimo

Francija perdaug nesispir- Sovietai vėl tremia sočia 
sianti dėl Lenką ' listus j Solovecką
 |  /

Premjeras Briand bijo, kad ki- Išsiųsta dar 17 socialdemokra* 
viltai dėl Lenkijos pretenzi
jų nesuskaldytų Sąjungos

tų; su jais elgiamos kaip su 
kriminalistais

Tikis, kad Jungtinių Valstijų 
imigracijos įstatymas bus 
vis tik pakeistas

priims 
įneštą

giminėms vi-
kurie yra pa-

Jungtinių
ir jau gavo

1. — Iš 
praneša, 
žingsnį

PARYŽIUS, kovo 
autoritetingų šaltinių 
kad Francija daranti 

netesispirsianti,

BERLINAS, kovo 1. — Iš 
Maskvos praneša, kad sovietu 
valdžia nori vėl atgaivinti Solo- 
vecko salą kaipo areštuotų so-algai ir jau

kad Lenkijai butų suteikta nuo- cialistų trėmimo vietą, 
latinė vieta Tautų Sąjungos Pirma politinių imtinių par- 
taryboj. Tuo badu nuolatinę tija, kuri dabar buvo išsiųsta į 
vietą gaus vien tik Vokietija, tą žiaurią šaltą salą Baltosiose

Klausimas dėl Lenkijos vie- jūrėse, susidėjo iš septyniolikos 
tos taryboj veikiausia visai nė 
nebus keliamas kovo mėnesio 
susirinkime, o klausimas dėl 
suteikimo nuolatinės vietos 
taiyboj Brazilijai ir Ispanijai 
tur būt bus atidėtas svarstyti 
birželio mėnesiui.

Ginti Lenkijos bylą Franci- 
jos premjeras Briandas metęs 
dėl to, kad dėl jos kilo stiprių 
kivirčų, ir jis bijąs, kad dėl 
Lenkų pretenzijų neįvyktų sky- 
liYnas pačioj Tautų Sąjungoj.

RiGA. Latvija, kovo L — 
Milionai žydų, pabėgusių iš Ru
sijos į užsienį, daugiausiai į 
Pabaltijo kraštus, pilni vilties 
laukia, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas galų gale 
VVadsvortho-Perimant)
biliu, kuriuo dabartinis imi
gracijos įstatyrtias bus patai
sytas taip, kad Amerikon bus 
leista, atvažiuoti 
sų tų svetimšalių, 
reiškę noro tapti 
Valstijų piliečiais
pirmuosius pilietybės popierius, 
neatsižvelgiant į v kvotą.

Konsulatų apskaičiavimais, 
jeigu dabartinis imigracijos su
varžymas butų paliuosuotas, 
tai imigracija į Ameriką padi
dėtų bent penkiariopai. 
tik žydų išplauktų 
milionai asmenų.

Kampaniją dėl 
įstatymo pakeitimo 
laivų kompanijos 
žydų organizacijos.

Vienas didžiausių
paskelbė savo 
pranešimą iš 

sakoma, kad 
organizacijos 

kovai už imi-

V ienų 
apie trys

imigracijos 
veda ypač 
ir galingos

žydų laik-

5 asmens žuvo traukiniui
sudaužius auta

Kaukazo socialdemokratų. Jie 
buvo tik dalis didelės Gruzijos 
socialistų darbuotojų grupės, 
kuri nesenai buvo pargabenta į 
Maskvos kalėjimus, o iš čia 
partijomis išdanginta į įvairias 
žiemiu Rusijos vietas.

laikraščio “Socialističesky 
Viestnik” pranešimu, tie gruzi
nų socialdemokratai laikomi So- 
lovecko saloj kartu su papras 
tais kriminalistais ir elgiamos 
su jais lygiai kaip su krimina
listais.
Kaip “daibininkška” valdžia ei 

giasi su streikuojančiais 
darbininkais*

Iš Maskvos taipjau praneša,
ELBEiRTON, Ga., kovo L — kad ką tik įvykusiame ten tek- 

Vakar vakarą penki asmens bu-’stilės darbininkų suvažiavime 
vo užmušti, o kitu du pavojin- tarp delegatų buvo paskleista 
gai sužeisti, pasažieriniam atsišaukimų su laišku nuo areš- 
traukiniui sudaužius kryžkelėj, tuotųjų tekstilės streikininkų, 
ties Oglesby (riossing, auto-i Laiške areštuotieji tekstilė:

• mobilį, kuriuo jie važiavo.

raščių Lenkijoj 
korespondento 
New »Yorko, kur 
Ame likos žydų 
vadovaujančios 
gracijos įstatymo ; 
kad kova tikrai busianti- laimči 
ta ir kad milionai žydų galėsią 
vėl atvykti pas savo gimines l 
Amerikoj.

Aviatorius užsimušė 
aeroplanui nukritus

SEA’ITLE, Wash., kovo 1.
l ies Sand Point, netoli nuo čia, 
aeroplanui nukritus 
100 pėdų aukštumos,
Įeit. Bell užsimušė, o jo 
nistas Charles Cacincros 
j ingai užsigavo.

žemėn iš 
pilotas 

maši- 
pavo-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
GAITĘ! IR BERNIUKĄ

MER-

CHILLICOTHE, Mo.( kovo 1. 
— Devyniolikos metų mergaitė, 
Mildred Graham, ir 17 metų 
berniukas, Everett Dovell, ėjo 
skersai gelžkelį, nepastebėję, 
kad čia pat iš vienos pusės lė
kė traukinys. Abudu buvo už- 

- mušti.

INUSIPIRKIT 
TIKĖTUS

Naujienų Koncerto ti- 
kietai jau gatavi. Krėslai 
numeriuoti. Kas pirmiau 
nusipirks tikietą, tas 
gaus geresnį krėslų. Ti- 
kietų kainos nuo $1.10 
ir augščiau. Galite juos 
gauti Naujienų Ofise, 
1739 So. Halsted St. ir 

Naujienų Skyriuje, 3210 
S. Halsted St. Nufiipir- 
kit tikietus DABAR!

[Pacific and Atlantic Photo]
Micsf j rotuše Gcorgotcy.ne, Del., kur bus teisiamas, regras 

Harry Butler. Prieš kiek laiko negras išgėdino 12 metų mergai
tę. Kadangi laukiama didelio žmonių sujudimo, tai tapo pakvies
ta kareiviai, kurie saugos teismą.

T*

intnc:'4 asmens žuvo traukiniui /‘Ceka” suėmus slaptą Zi
■ v< ■ ■ ■sudaužius auta4*

novjevo spaustuvą

Nori suteikt lordu butui 
daugiau galios

kovo

Ceri- 
netoli

Konfiskuota 20.000 jo išleistų 
kurstomų atsišaukimų į rau
donosios armijos kareivius

Pa-

buto
pi.
būt
742

ROCHESTOR. N. Y., 
1. New York Central 
žinkelio garsus Tvventieth 
tūry traukinys vakar
litro čia kryžkelėj sudaužė auto
mobilį, kuriuo važiavo 
asmens. Automobilis 
skutus suskaldytas ir 
važiavusieji užmušti, 
šieji buvo Kochesteto 
č’iai, Glenn Smith,
savininkas, jo žmona, Roy Bet- 
teridge ii1 Dewey Ernest. Trau
kinys buvo dvidešimt minučių 
sustojęs.

keturi 
buvo į 
visi juo 

žuvu- 
miestie-

reslorano

Seimas svarsto karo padė
ties Lietuvoje panaikinimą

KAUNAS, vas. 13. [Lž].
Penktadienį, vas.z 12, Seimo pir
mininkas D-ras Jonas Staugai
tis. pasiremdamas statutu, pa
pildė Seimo darbų tvarką nauju 
punktu: karo stovio panaikini
mo įstatymo projektu.

“Krikščionių” blokas dėl to
kio darbų tvarkos papildymo 
be galo sumišo; užsirašė di
džiausia eilė jų kalbėtojų; kal
ba visai nė į temą.

Lig šiol kalbėjo jau kun. Vai
lokaitis, uk. s-gos d-ras Drau
gelis ir Diržys ir visi išsijuosę 
gina karo padėtį.

| Kadangi karo padėtis šiuo lai
ku Lietuvoje yra 

iresniųjų reakcijos 
reikia su dideliu 
sekti kovos dėl 
mo eiga.

Nėra abejonės,
akcija ant šios t kortos mes vi
sas savo pajėgas, bet taip pat 
nėra abejonės, kad Lietuvos 
demokratija pasistengs šią 
kliūtį ant kelio į krašto išsiva
davimą pašalinti.

viena stip- 
tvirtovių, 

susidomėjimu 
jos panaikini-

kad musų ne

Milijonai tautŲ taikai ir 
bažnyčios vienybei

NEW YORKAS, kovo, 1. — 
Sir Henry Lunn, britų milionie- 
rtus, kurs savo milionus pc’nė 
laikydamas turistų ;
o taipjau savo viešbučiais švei-

Graikijos- prezidentas 
manąs rezignuoti

ATĖNAI, Graikija, kovo L— 
— Laikinasis Graikijos prezi
dentas Kundoriotis iškeliauja į 
Hydros salą trumpą laiką pail- 

[sėti. Ryšy su tuo kilo kalbų, 
'kad jis manąs rezignuoti.

Premjeras Pangalos betgi, 
pasak laikraščių; pareiškęs, kad 
tai netiesa, pridurdamas vie
nok, kad jei tatai įvyktų, tai 
jis arba paskirsiąs naują prezi
dentą, arba paskelbsiąs rinki
mus^ arba, pagaliau, prezidento 
vietą laikinai užimsiąs jis pats.

Meksikos Darbo Konfede 
racijos suvažiavimas

Suvažiavime dalyvaus taipjau 
Amerikos Darbo Federacijos 
delegacija

MEKSIKOS, MIESTAS, kovo 
L Šią savaitę Meksikos Dar
bo Konfederacija laikys savo 
septintąjį suvažiavimą, kuria
me dalyvaus taipjau Amerikos 
Darbo Federacijos delegacija. 
Delegacija jau šiandie atvyko į 
Meksikos Miestą. Delegatų tar
pe yra L. D. Brand, Chicagos 
Street Railvvay Men’s asocia
cijos prezidentas, ir \Vm. Ta- 
ber, sekretorius-iždininkas.

agentūrą | Amerikos delegaciją pasitiko 
• skaitmeningos Meksikos darbo 

carijoj, vakar čia paskelbė, kad |biganizacijų gi upės, 
visas savo nuosavybes ir visas’ 
pajamas, išskiriant $2,590 me
tams sau, jis atiduodąs 
tiki’am 
kuris bus naudojamas' tautų 
sandarai ir bažnyčių vienybei 
kelti.

ursitikėjimo
tūps 

fondui,

Valdžia atperka trečią 
laisvės bony seriją

WASHINGTONAS, kovo L 
— Iždo sekretorius Mellon pa
skelbė kad valdžia nutarus at- 9
pirkti tiesiai iš savininkų tre
čią laisvės bonų seriją bendrai 
už 100 milionų dolerių. Tų bo
nų savininkai,
parduoti, privalo prieš kovo 10 
dieną pristatyti pasiūlymą fe- 
deraliam rezervo bankui, o sa
vo pinigus gaus apie ’-rvo 23 
diena.

Atėmė 100,000 dolerių
vertės graznų

i.
vie-

norintieji juos

Keturi plėšikai sulaikė čia 
nos New Yorko deimantų 
mos komivojažerą, Hermaną 
Hamburgerą, išveržė iš jo vali-

LONDONAS, kovo 1.
sak Daily Express, Britų kabi
neto komisija, su lordu kancle
riu Gavę prieky, neužilgio pa
siūlysianti valdžiai lordų 
reformos projektą. Einan 
jektu, lordų butas turėtų 
stipriai sumažintas, vietoj
narių, kaip dabar kad yra, tu
rėtų būt palikta, kaipo bran- 
luolys, tik 150; jie turėtų bet 
vien karališko kraujo aristo- 
<atai; kitus narius lordai pri
rinktų iš savo tarpo. Naujam 
ordų butui 'butų suteikta dides
nės galios, ne kad jis dabar tu
ri. ypatingai gi veto galia.

Laiške areštuotieji 
darbininkai skundžiasi, kad ne
žiūrint to, kad dauguma jų sė
di kalėjimuose jau 6 — 7 mė
nesiai, iki šiol dar neiškelta 
jiems jokių kaltinimų nė teis 
mo; jiems neleidžiama matyti 
su savo giminėmis ir draugais 
ęĮagi užginta gauti 
maisto siuntinėlių, 
bandė dėl to protestuoti 
išsiųsti į Orlovo 
kalėjimus. Per kvotimus ka
liniai užgauliojami ir mušami, 
o tiems, kur atsisako pasirašy
ti protokolą, uždedama ant ran
kų grandiniai ir taip laikoma 
jie iki sekamo kvotimo.

Laiške pasakojama, kad tek
stilės streikininkai llarionovas 
ir Nazarovas mirė Butirkų ka
lėjime nuo užkrečiamos ligos. 
Tagansko kalėjime (taipjau 
Maskvoj) areštuotieji tekstilės 
streikininkai buvo paskelbę ba
do streiką. Už tai jie buvo su
mušti, sukruvinti ir išdanginti 

e į Suzdalės kalėjimą. Borodsko 
kalėjime vienas tekstilės strei
kininkas, Machovas, iš nusimi
nimo nusižudė. Astuoni kiti 
tekstilės darbininkai sėdėjusie-greitasis Pennsylvania tiau- 
ji Serpuchovo kalėjime, buvoj^^nys kalnuose, penkios mylios 
be jokio tardymo ir teismo i? nuo &onu ištrukusį
danginti į Petropavlovską, SD i^ kėgių prekių traukinį. Giei-

Šaliapinas rudenį grį
šiąs į Rusiją?

MOTERIŠKĖ UŽMUŠTA
TRAUKINIUI SUKU-

laiškų a:
Tie, km 

buve 
ir Vladimiro

bire, penkeriems metams.

Norvegijos valdžia 
atsistatydino

Trockis paskirtas tech
nikos kolegijos 

pirmininku
Leo-MĄSKVA, kovo 1. 

nas Trockis tapo 
aukščiausios ekonominės .tary
bos mokslo ir technikos kolegi
jos pirmininku. Ta kolegija 
yra aukščiausia techninė vyk
domoji įstaiga sovietijoj. Troc
kis pasilieka ir toliau koncesijų 
komisijos pirmininku ir Rusijos 
produktų gerinimo komisijos 
viršininku.

TRAUKINIŲ KOLIZIJA; 1)Ų
MAŠINISTAI NUKENTĖJO

ALTOONA, Pa., kovo 1. • 
Bėgęs iš Lhicagos į New Yor

tojo traukinio mašinistai .T. 
Brett ir O. We!ch buvo skau
džiai garo nuplikyti ir tapo at
gabenti į Altoon'a ligoninę. Pa- 

(sažierių niekas nenukentėjo,
OSLO, Norvegija, vas. 28.—, —— -----

Kadangi ’ stortingas (parlameri-J LONDONAS, 
tas) nepritarė jos finansų poli- Parlamentas 220 
tikai, Norvegijos 
kar atsistatydino.

BERLINAS, kovo 1. Rusų 
laikraščiai praneša, kad Lenin
grado “č^ka”, kitaip vadinama 
politinė policija, susekus ir su
ėmus slaptą Zinovjevo organi
zacijos spaustuvę. Kartu su 
spaustuve suimta 20 tūkstančių 
lapelių-atsišaukimų, Zinovjevo 
ir jo draugų išleistų į raudon
armiečius.

Pasak laikraščių, tuose lape- zaitę ir, sėdę į automobilį, pū
liuose išdėstoma svarbiausios bėgo. Valizaitėj buvę, sako, 
priežastys nesutikimų, kilusių brangmenų, vertės l(l(),C<10 do- 

Įtarp Leningrado komunistų ir lerių.
centralinio rusų komunistu par-

MASKVA, kovo 1. — Ivan Gjos komiteto, ir pagaliau atsi- 
Ekskuzovič, sovietų teatrų di- šaukiama į raudonosios armijos 
rektorius, paskelbė, kad garsu
sis rusų operinis basistas, Fio
doras šaliapinas, kurs jau ket- 
veii metai kaip išvyko į užsienį 
ir dabar dainuoja New Yorko 
Metropolitan Operoj, sutikęs 
ateinantį rudenį grįžti vėl į Ru-

kareivius, kad jie remtų Lenin
grado komunistus ir reikalautų 
būtinai, kad ištremtieji lenin- 
gradiškčs opozicijos vadai bu
tų sugrąžinti atgal į Leningra
dą, nes jie esą tikgriausieji 
darbininkų reikalų gynėjai.

BENTON, III., kovo L — 
Christopher viėšbuty šokęs pi o 
langą nuo trečio 
mušė Henry Coin, 
Paliktame laiškely
atimąs sau gyvastį dėl šeimyni
nių nesutikimų. Buvo atvykęs kė ir vienas vyras 
iš Detroito. 'sužeisti.

aukšto užsi-
60 metų, 

sakos, kad

PEOKIA, III., kovo L Ill
inois traukiniui sudaužius kryž
kelėj automobilį netoli East 
Peoria, viena juo važiavusių 
moteriškė, Melona Hammond, 
buvo užmušta, o kita motei iš

puvo j ingai

Žemės drebėjimas 
Portugalijoj

Mussolini esąs didžiau 
sias pavojus pasau

lio taikai

f

LISABONAS, Portugalija, 
kovo 1. Šį rytą Lisabone

NEW YORKAS, kovo 
George W. Wickersham, žino-;

buvo jaustas žemės drebėjimas.’mas Amerikos juristas ir Tau-| 
žalos nepadaryta. Per pastaras tų Sąjungos komisijos tarptau-j 
kelias dienas siautė dideli karš- tinėms teisėms kodifikuoti na- 1 včiai. x (rvs. kalbėdamas Harvardo tei- •

| T elegraf uokit 
{Pinigus Lietuvon

3!

Iv rys, kalbėdamas Harvardo tei-L.; 
sininkų klube Italijos diktato-1?' 
rių Mussolinį charakterizavo’$ 
kaipo didžiausį šiandie pavojų I 
pasaulio taikai. Wickersham 
pareiškė, kad Mussolinio dikta
tūros viešpatavimas esąs abso
liučios tironybės viešpatavimas

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę ir šalčiau; stipro
kas, didžiumoj žiemių vakarų 
vėją?.

Vakar temperatūra 
.maksimum minimum

Vav8', 28' . . Fahvenheito. 
balsų prieš |

valdžia va-|98 paskyrė 80 milionus dolerių Šiandie saulė teka 6:25, 
aviacijos reikalams. džiasi 5:40 valandą.

Du angliakasiai užberti 
kasyklose

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už\siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.
, Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami' nuosavybę — visados

siekė
2 V

AMASA, Mich., kovo 1.
Vietos Warner kasyklose šian
die buvo užmušti du darbinin
kai, Frank Wertinen, 25 mė
tį, ir Andrew Gustafson, 25 
m. Jie buvo nukritusių iš vir
šaus uolų ir žemių užberti ir 
sutriuškinti.

K

šimčių, pirkdami' nuosavybę 
kreipkitės į Naujienas.

Naujienų patarnavimu gali naudotis 
kiekvienas, kaip vietos gyventojas, taip ir 
iš tolimesnių miesfų.

NAUJIENOS
c 1739 So. Halsted St Chicago, III

v
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Kelionė. Tiesiai I Klaipėdą

CHICAGOS LIETUVIŲ EKSKURSIJA
Po V. M. Stulpino Co. ypatiška priežiūra 

šį metą Baltijos Amer. Linija nutarė paleisti 
savo didžiulius laivus tiesiai į Klaipėdos uostą

Pirmutinė Ekskursija įvyks laivu Lituania April 27, 1926.
Antra Ekskursija laivu Estonia May 18, 1926 m.
Trečia Ekskursija laivu Lituania June 8, 1926 m.
Ketvirta Ekskursija laivu Estonia July 3, 1926 m.
Penkta ir paskutinė Ekskursija Liepoa-July 17, 1926 m.
Kurie jau seniai Lietuvą matėte, tai dabar turite puikiau

sią progą aplankyti savo tėvus ir gimines ir pamatyti dideles 
iškilmes Kaune, Gegužės 15 d., Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėje.

Kelionė tiesiai Klaipėdon, ypač su mažais vaikais suma
žins vargą ir kaštus, negu važiuojant traukiniais per kitas val
stybes. Kurie važiuosite ant bile kurios viršui minėtos ekskur
sijos, tuojau atsišaukite delei informacijų, nes delei nepiliečių 
reikalinga mėnesis laiko išrūpinti pagryžimo dokumentus.

Užsisakykite vietas ir laivakortes tuojau.
Laivakorčių kainos j Klaipėdą:

3-čia klesa į abi pusi tiktai $181.00, užčėdysit $44.50
Turistinė 3-čia klesa į abi pusi $196.00, užčėdysit $44.50
Antra klesa į abi pusi $270.00, užčėdysit $30.0u

Visais reikalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS CO.
3311 So. Halstcd St. Chicago, 111.

Telefonas Vardu 6062

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš Lietuvos geležinke- 
liečių gyvenimo

Kaunas. Dabartiniu metu 
Lietuvos žemesniųjų geležinke
liečių padėtis 
nautojų, tiek 
ninku yra ne 
atlyginimas 
brangenybės
žeminusieji etatiniai geležinkc-

tiek etatinių tar- 
padienių darbi- 

kokia. Ui darbų 
sulig šių* dienų 

neatatinkamas:

nepriklausomybes paminklą ir 
toks paminklas klerikalų išve
džiojimais esą butų tinkamiau
sia kur nors įžymiausioj vie
toj pastatyt lietuviško stiliaus 
simbolinė bažnyčia. Bažnyčia 

statyti Vytauto kaipnumatoma 
nę.

Tokiam
be pačių sumanytojų, pritaria 
ir tūla dalis atžagareivių pa
saulinių inteligentų, ir dėlto 
tas sumanymas jau' pradedama 
vykdyti gyvenimai!. 10 Gausio 
š .m., Rotušės salėje tuo rei
kalu įvyko kunigų bei kunigi
nių susirinkimas, kur padary
ta nutarimas pastatyt Nepri-

kunigų sumanymui,

lių tarnautojai mėnesinės aljros. klaus()invbfg i>aminkias ir tas

“Aš esu netoli 60 metu amžiaus, bei 
aš jaučiuosi taip jaunas kaip rodos tu
rėčiau 80 metų. Aš išvaitoju Bulgariš
kos Arbatos puoduką sykj arba du Į sa
vaitę. Ji užlaiko mane sveiku ir stipriu 
ir aš nuo jos jaučiuosi jaunu’’, pasakė 
H. H. Von Schlick, išdirbinėtojas Bul
gariškos Žolių Arbatos.

Del prašaiinimo slogų jus turite var
toti šios arbatos karštos puoduką ei
nant gulti. Slogos tankiai pavirsta j in- 
fluenzą arba pneumoniją ir nuo to tūk
stančiai miršta kasmet.

Serganti žmonės turi apsisaugoti nuo 
vartojimo, karčių, draskančių gerklę 
gyduolių. »

Mano Bulgariška Arbata yra sudaryta iš šviežiausių ir gryniausių žie
dų ir tikrai nekenksminga.

Tik atsiminkite, kad aš gaminu šią arbatą dėl sergančių žmonių jau 
virš dvidešimtis penkių metų ir šiandien milionai ją vartoja. Reikalaukit 
nuo savo aptiekoriaus mano tikros Bulgariškos Arbatos kur yra atspaus
tas mano vardas ant raudonų ir geltonų bakselių arba aš atsiųsiu jums ap
mokėtu paštu. Vienas didelis šeimynos bakselis $1.25 arba 3 už $8.15 arba 
e ui $5.25. Adresuokite man H. II. Von Schlick, President, Marvel Products 
CJompany, 125 Marvel 13 vi ildinR*, Vittsbvi rgrh, k

Smagiausia Ekskursija
LIETUVON

lai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926
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tegauna po 150- 200 litų ir be 
to dar gauna po 20 litų vaikų 
priedo (kiekvienam vaikui iki 
14 metų amžiaus) ir valdiškus 
uniforminius rūbus.

Padienių darbininkų, taip 
vadinamų nuolatiniais, kurie 
dirba geležinkelių dirbtuvėse ir 
depuose, ekonominė padėtis yra 
beveik vienoda su etatiniais. 
Juodadarbiai uždirba per 
nesį po 180 200 litų, 
kie amatninkai uždirba 
— 100 litų.

Blogesnėse sąlygose 
padieniai linijų remonto dar
bininkai, kuriems temokama 
tik po 6 litus dienai ir jų la
bai neužtikrintas ^darbas, o 
vpač paskutiniuoju metu šlu
buojant kreditų, gana dažnai 
mažinama jų skaičius, kad ke
lio meisteriai dėl darbininkų 
mažo skaičiaus kartais nepajė
gia atlikti būtiniausių darbų.

(Lietuvos geležinkeliečių, ly
giai kaip ir kitų mintančių iš 
tarnystės proletarų, iš tos prie
žasties, kad dažnai būna maži
nami etatai, yra labai neužtik
rintas rytojus ir per tai labai 
nejaukus jų gyvenimas. Ypa
tingai baigiantis metams gele
žinkeliečių tarpe tik ir tegir
dėti kalbos ir aimanavimai apie 
busiantį etatų mažinimą ir at
leidimą didesnio ar mažesnio 
tarnautojų bei darbininkų skai
čiaus. Ir paskutiniuoju metu 
buvo plačiai kalbama, kad iš 
visokių tarnybų atleisią 30 
nuošimčių tarnautojų bei dar
bininkų geležinki liečiu.

Paskleistieji gandai apie to 
kj geležinkeliečių etatų mažini
mą iki šiol betgi nesipildo ir 
dabar kiek tenka patirti, kad 
tokio 
busią vengiama ir vietoj 
žinirno, imasi tikslingesnių prie
monių: būtent, atleidus iš tar
nystės dėl kokių nors truku
mu arba prasižengusius tarnau
tojus, į jų vietą naujų nebeim
ti, o įmonėse išvengimui ma
žinimo etatų, mažinti darbo 
dienas ir t. t p.

Iki šiol geležinkeliečių eta
tai beveik nemažinami, o jei 
kur ir atleidžiama po keletą 
tarnautojų, tai teatleidžiami 
tik laisvai samdomi padieniai 
tarnautojai. Pavyzdžiui: Kau
ne iš Važiuotos Tarnybos at
leista 10 padienių konduktorių, 
iš Cen tralinio Sandėlio atleisti 
6 darbininkai ir t. p. Be to, 
Kaune ir provincijos dirbtu
vėse ir garvežių taisymo de
puose išvengimui mažinimo eta
tų nuo 1 d. vasario bus bedir
bama tik po 5 dienas savaitėj.

—Gelež{nkelietis.

mė- 
o viso- 
|H) 251)

randasi

pamniklas busianti lietuviško 
stiliaus ^Simbolinė Kristaus pri
sikėlimo bažnyčia. Nutarimo 
įvykdinimui išrinkta komitetas, 
kuris ir rūpinsis 
bažnyčios 
tymui to 
komitetas 
aukas ir, 
neapseis neprašęs lėšų ir iš val
džios.

Taigi, kaip matome, Lietuvos 
klerikalai, nežiūrint tokio di
delio finansinio krizio, užsima
nė pakrėsti ir be to jau tuš
čius žmonių kišenius visai be
reikalingai statybai, 
Kaune bažnyčių yra 
ir statyti dar naujas 
mažiausio reikalo.

Reikia tikėtis, kad labiau 
susipiatusieji Lietuvos piliečiai 
tam klerikalų sumanymui ne
pritars, ir pastatymui visai be
reikalingus pora ir lietuviško 
stiliaus bažnyčios neduos nei 
vieno cento. Jeigu kunigams, 
jųjų pataikūnams ir davat
koms dar maža esamųjų Kau
lu? bažnyčių, tai tegul jie sau 
sveiki ir aukoja. Lietuvos skur- 

stančiąjai liaudžiai pirmoje 
eilėje yra reikalinga statyt ne 
kokias ten simbolines bažny
čias, bet darbininkų susirinki
mams ir jų švietimui dideli na
mai.—Lietuvos darbininkas.

tariamosios 
u. Pasta- 

paminklo-bažnyčios 
rinksiąs iš žmonių 

nėra abejones, kad

kadangi 
užtektinai 
nebėra nei

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

Duosime Jums
Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visu Ford uždarytų karų
birželio (June) 2dM 1926

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95-

FRANK BRESKA
Tel. Lawndalc 41132501 So. Kedzie Avė.

Pranešimas

OLKEN ELECTRIC COMPANY
1619 W. 47th Street

Naudokitės Patogumais!

masinio etatų mažinime 
ma-

Parduodame dabar juos numažintomis kaino 
mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

Pirkite sau karą dabar, kad paskiau nereikėtų 
laukti tris mėnesius iki dastatymo.

Šiuomi pranešame, kad mes atidarome Elek
tros šapą tuoj pačioj vietoj kur pirma buvo Bridge- 
port Electric Shop. Mes užlaikysime visokių reika
lingų patarnavimų, suvedime elektros ir t. t.

UNITED LITHUANIAN BUILDING &. LOAN ASS'N 
ATIDARO NAUJĄ SERIJĄ 

Seredoje, March 3,1926 
Del Taupinimo ir Paskolinimo Pinigų

ANT VISOKIŲ SKYRIŲ
Susirinkimai laikomi kas Seredą 7:30 vai. vakare 

BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 
10806 S. Wabash Avė., Chicago, UI.

Lietuvos klerikalams dar 
maža bažnyčių

Kaunas. Kaip žinia, dabarti
niu metu Lietuvoj, o ypač Kau
ne, katalikiškų bažnyčių netik
tai kad nėra maža, bet dargi 
jų net ir perdaug, Tačiau ne
žiūrint to, mūsiškiai klerikalai 
dabartinėmis bažnyčiomis 
nepasitenkina ir yra pasiryžę 
jų skaičių padauginti, statant 
naujas garsiais pavadinimais. 
Jau nuo kurio laiko, klerikali
nėje spaudoje buvo keliamas 
klausimas apie reikalingumų 
pastatyt tautos atgimimo ir

DIDELE EKSKURSIJA 
LIETUVON

J. J. STRAZDAS, Generali 
Naujienų Agentas, petroit 
Mich. bus šios Ekskursijo 
vedėjas ir palydovas. Jis 
taipgi aprūpina detroitie 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie
ras, parduoda laivakortes ii 
gelžkelio tikietus ir suteikia 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

Jo adresas:
1711 _ 24th Street 
Detroit, Michigan.

Fhe Pennsylvania Exchange 
Bankas (buvęs Baltic States 
Bankas), rengia didelę eks
kursiją Lietuvon, po vado
vystę p. A. B. Strimaičio, 
kuris viską prižiūrės, kad 
keleiviai turėtų kuonosma- 
giausią kelionę į Kauną, per 
10 dienų, Suvienytų Valsti
jų Laivyno laivu “President 
Harding”.
Pradėkit ruoštis tuojaus ir 
daleiskit mums aprūpinti 
Jus reikalingais dokumen
tais.
Kreipkitės laišku ar ypatiš- 
kai i The Pennsylvania Ex- 
change Banką, 294 Eighth 
Avenue, New York City. 

(Skelbimas)

i •

*Jėra geresnės, smagesnės 
r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
caip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja liue
sas, aprūpintas, patenkintas 
r ramus. Čia galima jaus
is kaip namuose, kaip 
iiuose, kaip dideliame 
Igame piknike.

WABASH GELZKELIS
EKSKURSIJA prasidės iš Chicagos Dearborn stoties trečiadieny gegužio 12,11:30 
vai. vakare. Chicago bus pirmas susijungimo punktas. Čia suvažiuos Naujienų 
ekskursantai iš visų aplinkinių miestelių ir susijungę su chicagiečiais keliaus 
Detroitan, Detroitas bus antras susijungimo punktas. Į čia suvažiuos ekskur
santai iš sekamų miestų: Omaha, Neb.; Dės Moines, Iowa; Kansas City, Kansas; 
St. Louis; Springfield, III.; Westville ir iš visų kitų miestų ir miestelių, per kuriuos 
eina Wabash gelžkelis ir kuriems nepatogu atvykti Chicagon. Detroite susijungę 
visi ekskursantai keliaus į NIAGARA FALLS.

11 ET ii VO N

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, pankui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMER1C, LAPLAND, 
PHTSBUKGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Anttverp. Daug laivų išplaukia kas 
Savaitė.

Visi musų 8-Čios klesor. keleiviai
dar gauna atskirus kambarius dviems, 

“ > keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 «n. State SU Chicago. III.

DR. A. WARCHAL0WSKI 
O P T O M E T R I S T A S 

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1053 MilvvauKee Avė.
Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedalioj nuo 11 iki 12 dieną

NIAGARA FALLS
,, ‘ * 1,4 ...

Visi ekskursantai nuvažiavę į Niagara Falls, specialiais vežimais važiuos apžiū
rėti tų garsiųjų vandenpuolių ir papietavę keliaus New Yorkan. J Niagara Falls 
gali važiuoti ir palydovai iš Chicagos, Detroito ir kitų miestų ir, palydėję ke
liauninkus grįžti namon.

ERIE GELZKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaūs tolyn Erie gelžkeliu. 
Visi daiktai, išvažiavus keliauninkams į Niagara Falls bus galima palikti savo 
vietose, vagonuose. Vagonai užrakinami ir apsaugojami. Visa kelionė gelžke- 
liais bus puiki ir įdomi pilnoj to žodžio prasmėje. Kas norės lovą Pullman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO 1 <3 
KLAIPĖDON IR ATGAL <J> lOv

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne
turintiems Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsienio pasas, viza, taksų sumokėjimo liudijimą ir leidimą sugrįžti; Amerikos 
piliečiams reikia — užsienio pasą ir vizą. Visiems reikia užsimokėti už laivakor
tę ir gelžkelio tikietą bent per 10 dienų pirm išvažiavimo.
DetroiĮiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.



Antradienis, Kovas 2, 192(5 NAUJIENOS, Chicago, III.

Nuo Odos 
Skaudamu Viety
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yru labui minkšti liautis ir gydantis 
Kur tik yru mla sužeista arba parau
donavusi Daug kentejimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikius gyduoles. Ca- 
dum Uiuiment yru gotus nuo gydy
mo 'šberimo. spuogų Atakų, skaudu
lių išbėrimų. su>lti ‘tusios odos, karš
čio iides. purkų. slogų išlieiiinų, ša- 
šų. I»“'rrvndų. ,snlr»'sknnų žaizdų, 
užgHvm.u skaudulių nudegimų ii tt 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
nh'id savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avcnue. New York.

Sustabdo 
Šalčius

Goriausiai žinoma a būdas Šaltį su
stabdyti yra Hill’s Casenra Bromide- 
Ųuinine. Miliūnai tų irodo kas Žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį gerinusiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. Šaltis pavojingas • stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo bildu geriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill’s.

I • ' Papročiai -‘ I
Paprastai žinoma, kuomet 

| vaikas sykį nudegs pirštus, pas
kui visuomet vengs ugnies. Tai! 
reiškia, kad veiksniai, turintys' 
nemalonius priminimus yra 
vengiami, šiam faktui yra po-, 
zityvė pusė, kuri taip pat svar-| 
bi, kaip ir negatyvo. Pozityve! 
pusė ta, kuomet veiksniai, ku-l 
rie priduoda smagumo yra jdaž-j 
uiau atkartojami, šios pozity
vas pusės vaikas naudojasi,! 
kuomet jis nori savo šunį išmo
kinti ko-nors naujo. Jei gy-j 
vulys esti pagiriamas kiekvieni 
ią sykį, kaip padaro, ką nuo] 

jo reikalaujama, jis dažniau ir 
lažniau atkarios veiksmą. Gn- 
e jis prieina prie to, kad jam 
aip tenjrva padaryti taip kaip1 
r kilus dalykus. Vienas vai
tas buvo išmokinęs savo šunį ■ 
atnešti jam kepurę kiekvieną
\\kį, kuomet jis rengdavos iš-Į. 
‘iii. Tą galima vadinti papro
čiu.

Kaina 3Cc kuomet 
nesi- 

yra 
na- 
vi-

Tikrai Gauk VU
CASCARA >ęi)ININE

Raudona Dožą su paveikslu

’ ŠALIN PLIKUMAS!'
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

A Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.

DR. V. JUŠKEVIČ,
1107 Mihvaukee Avė., 2 fl.

Dabar, jėi pažiūrėsi ką kiti 
Ir re aria jei lemysi pats save, 
ittasi, kad beveik musų visi 
zeiksmui susideda iš papručių- 
iasisukant i dešinę,
praeinama pro ką nors, 
imant kejnirę prieš moterį, 
papročiai, šie dalykai nėra 
uralųs, nes daug žmonių 

<ai jų nedaro. Ir jie nėra 
orui tiksliai kiekvieną sykį 
airit turi'■paprotį sustoti 
lagalvoti, kas yra tinkama 
yti. Nusišluoslymas kojų 
umt į namus gali ir negali 
i paprotys. Jis natūraliai 
.teina, nėra instinktyvia. I 

yročius galima pasirinkti.
Reikia žinoti, kad žmogaus 

noksiąs, kaip mokinimas šunų 
r arklių, susideda daugiausiai 
š papročių, darymo papročių, 
alvojimo papročių ir jausmo 
lapuočių. Mokintis vaikščioti, 
zalgyti, plaukti ar čiužinėti yra 
’arynio papročiai. Pavyzdžiui, 
žmogus, kuria galėtų eiti tik
ai apsvarstęs kiekvieną žings

nį, nenueitų toli. Jeigu įeiktų 
vartoti savo smegenis kiekvie
nam žigsniui, nebūt laiko ka
la vartoti smegenis kitiems da
lykams.

Karlais galime turėti papro
tį jausti pavydą pamačius, kad 
kitas turi ką naujo, arba gali
me turėti paprotį jausti džiau
gsmą, kuomet kitas turi dide- 

’Čs vertės dalyką. Galime tu- 
’ėti paprotį nepakęsti tokių 

žmonių, kurie skiriasi nuo nul
ių, kurie dėvi kitokius drabu
žius. kurie eina Į kitokią baž
nyčią, arba kurie kalba kito
kią kalbą. Musų jausmo papro- 
•iai pasirodo tuomet, kuomet 
nr įeinama prie įvairių aplinky
bių, kurios juos iškelia.

Papročiai, kuriuos žmonės į- 
pasidaro taip pastovus, 

galima

tu, 
ir

įei- 
bu-
ne- 
Pa-

.visuome l
lai norima pasakyti,

Žmogaus būdas suside-

Matai Kas Dedasi?

gyja, 
kad ant jų 
remtis.
kuomet kalbama apie žmogaus 
būda.
da iš jausmo, galvojimo ir <la- 
71110 papročių, kurie ji atski
ria nuo kitų.

Mokyklos yra steigiamos tam, 
kad duoti vaikams papročius,

BOHEMIAN 
APYNIU 
SKONIS

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iŠ Naujienų -kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

< w ■ ■ Humunuun

[Pacific and Atlantic Photo]

Robcrt Mantell, garsus Shake- 
speare’c veikalu artistas, sun
kiai serga Kanadoj.

kurie jam tuokart ir vėliau bus 
reikalingi. Apart mokyklų 
kiekvienas gali įsigyti tuksian
čius naudingų paprck’ių. Kiek
vienas iš mus be abejo, turime 
daug netikusių papročių- To
kius nepageidaujamus papro
čius, nežiūrint kokie jie butų— 
galvojimo, jausmo, ar veiksmo, 
turime pasiryžti panaikinti. Su 
laiku galime jų atsikratyti, ir 
į jų vietą įgyti naujus, naudin
gus papročiui.

Nereikia toli žiūrėti, kad at
radus kaip naudingi yra geri 
papročiai, kuomet jie yra tin
kami, ir kaip 
kuomet iškyla 
čiai. Kasdieną 
šimtus dalykų,
niant į juos domės, 
kad sutaupo

blogai jautiesi, 
blogieji 'papro- 
gali 
visai

padaryti 
neatkrei- 

Tas netik 
brangaus

2.(065

PuriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS
Geriausios 

rųšies 
Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chlcago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No..........—

No. 2665. Suknia, kuri priduoda 
)ną išvelzdą
Getai i uodytų iš margo šilko arba 

vienos spalvos materijos.
Sukirptos mieros 16 . metų, ir nuo 

36 iki 42 colių per krutinę.
36 mielai reikia 3M< .vaido 40 co- 

L’ų materijos.
Norint gauti vieną ar daugiau rtiė 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa 
vyzdžio numerj, pažymėti mierą i> 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kainu 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui- 
arba krasos ženkleliais kartu su už 
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So 
Halsted St., Chlcago, III.

Mieros ..........................  per krutiną

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas.
• Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

(Vardas ir pavarė)

(Adresas)

(M<es*e« ir vatst.)

laiko, bet sutaupo ir protavimą 
takiems dalykams, kurie yra 
daug įdomesni. Baumenų kon
trolė pirmiausiai^ paeina nuo 
atkreipimo domės į tai, kas da
roma, ir paskui priverčiant ner
vams kontroliuoti veikesnius, 
taip kad nereikia apie tai 
mastvli. * •

Kliu nt t seiif tame nebeturime 
Jėgos įgyti naujus papročius. 
Nekurie žmonės vienok palaike 
tą jėga įgyti raujus papročius, 
ilginus negu kiti. Dalis to skir
tumo paeina nuo fakto, kad 
nekurie laikosi jaunystės, iš
mokdami naujas idėjas ir da
rydami viską naujais budais. 
Pravartu, Įgyli paprotį pamai
nyti senus papročius, arba j- 
gyti naujus papročius senstant. 
Jungtinių ' Valstybių Viešos 
Sveikatos Biuras nori, kad visi 
atmintą, kad papročius reikia* 
jaunystėj įgyli. [FIJS]

Puikios Naujos Gyduolės 
dėl Senų ir Jaunų

*
Ji Veikia Kaip Magija ant Silpnų 

Nervų, Prasto Apetito, ^Prasto 
Virškinimo ir Praradimo 

Apetito
Skaitytojai Ho laikrnftčio nuHintelniH kaip 

duillnon apie tu nauju gyduolę. Nujra-Tonc 
Nuteikia tok) greitą palengvinimu nuo tuk- 
ntančlu ligų. Del "lipnų nervų Ir abelno 
nusilpnėjimo,' prasto apetito, akaud&Jimo 

galvon, iiputimų vidurių Ir negardu raugė
jimu P“ valgiui, nėra geresnių gyduolių 
kaip šioei. Jos veikla atisakančiai Ir veikia 
greitai. Nuga-Tone nuteikia geleži dėl krau
jo ir ' fosforų dėl nervų. Yra puiku, kaip 
greitai jos sugrąžina pep, energijun ir atip- 
ruino nuailpuslems nervams ir raumenims; 
atliudavnja raudonų kraujų, stiprius nuola- 
tinlea nervus ir padauginu spėkų žmogaus 
gyvenime. Suteikia atšviežinanti miegų, ge
rų upotitų, puikų viržkinimų, reguliari ėji_ 

zinų lauk Ir daug entuziazmo, ambicijos ir 
pep. Jei Jus nesijaučiate gerai, jus esate 
skolingas sau ir savo draugams, kad sutei
kus Nuga-Tone bandymų. Vartokite j| tik 
kelčių dienų ir jeigu jųa nesijausite ge
riau, sugražinkite likusi pakeli aptlekoriui 
ir jis aitduos atgal jūsų pinigus. Išdirbė
jai Nuga-Tone žino gerai, kad jos pagel
ias tekiose atsitikimuose, ka<l Jo, priver
čia visus aptiekorius garantuoti ir grą
žinti' pinlgr-i, jc! kas ueužsiganėdina. Jos 
yra labai malonios vartoti ir jus galite 
guuti visam mėnesiui už dolerf. Rekomen
duojamo, ir pardavinėjamos pas visus go
rus pptickorius.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon
iniuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, iaikč 
gimdyjnn ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
k i tostuose roi- 

' kainose mote
li ins ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Tel. Blvd. 3138
M. Woitkievicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

Garsinkites Naujienose

Lietu viai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Central 4111.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V teta

3323 South lialHted St.
Tel. Bonlevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
na vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliotais nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
Advokatas

II S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randuiph 1031—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7 -9 v. v. apart Panedėlio ir 
PStnyčlos.

M)R. CHARLES SECAL
Praktikuoja IK metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
i Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 

4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
' Tel. Midway 2880

/"............ 1 ' " ' '

DR. HERZMAN- 7.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

K. JURGELIONIS
A I) V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 .

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 Su. Dearborn' St. Room 1538 
Tclephone Randolph 3261 

Vakarais 2151 VV. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITGHES SMade by
Lamb«rt Phartnacal Co., Saint Louia, U. S. A.

— IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo- patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. „

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų,* moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Drevei 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 is ryto ir po 8 v. v.

Telefonai:

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Loavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

H INI...!....—..................................... t

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas '

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Įlydė Park 3395 
>!!, II ........................... ............ ..

A. L. THOMAS * 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Puliman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pulhnan 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS' egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 

.6-9. Nod. 9 iki 1-inai. Prirengia 
visokias legališkas popieras.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

k . ....................... — 1 ■■ ........ ........

I
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykj i mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adreras skaitytojo. 7

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už, metus—150,.už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikaftivimo.

................................;............  Atkirp čia ..................................................
Data: Kovas 2, 1926

•d^VA'c°RpoRA>riofv
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UNITED PR0FIT-SWiW?O|\|NlS^h0N
P«EPAIDTO /A

i)i\(įCP5HipiNG CORPORATION 'f
012C4

f

s.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonas Yards 1699’ 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

TrJ. boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

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, 111.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz t j j n“° H val- r7*e: 
K alandos Į nuo jįj g va| vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas' Nortn Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

3421 So. Halsted ST.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte., 

Namų telefonas Spaukling 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

M
K

M 
H

Dr. Lawrence P. Slakis
• DENTISTAS

4454 So. Western Avė
VALANDOJ:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

h - - - - - - ---------------------------------------------------------------------------

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
' CHICAGO

4"" ..... .. ■ 1
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų. 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S'. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
S]M*€ialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabą. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. t Tel. Canal 3161

Atėjo labai įdomus nu
meris Kultūros No. 1.

Kaina 45 centai.
Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIMIIIIilIlIUIII^
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MAULI’ITMOS
The Lithuanian Daily News 

PublLhed Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily News Pub. 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS 
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Koosevelt 8500

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Benk 
drovč, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8500.

$8.00
4.00
2.50
1.50

.. .75

3c 
18c 
75c

$8.00
$7.00
$8.00

3c.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — puStu:

Metams ......... ................
Pusei metų ......................... .
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui .... .'.........

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .....................
Savaitei ...............................
Mėnesiui ..............................

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..............  $7.00
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ..................... 1.75
Dviem mėnesiam ......................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metams ...................... 5
Pusei metų ..... ............
Trims mėnesiams ......
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00

LENKAI NEGAUS VIETOS T. S. TARYBOJE.

NELEMTAS FRANCIJOS NACIONALISTŲ 
SUMANYMAS.

ANGLIJOS IR ŠVEDIJOS SOCIALISTŲ 
PASIPRIEŠINIMAS.

LAPĖ BRIAND’AS ATSIŽADA VARŠUVOS.

SVARBUS LAIMĖJIMAS LIETUVAI.

Lenkų pretenzijos dėl nuolatinės vietos Tautų Sąjun
gos taryboje, matyt, nebus patenkintos. Telegrama iš 
Paryžiaus praneša, kad ateinančiame Tautų Sąjungos su
sirinkime, kovo 8 d., Francijos valdžia pritarsianti vien 
tiktai Vokietijos priėmimui į Tautų Sąjungą ir suteikimui 
jai nuolatinės vietos taryboje. Lenkijos klausimas tame 
susirinkime visai nebusiąs keliamas. Taip pat nebusią 
svarstoma ir Ispanijos bei Brazilijos reikalavimai, kad jų 
dviejų atstovai butų įsileisti į Tautų Sąjungos tarybą.

Jei tiesa, ką ta telegrama sako, tai Tautų Sąjunga 
išvengs skaudaus krizio, kuris jai grasino, kuomet paskli
do žinios apie Francijos planą padaryti Lenkiją' tarybos 
nariu. ‘Toks Francijos žingsnis butų visai nupuldęs Tau
tų Sąjungos autoritetą, nes butų pasirodę, kad Tautų Są
junga yra diplomatinių intrygų lizdas, o ne pasaulio tai
kos įrankis.

Įvykusioje pernai rudenį Locarno konferencijoje Vo-

jai butų suteikta nuolatinė vieta taryboje, kaipo vienai 
didžiųjų pasaulo valstybių. Tuomet nebuvo nė minties 
apie tai, kad tokia pat vieta butų duota ir lenkams.

Sumanymas įstatyti Lenkiją i augščiausiąją ištaigą 
Tautų Sąjungoje kilo tiktai pastaruoju laiku, kuomet 
Francijoje vėl ėmė kelti galvą nacionalistai. Vokietijai 
įteikus aplikaciją dėl įstojimo į Tautų Sąjungą, Francijos 
tautininkai pakėlė riksmą, kad vokiečiai Tautų Sąjungoje 
turėsią “per daug įtakos”. Jų balsą parėmė Italijos fašis
tų valdžia, kurie nesenai turėjo aštrių susikirtimų su Vo
kietija ir Austrija dėl pietų Tyrolio. Pagaliau, prie to 
sumanymo rėmimo tapo pritraukti ir vadinamos Mažosios 
Santarvės — Čechoslovakijos, Jugoslavijos ir Rumanijos 
— politikos vadai, kurie bijo, kad Vokietija, sustiprėjus, 
nesusijungtų su Austrija.

Visi šitie elementai norėjo padaryti Lenkiją nuolati
niu tarybos nariu Tąutų Sąjungoje kad sustiprinus pasta
rojoje priesvokišką bloką, kuriam vadovauja Francija. 
Po Lenkijos į Tautų Sąjungos tarybą butų turėjusios būt 
priimtos ir Ispanija su Brazilija, kadangi jiedvi yra ne 
menkesnės valstybės už Lenkiją. Ispanija gi ir Brazilija 
yra taip pat daugiaus linkusios į Franci jos, negu į Vokie
tijos pusę.

Taigi, rezultate šito Francijos nacionalistų sugalvoto 
plano Tautų Sąjunga butų visiškai patekusi po Francijos 
kontrole. Ji butų pavirtusi Francijos imperializmo įna
giu. Šitokia Tautų Sąjunga ne tiktai butų atstumusi nuo 
savęs visą pasaulio demokratiją, bet prieš ją (Tautų Są
jungą) butų turėjusios vesti kovą ir imperialistinės val
džios, kurių interesai skiriasi nuo francuzų imperialistų 
interesų, — Anglija, Amerika ir Rusija.

Yra keistas dalykas, kad tą pragaištingą Francijos 
nacionalistų ir Italijos fašistų sumanymą buvo sutikęs 
remti, kaip rašo Europos laikraščiai, net ir Anglijos už
sienio reikalų ministeris Austen Chamberlain. ^Anglijos 
valdžios dauguma, tiesa, nebuvo davusi jam tokio įgalio
jimo, bet ji ir nesipriešino jo politikai. Tiktai kuomet su
judo Anglijos visuomenė, tai konservatoriai pajuto, kad 
jiems gali būt riesta, jeigu Chamberlain’as stos Genevo- 
je už Lenkiją.

Opozicijos vadas Anglijos parlamente, socialistas 
Ramsy MacDonald, paskelbė, kad jisai reikalausiąs val
džios pasiaiškinimo lenkų rėmimo klausimu ir, jeigu val
džia ueatsižadėsianti užsienių reikalų ministerio nusista
tymo, tai jisai pasiūlysiąs parlamentui išreikšti valdžiai 
nepasitikėjimą.

Prieš Lenkijos priėmimą i Tautų Sąjungos tarybą 
viešai išėjo ir socialistinė Švedijos valdžia. Švedija turi

balsą Tautų Sąjungos taryboje (kaipo nenuolatinis, ren
kamas narys), ir ji pareiškė balsuosianti prieš Lenkiją. 
Kadangi Lenkijos priėmimas į tarybą galėtų būt nutartas 
tiktai visais dabartinės tarybos narių bąjsais, tai Švedijos 
pasipriešinimas užkerta lenkams kelią.

Tuo budu sąlygos taip susidėjo, kad Francijos tau
tininkų planas pasidarė neįvykdomas. Todėl sena lapė 
Briand’as buvo priverstas dabar jau pasisakyti prieš 
Lenkijos rėmimą. Varšuvos ponams teks nuleisti savo no
sis, kurias jie jau buvo labai aukštai užrietę, kuomet tu
rėjo viltį atsisėsti Genevoje greta pačių stambiausiųjų 
pasaulio valstybių atstovų.

Nėra reikalo nė aiškinti, kad Lietuva gali tiktai pa
sidžiaugti dėl šito Lenkijos pralaimėjimo. Jeigu lenkai 
butų įėję į Tautų Sąjungos tarybą, tai Lietuvai butų pa
sidarę daug sunkiaus ginti savo teises dėl Vilniaus ir dėl 
kitų reikalų, dėl kurių jai tenka turėti ginčų su Varšu
va. <1

Lietuvai tečiaus ši kova dėl vietų Tautų Sąjungos 
centre yra iš viso labai pamokinanti. Ji dabar aiškiai ma
to, kas pritaria Lenkijos ambicijoms, o kas joms prieši
nasi. Joms pritaria Europos šalių nacionalistai, fašistai 
ir kitokie atžagareiviai. Joms priešinasi gi socialistai ir 
tos tautos, kuriose socialistai vadovauja.

Lietuvos padėtis ateityje bus tuo labiaus užtikrinta, 
juo stipresnis bus visame pasaulyje socialistinis judėji
mas.

dem'okratus ir
Ypačiai tas labiau pasireiškia
besiartinant Seimo rinkimams.] Ūkio Darb. Prof. S-gos 
Žymus komunistų vadas “Ko
munisto“ Nr. 6 7 rašo: “reikia 
vesti aštriau siu kova prieš so
cialdemokratus, net jei kova 
prieš socialdemokratus padėtų 
laimėti .kademams.“ Lietuvos 
darbininkai tokius darbininkų 
vienybės ir jėgos ardytojus pa
žįsta ir nuo jų traukiasi.

B. Darb. Prof. s-gos skyrių 
atstovų pirmas suvažiavimas, 
kuris įvyko š. m. vasario 7 ir 
8 d. Kaune “Socialdemokrato“ 
bute, aiškiai parodė, kad Lie
tuvos darbininkai eina išvien 
su Socialdemokratų Partija. 
Suvažiavime viso dalyvavo 30 
atstovų uuo 15 skyrių, 
vavo 1653 narius.

Suvažiavimą atidengė 
Plečkaitis. Į prezidiumą 
ti

jų įtakų masėse. | m cm lės Darbininkų Prof.
Ivanauskas, Liet.

S-gos 
žemės

B.
Parti-

A t sto

■ .... J
GEROS AKYS“

Chieagos “Draugas“, rašyda
mas apie Meksiką, sako:

“Vargas, skurdas ir tam
sybė viešpatauja toje šalyje, 
kur laisvamaniai su socialis
tais įsigyvena.“

J
Tiesa, kad Meksikoje dar yra 

daug vargo, skurdo ir tamsy
bes. Bet socialistai dar tenai 
pfadėjo įsigyventi liktai per 
keletą paskutinių metų. Pir- 
miaus, per šimtus metų Meksi
ką valdė iš Ispanijos atsibeldę 
katalikų kunigai ir jų sėbrai. 
Skurdas, vargas ir tamsybė ir 
yra to valdymo vaisiai.

Tiktai nuo to laiko, kai kle-» 
rikalų jungas Meksikoje tapo 
nuverstas, tai žmonių padėtis 
tenai pradėjo taisytis. Visi pri
pažįsta, kad Meksika šiandie 
yra padarius milžinišką prog
resą, palyginant su tuo, kokia 
ji buvo dešimtis metų atgal.

“Draugas“, prikaišiodamas 
Meksikos žmonių skurdą ir 
tamsumą socialistams, parodo, 
kad jisai turi “geras akis, ku
rios durnų nebijo”.

tų savo nutarimų dar pridūrė 
ve kokią uodegą: kadangi da
bartinėje Busijoje yra “prole
tariato diktatūra“, tai visa eilė 
tų reikalavimų, kurie yra sta
tomi buržuazinėms šalims, Bu- 
sijai nepfivalo būt taikomi.

Vadinasi, išeina 
buržuazinėse šalyse 
kams reikia laisvės, 
lybės ir kitų gerų 
Busijoje, kur viešpatauja neva 
darbininkų valdžia, jiems to 
visko nereikia! I •

Jeigu taip, tai koks sveiką 
galvą ant savo pečių nešiojan
tis darbininkas gali norėt to
kios tvarkos, kaip Busijoje? 
Juk lai yra vergija!

taip, kad 
darbinin- 
demokra- 

dalykų; o

ŽMONIŲ MULKINTOJAI

JEIGU MANE SKRIAUDŽIA, 
TAI NEGERAI; BET 

Aš SKRIAUDŽIU, 
KAS KITA

JEIGU
TAI

yra 
pa- 
nu-

“Laisvė” dar vis deda straip
snius, kuriuose pasakojama, 
kad socialistai išvien su tauti
ninkais ir klerikalais apskundę 
jų Bimbą. Bet įrodymų ji ne
duoda jokių.

Vienintelis jos “argumentas” 
prieš socialistus yra toks: vie
nas korespondentas, aprašyda
mas “Keleivyje” kovą Brock- 
tono Lietuvių Piliečių Kliulie 
tarpe to kliubo pirmininko Juo 
deikio (kuris yra dabar svar
biausias Bimbos skundėjas) ir 
komunistų pernai ar užpernai 
pavadino Juodeikį “draugu“. 
Iš t6 Brooklyno šlamštelis “iš
veda”, kad Juodeikis 
leivio“ draugas. O iš 
romą “išvada”, kad 
esąs “socialistas”.

Šitaip argumentuot gali tita 
tai begėdiški žmonių mulkin
tojai. Su tokiais melais “L.“ 
toli nenuvažiuos. Jeigu ji nori 
apkaltinti socialistus dėl to 
Bimbos skundimo, tai ji turi 
paremi i savo žodžius faktais, o 
ne humbugu!

esąs “Ke
to vėl da- 
Juodeikis

išrink-
J. Paplauskas, L. Pečiulis, 

J. Kedys, Karčmeris ir širvins- 
kas.

Pranešimų iš vietų nedaro
ma, nes visiems žinoma, kad 
daug biaurių įvykių, žiaurių 
darbų iš reakcininkų pusės be
galės ir kiekvienam Lietuvos 
darbininkui jie žinomi ir savo 
kailiu patirti. (

Centro Valdybos parnešimas.
Pranešimą daro J. Paraus

iais. Nurodo tas sunkias klin
tis ir kelius, kuriais teko ženg
ti kuriant šiąją sąjungą. Są
jungos tikslas — suvienyti 
miestų ir miestelių įvairių pro
fesijų darbininkus. Metų bėgy
je vistik pavyko suorganizuoti 
1() skyrių. Stipriausi skyriai 
yra Kaune, šios sąjungos suor
ganizuoti Kaune degtukų fab
rikų, lentpiuvių, malūnų, sta
lių, betono ir kitų fabrikų dar
bininkai. Sąjunga padeda dar
bininkams jų kovoje su darbda
viais. Vedė du dideliu streiku- 
Buvo reikalaujama padidinti 
atlyginimas. Kaune lentpiuvių 
darbininkai streikavo 1925 m. 
vasarą ir nuo gruodžio mėn. 1 
d. 1925 m. iki pabaigos sau- 
si«r 1926 m. Vilkaviškio ir Nau
jamiesčio šeriu išdirbinio dar
bininkai. Nors ir nelaimėta 
streikai, tai vis tik dalinai šis 
tas išreikalauta, šitie streikai 
buvo vedami organizuotai ir 
pačios Prof. S-gos. C. Valdyba 
jau įstengė organizuoti pagal
bą streikuojantiems šerių ap
dirbimo darbininkams ir vien 
tik Kaune surinkta ir pasiųs
ta 1000 litų.

Suvažiavimas, išklausęs C- 
V-l/os pranešimo, išsitaria kai 
kuriais klausimais ir priima 
šią rezoliuciją: '

“Suvažiavimas išklausęs Cen
tro valdybos pranešimą randa, 
kad steigėjai — Laikinoji Cent
ro Valdyba savo uždavinius at
liko gerai. Konstatuodami šitą 
B. D. Prof. S-gos 1 suvažiavi
mas reiškia laikinajai 
V-bai savo padėką.“

Sveikinimai.
Suvažiavimą sveikina drg. St.

Strolia, Liet. Soc.-dem. 
jos Kauno Miesto K-to — Šu- 
laitis, Sioninkų socialistų C. 
Komitetas sveikinimą atsiun
čia raštu.
Stengimasis parausti s-gos pa

matus. Koalicija iš 2-jų eše
riukų ir vieno komunisto tik 
gardaus juoko sukėlė.
Priėjo dienotvarkės punk

tas statuto pakeitimas ii 
pasirodė kas šios s-gos drau
gas ir kas jos priešas. Suvažia
vusių tarpe buvo pora eseriš 
ko nusistatymo ir vienas neva 
komunistas. Jie sudaro tą “tre 
jybę”, kuri siūlo tokias patai
sas, kurias priėmus butų nu 
marintas s>gos veikimas. Taij 
jie siūlo, kad skyriai C. V-ba 
mokėtų ' kuo mažiausj nuošim 
tį ir kad nario mokesnio dyd 
pavesti patiems skyriams 
sistatyti. Daugelis atstovų 
do, kad atėmus s-gai lėšas 
pakirstas ir jos veikimas,
“koalicijos” tas neįtikina ir jk 
reikalauja savo pataisas pri
imti. Balsavimu jų siūlymą 
atmetami ir juoku palydimi.

Dar tą pačią
Centro Valdybos ir Bev. Ko 
misijos rinkimai, 
ja iš trijų

nu

bu.*
Be

dieną sekf

Kombinaci 
irgi išstato kandi

datūras. Slaptu balsavimu iš
rinkti C. V-bon: J. Paplauskas 
L. Pečiulis, J. Plečkaitis, Svol 
kienis ir Kilikauskas.

“Kombinacija iš trijų” mato 
kad suvažiavimas ne su jais 
Todėl savo kandidatūrų toliau 
nei nebestato, o įstačius ki
tiems, jas atsiima. Posėdis tos 
dienos baigiamas vakarą 6 vai. 
50 m. .. .
Vasario 8 d. 9 v. 30 m. posė

dis vėl prasideda. Svarstomas 
Internacionalo klausimas.
Bel e rentas drg. J. Markelis 

apibudina pasaulinės darbinin
ko prof. sąjungų sąjungos ar
ba internacionalo s reikšmę, 
šiandie yra du internacionalai: 
Amsterdamo Darbininkų Prof, 
S-gų Internacionalas ir Mask- 

I vos Prof. S-gų Internacionalas 
Į (Profintemas). Amsterdamo

jungas nevienija, bet tą vieny
bę skaldo, profesines sąjungas 
ardo ir jas silpnina.

Todėl šis Bendros Darbinin
kų Profesinės Sąjnugos suva
žiavimas, griežtai smerkdamas 
komunistų Maskvos profinter
no pragaištingą veiksmą, nuta
rė: pavesti Centro Valdybai 
tuojau sueiti į kontaktą su Am
sterdamo Internacionalu ir pa
tyrus įtojimo sąlygas stoti na
riu į paminėtą Internacionalą“.

Prieš šią rezoliuciją tebuvo 
;ik trys balsai.

Dar sveikinimai. Prieš pra
dedant naują dienotvarkės 
Rinktą duodamai žodis sveiki- 
limams: A. .1 a k u b i n a s
,veikina Lietuvos .socialdemo
kratinio Jaunimo Sąjungos “žie
žirba“ Centro Komiteto vardu, 
šu džiaugsmu jis pabrėžia lai- 
nėjimus organizavimosi srity, 
sietuvos darbininkai, atsikra- 
ę nuo įvairių demagogų ir 
iarbininkų vienybės ardytojų, 
socialdemokratų vedami kau
liu savo jėgas sprendžiamam 
nušiui su buržuzija.

Valstybės ir Savivaldybių 
įstaigų tarnautojų prof. są
jungos vardu sveikina P. M i- 
< u 1 s k i s. Linki sekantį su- 
zažiavimą įvykti laisvesnėje 
Lietuvoje ir jau daug skaitlin- 
jesnj. Metalo Pramonės Dar- 
lininkų Profesinės Sąjungos 
/ardu sveikina Fridmanas. 
Linki 'proletarams sėkmingo 
larbo ir vienybės.

Toliau drg. *L. Pečiulis refe- 
•uoja bedarbės klausimą. Nuro
to bedarbės priežastis Lictu- 
zoj: pasaulinis karas sunaikino 
ikį, netikusi žemės reforma ir 
nevykęs šeimininkavimas kleri
kalų, dai labiau padidino be- 
larbę Lietuvoj. Pateikia pavyz- 
Ižių, kaip kitur kovojama su 
nedarbu. Gi pas mus? l ik ku
nigai stengiamasi aprūpinti al
fomis, o apie bedarbius Lietu
vos “ponai” nesirūpina. Nuro
jo budus bedarbės sumažini
mui. Suvažiavimas priima be- 
iarbės klausimu 
’iuciją.

Suvažiavimas, 
cialdemokratų
zuojant prof. s-gas ir visur ve
dant griežtą kovą su reakcija, 
įvertina priimdamas šią 
liuciją:

“Bendros Darbininkų 
Sąjungos I suvažiavimas
mas domėn, kad politinės darbi
ninkų partijos ir prof. sąjun
gos turi bendromis jėgomis 
žengti prie galutino darbinin
kų išsivadavimo ir kiekvienoj 
kovoj dėl savo politinių ir eko
nominių reikalų privalo viena 
kitą remti ir

2) kad vienintelė klasinė dar
bininkų partija Lietuvoje yra 
L. S. D. Partija, todėl randa 
reikalingu pabrėžti, kad Ben
dra Darbininkų Prof. Sąjunga 
su L. S .1). Partija dirba kont
akte.’

Visas suvažiavimo lipas ir 
priimtos. rezoliucijos parodė, 
kad Lietuvos darbininkai patys 
susiranda tikrąjį kovos kelią 
ir šliejasi po darbininkų L. S. 
I). Partijos vėliava.

Vieno sveikinusio buvo pasa
kyta, kad ūkanų laikus Lietuvos 
darbininkai baigia išgyventi. 
Jie iš tų ūkanų išeina vis į aiš-

atskirą rezo-

Įvertinęs so- 
darbą organi-

•« «

Centro

Rusijos ’ bolševikai laikosi 
laukinių žmonių etikos. Jie pro
tauja lygiai taip, kaip bušmė- 
nas, kuris sako: Jeigu kitas 
pavagia mano pačią, tai 
nusidėjimas; bet jeigu aš 
vagiu kito pačią, tai jokio 
sidėjimo nėra.

Visoje šitokioje bušmėniško- 
j-c dvasioje tapo priimti komu
nistų internacionalo nutarimai 
apie darbininkų unijas. Tarp 
tų nutarimų, kaip praneša iš 
Maskvos Chicagos “Daily News“ 
korespondentas Junius 
W«od, randasi sekančių:

Reikalaut profesinių sąjun
gų (unijų) organizavimo lais
vės;

Reikalaut žodžio laisvės pro
fesinėse sąjungose;

Kovot prieš biurokratizmą ir 
už demokratvbę profesinėse są
jungose;

Kovot prieš fašistinį profesi
nių sąjungų monopolį.

Visa, prieš ką šitie nutarimai 
ragina darbininkus kovot 
prieš unijų monopolį, prieš biu
rokratizmą unijose ir t. t., — 
yra pakukuojama sovietų Ru
sijoje; ir visa, ko tie komin- 
terno nutarimai pataria 
įtinkama reikalaut — I
laisves, demokratybės, 
organizavimo laisvės, —
tų Rusijoje tapo panaikinta.

Ar tai ne jėzuitiška veidmai
ny be šitaip elgtis?

Lyg norėdamas pasityčioti 
iš darbininkų, kominternas prie

Lietuvos darbiom 
ki| susipratimas 

auga
Bendros Darbininkų Profesinės 

Sąjungos skyrių atstovų pir
masis suvažiavimas.

darbi- 
žodžio 
unijų 
sovie-

rezo-Internacionalas yra subaręs 
veik visą Vakarų Europos pro
letariatų. į komunistų Profin* 
temą tėra įstoję vos tik kelios 
kitų valstybių prof. s-gos, šiaip 
gi jį sudaro Rusijos komunis- 

. s-gos. Pabrėžia vist. 
Prolinterno žalingumą, kuris 
suskaldė darbininkų vienybę ir 
jau dabar patsai tai supranta 
ir traukiasi atgal, ir daro žy
gių pastojimui į Amsterdamo 
Internacionalą. lik šis žygis, 
kaip ir visi kiti, nėra nuošir
dus. lai greičiau lik bandy
mas iš nauja vėl skaldyit dar
bininkų jėgas. Tiesiausias lai
mėjimo kelias pasaulinės darb- 
organizacijos yra Amsterdamo 
Internacionalas. Todėl ir pata
ria prie jo dėtis.

Diskusijose dalyvauja ir va
dinamoji “kombinacijų iš tri
jų“. Du iš jų puola Amster
damą už taL kad tai esąs so
cialdemokratų padaras ir siū
lo nesidėti ne prie vieno iš (“sa
mų, bet reikia laukti naujo j- 
sikuriant. Tretysis siūlo rei
kalauti Internacionalų susivie
nijimo. Į šiuos siūlymus bu
vo gražiai atsakyta, ypačiai sar
kastiškai užvežė J. Plečkaitis 
liaudininkui Serbentai, kuris 
veik kas metai spėja mainyti 
savo strauso plunksnas.

Atstovai, tinkamai įvertinę 
jų siūlymus, priėmė sekančią 
rezoliuciją: “Bendras Darbinin
kų Profesinės Sąjungos I suva
žiavimas, įvykęs Kaune vasario 
mėn. 7—8 d. 1926 m., apsvars
tęs Internacionalo klausimų pri
pažįsta:

1. kad kovoje su buržuazija 
darbininkai gali laimėti, jeigu 
jie eis Į kovą susijungę į vieną 
milžinišką pasaulio organizaci
ją, turinčią vieną vyriausią va
dovaujantį centrą, kuris jungia 
darbininkus visų kraštų ir tau
tų,

2. kad Maskvos profesinių 
Sąjungų Internacionalas (Pro- 
f'nternas), kuri įkūrė kūmu

liai'hininkų są

į tų prof.

Įjos vardu, 
matyt, labai 

policijos atstovui ir

vardu, linkėdamas darbinin
kams pasisekimo jų kovoje lin
ki sekančiais metais dvigubai 
skaitlingiau susirinkti.

Drg. 'L. Purėnienė sveikina 
Seimo s.-d. fra 
Jos sveikinimas, 
“patinka
jis klausia sveikinusios pavar
dės ir ją įsirašo. Mat, drg. Pu
rėnienė palinkėjo darbininkams 
kitais metais susirinkti nebe 
krikščioniškai demokratiškoj, 
bet laisvoj demokratiškoj Lie
tuvoj, kur krikščioniškojo blo
ko ne kvapo nebūtų.

Studentas 1). Budrys svei
kina Lietuvos U-to socialdemo
kratų dr-jos “žaizdrus“ vardu. 
Pamini klerikalų smurtą mo
kyklose ir paskutiniuosius įvy

Nežiūrint to, kad Lietuvoj 
siaučia didžiausia klerikalų re
akcija ir policininkb kumštis, 
darbininkai kasdien iš tos ko
vos išeina vis stipresni. Jie pa
tys savo akimis pamato kas kius nuiversitete ir Ukmergės 
jų reikalus gina ir prie tų de- gimnazijoj, 
dasi. Dabartiniu metu Lietu
vos darbininkai pradeda rupiu- to 
tis iirolesinėmis sąjungomis ir frakcijos vardu drg. Balakas,

Aušrininkų Lukoševičius, 
Pranu >nės Darbi ninku

Toliau sveikina Šiaulių Mies-
Tarybos socialdemokratų

Prof. 
imda-

lią ir suranda tikruosius savo 
draugus. J. Baldomu.
Kaunas, 1926-11-10 d.

v Gulbranten Trade Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk- 

J,i mokant $8.00 i savaitę.
Paamtykitc pas

JOS. F. BUDKIK,

j jas dėtis.
Profesines sąjungas pradeda Odos 

veikliai organizuoti s-d. parti-’ Prof. S-gos Kauno skyriaus — 
ja. Komunistams tas labai ne 
patinka. Jie 
talkininkų ir dešinėn pusėn, 
kud Inu Lik nugalėjus sočiai-

ieškoti
Ananko, Liet. Soc.-dem. Jauni-, 
mo S-gos “žiežirba“ Slabados 
(Kauno priemiestis) skyriau!

Damauskas, Let. Maisto Pnl nistų partija C
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pavyzdžiui, ne labai tinka pa-t lengviau galima pritaikinti ma- 
darymui tvenkinių, kadangi to- ** ** . ........J
kiam darbui atlikti reikia be
galo daug darlio ir lėšų. Kitas 
nepatogumas yra tame, kad kai 
kurios vandeniu neturtingos 
upės tam tikrais meto sezonais 
arba perdaug užplūsta, arba 
vėl nuslūgsta. O be to sunku 
yra dėti daug lėšų statymui 
vandens jėgos gaminimo stotį, k a v* 9

skaitei E'i^u nesiranda tinkamos nn- 
iš savo patyrimų irlkos apygardoj, kame

ta jėga galėtų būti parduota. 
! Negalima tikėtis vandens jėgos 
, parduoti į tokias vakarines val

stijas, kame nėra pakankamo 
gyventojų skaičiaus ir kame 
nėra stambių pramonių. Gerai 
suprantantis apie vandens pa
jėgą inžinierius negali tikrai į 
pasakyti, kiek iš tos arba anos 
upės galima bus pagaminti pa
jėgos, jeigu jis neturės dauge
lio metų vandens kilimo ir puo
limo užrašus, nes vienais me
tais ta pati upė yra labai van
deninga, kitais 
Kai kurios 
laikais turi uviuaug vaiiuctw,i . . . ,. j.... : . , . i svki i dieną pažiūrėtų vandenio kai kada visai sustoja begu-l ...... in
sios. Jeigu vaga gili, galima pa
daryti tvenkinį ir sutaupyti. 
vandenį sausmečiui, bet tokiam' 
tvenkiniui reikia tinkamų są- k .
. . . i-i n°tUIvgų, nes jeigu smarkiam ly- , . . ,. , .• J J 'kaip taupvti vandenį,tm užėjus vanduo užlies kran* ’

tai kaimynams padarys di- 
, už ka ’____

*e.Kės atlyginti ar tai taikiu 
budu, ar teismo keliu.

II. B. Taylor kalbėjo apie 
vandens turbinas. 15 metų at
gal buvo manoma, kad per vir
šų bėgdamas vanduo per hori
zontales turbinas gali pagamin
ti daugiau pajėgos, negu apa
čia bėgdamas vanduo. Tos tur
binos reikalauja labai gilaus 
tvenkinio ir apsčiai vienodo 
kiekio vandens, kad galėtų at- 
sakomingai dirbti. Vėlesniuoju 
laiku tapo surasta, kad jos nė
ra ekonomiškos. Dabar tapo iš
tirta, kad vertikalės turbinos 
(kurių ašis eina tiesiai į viršų, 
o vanduo bėga per šoną) yra 
daug ekonomiškesnės, nes ne
reikia labai didelio tvenkinio 
ir didelio kiekip vandens, kad 
pasekmingai jomis gaminti 
vandens pajėgą. Taigi gana pa
sekmingai su jomis galima dar
bą atlikti ir potviniui užėjus. 
Vandens turbinas, lygiai kaip 
ir kitas mašinas, reikia pritai
kinti prie aplinkybių, idant ga
vus iš jų našų darbą. Kai ku
rios vandens jėgos gaminimo 
įstaigos mano, kad turbinų iš- 
dirbyste pritaikins ir išmėgins 
kokia jiems turbina yra ekono
miška. Kaip visur pasaulyje 
reikia tyrinėjimų ir pritaiky
mų, taip ir vandens jėgos ga
minimui reikalingas 
taikymas tinkamos 
reikalinga tyrinėti ir 
prantama. brangiai 
Knip niekas pasuuly 
dėl kito gero, bet dėl savęs, 

taip ir turbinų išdirbystė teda
ro tiek bandymų, kiek jai išro
do naudinga ir kiek jai duoda

Vidurinių valstijų pajė
gos konferencija

Vidurinių valstijų pajėgos 
konferencija įvyko sausio 26, 
27, 28 ir 29 dienomis, Chica- 
goje. Šioje konferencijoje da
lyvavo vidurinių valstijų inži
nieriai, atstovaudami didžiau
si RS pajėgos gaminimo įstaigas 
ir pajėgos gaminimui įrankių 
išdirbvstes. Inžinieriai :
paskaitas
bandymų. Buvo suteiktas ki
tiems inžinieriams balsas daryti 
pastabas arba papildyti toje 
srityje kai kurius bandymus.

Atidarius konferenciją, pir
muoju kalbėtoju buvo Samue- 
lius Insul, (x>mohwelth Edison 
Co. prezidentas. Trumpai čionai 
paduosiu jo kalbos sutrauką.

šioje apygardoje pirma elekt
ros stotis buvo įsteigta Apple- 
ton, \Vis. 1882 metais. Chicago- 
ju buvo pradėta organizuoti 
elektros pajėgos gaminimo kom
panija IbšKK m. Samuelius Insul 
užėmė Edisono Co. pirmininko 
vietą 1892 m. Tos kompanijos 
tada buvo išleista už $750,(MM) 
Šerų ir $133,(M) vertės bonų. 
Dabar šita kompanija vadinasi 
Comonwelth Edison Co. Po sa
vim ji jungia netik Chicagos ir 
jos apylinkių elektros jėgos ga
minimą. bet jos elektros jėgos 
gaminimo Įstaigos prasideda 
nuo vidurinės \Visconsino da
lies ir tęsiasi per Illinois, India
na, Dino, Kentucky ir \Vest 
Virginia. Kitais žodžiais sakant, 
tęsiasi apie 7110 angliškų mylių 
nutiesti elektros jėgos tinklai, 
kurie jungia 1 1 didelių elektros 
gaminimo apskričių.

Pirmieji elektros generatoriai 
tepagamino vos 35 kilosvatų. 
Pirma garinė Parson turbina

gana sekli, 
upės tam tikrais 
perdaug vandens,'

tus, lai kaimyni 
[dėlių nuostolių,

šinas ir ekonomiškai sunaudoti 
vandenį. Kada vanduo jau at
liko saVo darbų aukštesnėje ar
ba pirmesnėje jėgos gaminijno 
vietoje, tą patį darbų jis gali 
tinkamai atlikti ir kitose jėgos 
gaminimo vietose.
vienos ir tos pačios 
dani kelios 
daug bereikalingai 
vandens.

Vandens jėgos gaminimo įs
taigos vedėjas kas valandų turi 
žiūrėti kiek nusėda vandens 
tuo laiku, kada stotis yra ope
ruojama. Vandens dabotojas 
tuo budu pasidaro veiklesniu, 
akyvesniu ir tuo pačiu laiku 
gauna reikalingas informacijas. 
Atėjus reikalui dėti naujas tur
binas, nereikės spėlioti apie tai, 
koki turbina yra ekonomiška 
ir kiek vandens reikia jos suki
mui. Visa tai parodys vandens 
tėmytojo padaryti užrašai. Jei
gu ant kokios nors upės tesi- 
randa viena įstaiga, tai yra 
reikalingas žmogus, kurs nors

Pink, mergužė, vainikėlį, 
vainikėlį pink, 

ir geltonus plaul$užėlius 
rūtelėms dabink!

Bėga tavo jaunos dienos, 
kaip skaistus vanduo...

J£in jau vargas, ein baisūnas, 
slėgs, yt koks akmuo...

Darbų, triūsų, prakaitėlį 
neša tau jisai'— 

ir plakta-bausta liiglnumo 
žūsi tu visai.

Gal ir badų tau pasiūlys 
tas žudik’s baisus — 

išžudys tavo širdelėj 
laimingus sapnus.

Ir nesyk j susižeisi 
ant skaudžių takų,

tai, kol laikas, pink vainikų 
jaunystės žiedų.

Pink, merguže, vainikėli, 
dainelę dainuok!

ir jaunimo skaistų laikų 
. dailiai išnaudok!

Iš moksleivių gyvenimo.

meta dirbtuvės darbą ir nusi
perka aptieką. Žiūrėk, Petras 
jau yia aptiekorius ir da “re
gistruotas aptiekorius”. Tai 
taip Amerikos Jurgis ir Petras 
gali tapti aptiekoriais, jeigu 
jie tik panori. Jiems nereikia 
nė mokslo, nė kitokių galų, o

Pas valparaisiečius mokslei
vius dabar įėjo į madą moky
tis aptiekorystės. Nekurie buvo 
pradėję mokytis daktarystės, tiktai gero noro. Kas jiems dar- 
dentisterijos, inžinierystės, ad-lbo! Kam jiems žinoti ir sau gal- 
vokaturos, žurnalizmo, mokyto
jais ir agitatoriais. Metė visi 
savo pradėtus mokslus ir pra
dėjo mokytis aptiekorystės. Da
bar toj šakoj mokinasi šeši lie
tuviai; du iš jų šį pavasarĮ už
baigs ir ateinanti rudenį žada 
kokie šeši nauji lietuviai stoti 
mokytis aptiekorystės.

'Lietuviai greitu laiku susi
lauks nemažai naujų aptiekorių, 
ir tai ne bet kokių, bet diplo
muotų aptiekorių. Gerai žino
mas chicagiečiams aptiekorius 
p. Kulis turės daug darbo kol 
juos visus išmokins lietuviškus 
terminus meterijoj m ėdi ko j.

Antidotas. \

.Jeigu ant 
upės ran- 
jos visada 

išaikvoja

elektros gaminimo stočių. Vie
na, kasyklos ne nuolatos te
dirba, o antra, įsteigimas ma
šinerijos ir jos operavimas 
brangiau atsieitų, negu pirkti 
gatavų elektros pajėgų.

Šioje konferencijoje drąsiai 
skambėjo obalsis už pajėgos 
gaminimo įstaigų centralizavi
mų, statymą didesnių pajėgos 
gaminimui stočių ir mašinų. 
Šen bei ten atsiliepė nedrąsus 
mažųjų stočių inžinierių bal
sai, bet jie buvo taip nedrų- 
sųs, tarytum mirštančio tėvo, 
kurs duoda savo vaikams pa
tarimų, pats gerai žinodamas, 
kad dar jam nemirus jo pata
rimai bus užmiršti.

— J. l^azdauskis.

Aptiekoriai ir gydytojai

POST SCRIPTUM

atstu nuo stoties apie 30 ar -10 
angliškų mylių ir praneštų apie 

! savo nutėmijimus į stotį. To- 
i kiu budu stoties^viršhiinkas ži- 

ką jis privalo veikti ir

Fisk stoty, Chicagoje* 1910 m. 
Ta turbina buvo pabudavota 
ant vienos ašies su 10,(MM) K. W. 
generatorių. Dabar Crawford 
stoty viena garinė turbina pa
gamina 75,000 K. W.

Samuelius Insul minėjo, kad 
jis buvo tos nuomonės ir pasi
lieka prie jos, kad centralizuoti 
elektrą gaminančias kompani
jas į vieną didelę elektros jė
gos gaminimo įstaigą, nes tokia 
įstaiga gali duoti geresnį patar
navimą publikai už mažesnį at
lyginimą; gali nuolatos užlai
kyti tinkamo didumo mašinas, 
kad nuolatos pagaminus publi
kai reikiamą ėlektros jėgą. Ne
žiūrint nelaimių ir •mašinų su
lūžimo, kas dažnai elektros sto
tyje pasitaiko, kitos stotys ar
ba apygardos gali paimti tą vi
są reikalaujamą pajėgą ir pasi- 
dalindamos pilnai atlikti reika
lingą darbą. Nežiūrint publikos 
ir politikierių priešinimosi, elek
tros gaminimo įstaigos nepa
liauja vienytis ir steigtis vis į 
didennes ir didesnes elektrai ga
minti ištaigas. Kas metui via 

didesnes mašinas bydavojama, 
vis toliau vielas nuo stoties nu
vedama ir jėga toliau persiun
čiama.

D, W. Mead kalbėjo apie van
dens pajėgos tobulinimą, šalti
niai vandens pajėgos gaminimui 
Suvienytose Valstijose paviršu
tiniai tėra apskaitlioti, lodei 
ant paduotų statistiškų žinių 
sunku yra pasiremti, nes kai 
kurios vietos- vargiai galės būti 
padarytos tinkamos „pajėgai ga
minti delei daugelio priežasčių. 
Seklios ir plačios upių vagos,

venimą, kurie buvo nupuolę ir 
daug dalykų, kurie yra gar
bingi, tegu žūna;.

Pats skaitytojau spręsk, ko
kius rezultatus- tas ligonis gali 
gauti iš tokio daktaro recepto 
ir iš tų vaistų, kuriuos jam tai
sys toks aptiekorius. Žinoma, 
toksai darbas užsitarnauja tok} 
pai atlyginimų iš žmonių. No
rėdamas gauti teisingų patar
navimų ligoje, lietuvis kreipia
si į svetimtaučius daktarus, o 
gavęs nuo daktaro receptų nei
na j lietuvių aptiekų, kadangi 
jis nežino kas jam vaistus tai
sys: ar koks karčiamninkas, 
kurs nieko apie vaistus nenu
simano, ar geras aptiekorius. 
Toael dažnai lietuvis yra pri
verstas kreiptis į svetimtaučius, 
ir jis turi didesnį pas juos pa
sitikėjimų.

Geri gydytojai ir aptiekoriai 
turi panešti didelius nuostolius 
nuo tokių negeistinų “profesio
nalų”. Liaudis negali surasti 
tikro kaltininko, todėl ji kalti
na visus lygiai. Toki dalykų 
padėtis kenkia sąžiningų gydy
tojų ir aptiekorių bizniui ir 
puldo jų profesijų. —Šakotas.

vJe» kvaršinti! Sau teises jie 
nusiperka. Tokių “profesiona
lų” priviso visur, o ypatingai jų 
netrūksta Cbicagoje.

Dabar kyla klausimas: kas 
yra kaltas tame, kad neturinti 
nė jokio supratimo apie aptie- 
korystę žmonės perka aptiekas 
ir gauna leidimus praktikuoti? 
Žinoma, čia yra pačių aptieko
rių apsileidimas, kad jie nepa
sirūpina sustabdyti tuos šalti
nius, iš kurių tie leidimai plau
kia. Tokių diplomų ir leidimų 
dirbimas, rodos, dabar sumažė
jo, bet dar kai kurie didelius 
pinigus mokėdami taja proga 
naudojasi. Su pradžia šių metų 
Illinois valstijoje perėjo įstaty
mas, kad tiktai registruotas ap
tiekorius tegalės pirkti arba 
atidaryti aptieką. Tokie įstaty
mai turėtų būti įvesti visose 
valstijose, idant apsaugojus 
žmones nuo bemokslių aptieko
rių.

Dalis kaltės puola ant lietu
vių gydytojų, kadangi jie rė
mė ir dar teberemia tokius be
mokslius aptiekorius. Aš nesa
kau, 
yra, 
kiais.
vienas lietuvis 
tokį aptiekorių. Jis, girdi, esąs 
geras aptiekorius. Girdint to
kių kalbą, nesmagu darosi, ka
dangi daktaras* gerai žino, jog 
tas žmogus nėra jokis aptieko
rius. Toks daktaras, be abejo, 
siunčia savo ligonius pas tą pa
tį aptiekorių, kad jis jiems su
taisytų vaistus. Pagal tokio dak
taro išrokavimo išeina, kad jo 
receptus gali išpildyti bet kas. 
&tai vienas tokių receptų:

“Muitą rera
jam ceciderc cadentųue quae 
nunc sunt in bonore.
dalykų tebūna pašaukta į gy-

Aptiekorystės profesija Ame
rikoje pasidarė labai pigus daik
tas. Kas panorėjo persikrikšty
ti į aptiekorių, tai mokslo turė
ti nereikėjo, o tiktai reikėjo tu
rėti keletą šimtų dolerių, tai ir 
galėjai būti aptiekorium. Su do
lerio pagalba buvo lengva gau
ti leidimas praktikuoti net svar
biose mokslo šakose. Gal todėl 
Amerikoje aptiekorių ir viso
kių daktarų kaip grybų po lie
taus pridygo. Turėjusieji pini
gų ir mokėjusieji savo vardų 
šiaip taip pasirašyti nuo tokių 
žydelių, žinoma, neatsiliko ir 
kai kurie lietuviai. Jie irgi tapo 
“profesionalais’.

Progai pasitaikius, Jurgis nu
siperka aptieką ir vadina save 
aptiekorium. Petras mato, kad 
jo draugas jau yra ne bet koks 
karčiamninkas, bet aptiekorius. 
Jis jau taiso vaistus, pildo dak
tarų receptus ir su daktarais 
draugauja. Petras sako: kogi 
man trūksta, ar aš negaliu bū
ti toksai kaip Jurgis yra? Ži
noma, nieko nelaukęs Petras

SULPHUR IŠVALO.
SPUOGUOTA Oūį

kad visi daktarai tokie 
bet didžiuma jų yra to- 

Man teko girdėti kaip 
daktaras gyrė

Bile kokis supleišėji- 
mas odos ant veido, 
kaklo, rankų arba ki- 

* tų kūno dalių, greitai 
prašalinama vartojant 

N Mentho-Sulphur. Spuo- 
I gai ant veido tuojau iŠ- 
/ džiovinami ir nubyra, 

pareiškė žinomas odos 
y^-'^specialistas.

Nieko nėra geresnio 
* dėl prašaiinimo spuo- 

kaip šitas. Jis yra nekenksmin- 
ir nebrangus. Tiktai pareika-gus . 

laukite bile nuo aptiekoriaus slovike- 
lio Rowles Mentho-Sulphur.

Pabandykit Mentho-Sulphur, pama
tysit ką tai reiškia dėl jūsų. Atsiųski
te dėl jo kuponą. Iškirpkite tuojau.Geram žmogui visur gera gy

venti. O geras žmogus yra tas, 
kurs gyvena teisingai ir išmin
tingai. Jisai moka įvertinti gy
venimą, moka prisitaikyti prie 
aplinkybių ir žino, kad iškart 
didelio samčio nepasisemsi, bet 
taupydamas ir numėtydamas 
nereikalingai pinigų daugiau

scentur quae

VVhitehall Pharmacal Co.
598 Maliaon Avenue l/jhdl 
n'.MYNk iHoYM Išbandymui

Ats upkite man dykai eampclj Mentho- 
Sulphur.

(Daug
C. F. Hirshfield kalbėjo apie 

vėliau ma^os an?ties vartojimą pajė- 
| gos gaminimui. Pirmieji mal
tosios anglies vartotojai pasi
darė sau nuostolio, nes jie ne
buvo prie jos vartojimo pratę. 
Jie pa leido maltą anglį su vė
ju į kietosios anglies pečių. 
Maltos anglies liepsna išdegino 
pečiaus sienas, dugną ir gari
nes dūdas. Vienu žodžiu, kur 
tik liepsna griebė, ji tarpino ir 
degino viską, taip kad vartoto
jai turėjo panešti nuostolius ir 
paliauti vartoję maltąją anglį. 
Paskui jie pradėjo ją vartoti 
ilguose ir aukštuose pečiuose, 
bet tokių pečių įrengimas daug 
lėšavo ir daug išaikvodavo ši
limos. Dabar malta anglis yra 
vartojama ne dideliuose ir ne 
ilguose pečiuose, bet vietoje il
gos liepsnos dabar ji daroma 
ir dviejų šonų su vėju pučiama 
malta anglim. Dūdos turi būti 
palenktos apie 20 laipsnių nuo 
viršaus, taip kad viena dūda 
pusdama prieš kitą priverčia 
liepsną ristis kamuoliais, vie
toje ėjus ilgu liepsnos stulpu. 
Tokiu budu dabar sėkmingai 
operuoja savo pečius Edisono 
kompanija gaminimui elektros 
Detroit, Mieli.

J. P. Clayton kai liejo apie 
pirktą elektros pajėgą operavi- 
mui anglies kasyklų. Kai ku
rie svajojo apie įsteigimą di
delių. elektros stočių arti ang
lies kasyklų, o elektros jėgą 
siųsti į miestus delei šviesos 
ir mašinų operavimui. Jie ta
čiau užmiršo imti atydon, kad 
viųlomis atsiųsti clek.tr*> brau- 

giau lėšuos, negu geležinke
liais atvežti anglį. Stovėjusieji 
už steigimą didelių elektros 
stočių kasyklose užmiršo dar 
ir tą dalyką, kad kiekviena 
stotis reikalauja apsčiai mink
što vandens. Ant kiekvieno su
kūrento anglies tono reikia 
1000 gorčių arba 1 tonus van
dens. Pirm pradėsiant darbą 
netolimoj apygardoj nuo Illi
nois upės, kiekvienas kasyklų 

įsavininkas gerai apsižiūrės. 
Dabar apie 60% Illinois kasy
klų perka elektros pajėgą iš

yra pri- 
turbinos, 
tas, su- 
atsieina.

Kalbėtojas L. F. Harza davė 
patarimų ką privalo daryti van
dens jėgos gamintojai, kad pa
sekmingai ir ekonomiškai ope
ravus savo įstaigas* Kad sėk
mingai pagaminus vandens jė
gų ant vienos ir tos pačios upes, 
geriaus yra prie vienos įstaigos 
prigulėti visoms vandehs jėgos 
gaminimo įstaigoms, nes tada

laimėsi.
v

žmogum mes vadina- 
kurs nesistengia arba 
daryti taip, kaip visi

Blogu 
me tą, 
nenori 
žmonės daro. Jeigu jis daro ki
taip, tai suprantamas daiktas, 
kad nė jam, nė kitiems negali 
eiti į gerą.

* * v
Religija nėra mokslas todėl, 

kad ji nemokina naujų‘dalykų, 
nedaro progreso, bet naudojasi 
tiktai tais pačiais žodžiais ir 
teorijomis per amžius. Taigi ji 
yra liktai dogma, o ne moks
las.

•V ¥♦ ¥ I

Pesimistas hijosi visko, gaili
si visų, abejoja apie viską ir 
daugiausia rūpinasi savim. Jis 
bijosi mirties, bet dažnai pats 
atsižada gyvenimo...

¥ * *
•Davatka rūpinasi tiktai savo 

sielos išganymu: pakutavoja, 
pasninkauja, liežuvauja — tik
tai savo labui. Tuo tarpu reli
gija mokina: “Nėbuk savimy- 
liu” ir kartu sako: “Ganyk sa
vo sielą, kad po mirties gau
tum dangaus karalystę”. Vadi
nasi, draudžia būti savimylhi ir 
kartu liepia tiktai savo dūšia 
rūpintis savimyliauti...

Jeigu negalima kokio nors 
dalyko įrodyti, tai geriausias 
būdas yęa balsuoti, taip kaip 
bolševikui r*i»l>a. !.»»** vo, l<*xd Die- 
vo nėra. —M. šiaudas.

Redakcijos Atsakymai
šakotui. — Pluoštą raštų 

gavome. Ačiū. Prie pirmos 
progos sunaudosime.

Tol. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK S AU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 

' kur apmainyti kuponus į dovanas.

kitokiais budais

Miestas
lipildyk ir »iųsk Naujienom*

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami N au jienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos

VardasAdresas



Ona Pocienė, Soprano

DAR DALYVAUJA
NAUJIENŲ
KONCERTE

Povilas Stonis, Basso

EUGENIJUS STEBEI.SKI

“Dainos” Vyrų Choras 
vedamas A. Pociaus

BIRUTĖS CHORAS — vedamas A. VANAGAIČIO
:d;.J --••r- — -.... •

.... * n   —    ■ ■■ i     . —— , —,i ■ —■ i ......

M. J ozą vilas, Pianistas

J. Byanskas, Pianistas

T. Korablinoff, Baritonas

ĮSPŪDINGIAUSIAS, smagiausias, įvairiausias 
GRAŽIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS

nauji: NŲ
Metinis

KONCERTAS

».■

NAUJIENŲ KONCERTE, KO
VO 7, šįmet dalyvaus pirmu 
sykiu tarpe lietuvių ką tik at
keliavęs Iš Europos žinomas ir 
žymus tenoras EUGENIJUS 
STEBELSKI.

Turime pažymėti, kad EU
GENIJUS STEBELSKI moka 
atmintinai 32 operas. Jis pats 
jau yra suorganizavęs operą, 
kurią neužilgo ketina statyti 
Chicagoj. Dainų žinovai sako, 
kad tokio tenoro, kaip EUGE
NIJUS STEBEUSKIS, tai rei
kia paieškoti. Tokius Gnomus 
pasaulinius dainininkus tik 
NAUJIENOS gali pasamdyti.

(Jo paveikslas telpa 7 pusi.)

įvyks.

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
«

Ashland Boulevard Auditorium
• ■ ' •

Ashland Boulevard ir Van Buren St.

Pradžia lygiai vai. vakare

Maloniai kviečiame visus naujieniečius ir naujienietes dalyvauti 
šiame Naujieną metiniame koncerte



Harriet Lundgren, klasinių šokių šokėja 
Studijavo pas Adolph Bolm ir Madame Maximova PIRMYN MIŠRUS CHORAS — vedamas P. SARPALIAUS

Miss Ruth Alpert, klasinių šokių šokėja 
Studijavo pas Adolph Bolm, Madame Maximova 

ir Pavley & Oukrainsky



Antradienis NAUJIENOS, Chlcago, m

CHICAGOS
~ ŽINIOS

DALYVAUJA NAUJIENŲ KONCERTE
' \

Rubsiuviai reikalaus per 
mainymo sutarties

Amalgameitų rubsiuvių uni
jos Joint Board, atstovaujantis 
50,000 rubsiuvių Chicagoje. 
pranešė A. V. Myers, nariui 
Chicagos marketo komiteto, 
kuris atstovauja drabužių fab
rikantus, kad unija reikalaus 
permainų dabartinėj sutarty 
su fabrikantais ir kad tos per
mainos turės pradėti veikti nuo 
gegužes 1 d..- į

Bomba degančiame 
name

bios ristynės. Svarbiausioj po
roj risis K. Požėla su M. Zana- 
vičium. Bisis iki -galutinos per
galės.

Kitos poros bus sekamos: 
Kauno žydelis Ginsburgas su 
.limmy Reynolds, Juzėnas su 
Melniku ir Borisovas su Saver- 
sonu.

Zanavičius rengiasi apsidirb
ti su visais Chicagos ristikais. 
šį vakarą pamatysime, kaip 
jam tatai pasiseks, pamaty
sime, ar jis iš tiesų “suraitys” 
Požėlą, kaip jis kad sako.

Norintieji tikietus gali nusi
pirkti iš kalno Universal Atle
tų kliube ir “Naujienose.

25 policjstai apsupo namą 
prie 1024 *W. Monroe St., kur 
buvo pasislėpęs plėšikas Tho- 
mas Hubbard. Tasis šaudė į 
policiją iš revolverio per duris, 
bet policistai įmet$ dvi gasų 
bombas ir priverto plėšiką pasi
duoti.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VALIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

DR. VAITUSH, O. D

Sekmadienio vakare kilo gai- • 
sras mediniame name prie 1101 
S. Halsted St. Ugniagesiams ge 
sinant gaisrą namas pradėjo 
svyruoti ir 12 ugniagesių nuli
po nuo stogo. Vos spėjo jie nu
lipti, kaip kilo smarki eksplio- 
zija, kuri visą namą pavertė į 
krūvą šipulių. Savininkas gro- 
semės, kuri tame name buvo, 
prisipažino, kad kiek laiko at
gal jis smarkiai susipiko su 
jau nušautuoju Sanl Amatuna, 
vienu iš vadų Geimą* šaikos.

Spėjama, kad kas iš juod- 
rankių padėjo bombą, o pas- ; 
kui padegė namą.
kad degantis namas 
svyrti, kas privertė 
sius bėgti iš namo, kitaip butų 
žuvę daug ugniagesių.

EUGENIJUS STEBELSKI
NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7, šįmet dalyvaus 

pirmu sykiu tarpe lietuvių ką tik atkeliavęs iš Europos 
žinomas ir žymus tenoras EUGENIJUS STEBELSKI.

Turime pažymėti, kad EUGENIJUS STEBELSKI 
moka atmintinai 32 Operas. Jis pats jau yra suorganiza
vęs Operą, kurią neužilgo ketina stątyti Chicagoj. Dainų 
žinovai sako, kad tokio tenoro kaip EUGENIJUS STE- 
BELSKIS, tai reikia pajieškoti. Tokius žinomus pasauli
nius dainininkus tik NAUJIENOS gali pasamdyti.

Pašovė policistą
Kada policistas Michael Mui

lins prie 37 ir Indiana Avė. su
ėmė moterį ir laukė atvažiuo
jant policijos vežimo, jį užpuo
lė apie 30 žmonių minia, vienas 
jį pašovė, o kiti pradėjo muštti 
ir net peiliais badyti. Jis pa
bėgo į aptieką, bet ir ten muš
tynės tęsėsi. Policistas betgi 
pasveiks, o šovikas ir astuoni 
kiti iš minios sėdi kalėjime.

Samuel Christopher, Tublic 
Service Co. of Northern 111. 

Gerai dar, darbininkas, iš Highland Park, 
pradėjo Įgirtas būdamas smarkiai ir ne- 

ugniage-Į atsargiai važiavo automobiliu 
namo, taip kad dėl jo neatsar
gumo keli automobiliai, turėjo 
nueiti nuo kelio. Policistas jį 
vijosi keturias milias, bet nega
lėdamas pasivyti, peršovė abu 
užpakaliniu tairu, bet ir tai ne
sustabdė Christopher. Tada po
licistas šovė į Christopher ir 
tasis krito mirtinai sužeistas. 
Nuvežtas ligoninėn už kelių va
landų pasimirė. Jis buvo 32 m. 
amžiaus, tėvas trijų vaikų. Jo 
pati sako, kad jis buvo išva
žiavęs į savo draugijos “spio-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Dr. J. W. Beaudette, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandbs: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 
Phone Canal 0464

* aIa

PETRAS DOLOBOVVSKIS
Mirė Vasario 28 dieną, 5 va

landą po pietų, 1926 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėd., Panevėžio apskr., 
Vabalnikų parap., Svilių kaimo 
palikdamas dideliame nuliudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius 2 seseris Malviną ir Hele
ną ir brolį Alfoną. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 6840 So. Maple- 
wood Avenuę.

Laidotuvės įvyks PStnyčioj, 
Kovo 5 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų 6840 So. Maple- 
wood Avė. j Tautiškas kapines. 
Palydės kun. Stanislovas Tau
tas.

Visi A. A. Petro giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Seserys, Brolis, Pusseserė 
ir Pusbrolis.

Pussesere, Kazimiera Yene- 
lauskienė.

Pusbrolis Nikodemas Bal.se- 
vičia.

Petras Dolobowskis buvo na
rys American Musicians Union.

Meldžiame jo draugus 'muzi
kantus patarnauti jo paskuti
nei kelionei.

JUOZAPAS TUTOREL1S’
Paminėjimui vienų metų su

kaktuvių musų numylėto vyro 
ir brangaus' tėvelio, kuris per
siskyrė su šiuo pasauliu Kovo 
3 d., 1925 m., sulaukęs 35 me
lų amžiaus. Palikęs dideliame 
nuliudime moterį Mortą, sūnų 
Juozapą, 2 švogerkas ir 2 švo- 
gerius ir pusbrolį V. Tutorelj.

Pamaldos atsibus Seredoj, 
Kovo 3 d., 1926 m., 8 vai. iŠ 
ryto, Švento Kryžiaus parapi
jos bažnyčioj. Nuoširdžiai mel
džiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti viršmi- 
nėtose pamaldose.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Sūnūs ir kiti Giminės

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

ONA KAKTAVIČIENe 
Po tėvais žilaitė

irė Vasario 28 dieną, 5:00 
valandą vak., 1926 m., sulauku
si 22 metų amžiaus; gimusi 
Kauno Rėdyboj, Tauragės ap
skričio ir miesto, palikdama di
deliame nuliudime vyrą Alek
sandrą, dukterį Stanislovą 2 me
tų, seserį Marcijona Kaktavi- 
Čienę ir švogerį Viktorą, pus
brolį Joną Kasauskis, Lietuvoj 
seserį Marijoną Zabrackienę. 
Kūnas pašarvotas randasi na
muose 11532 Michigan Avė.

laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 3-čią dieną, 8:00 valandą 
iš ryto iš. namų į Visų šventų 
parapijos bažnyčią, Roselande, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapinerf.

Visi A. A. Onos • giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

r
Akinių Pritaikymo Mano

25 MĖTŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia
Ar jums skauda galva? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti ?
Ar skaitapt akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

taškus ?
Ar atmintis po truputį mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų ?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

VINCENTAS VANAGAS’
Mirė Vasario 28 d., 7 valan

dą ryto, 1926 m., sulaukęs 41 
metus amžiaus; gimęs Kauno 
rėd., Utenos apskričio, Anykš
čių parapijos, Elmininkų kaimo 
palikdamas dideliame nuliudi
me savo mylimuosius ir mylin
čius brolį Juozapą, pusbrolį Juo
zapą Augustiną |r gimines. Lie
tuvoj 2 broliu: Antaną ir Jo
ną, seserį Karoliną. Dabar ran
dasi prirengtas i paskutinę ke
lionę, namuose 4624 So. Pau
lina Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Kovo 4 dieną, 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kuricrjv' atsibua' gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento giminėb, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku-

KATARINA JANKAUSK1 ENK 
Po tėvais Jurevičaitė

Mylima pažįstama, po sun
kios ligos atsiskyrė iš musų pa
likdama mus nubudusiais ir 
pilnus širdgėlos, Kovo 1 dieną, 
1926 m., 2:20 valandą ryte iš
gyvenusi ant šio svieto 49 me
tų, o šioj šalyje 25 metų. A. A. 
Katarina gimė Telšių apskričio, 
Žarėnų valsčiaus, Paminėjų kai
mo. Dabar randasi prirengta j 
paskutinę kelionę, namuose 821 
W. 85th Place.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ko
vo 3 dieną, 8 vai. ryto iš namų 
į šv. Jurgio bažnyčią, kur at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

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

Liekame nubudę,
Juozas Petrokauskis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

SU

125 žmonės užmušti

J. F. BADŽIUS

BlLLY'SlUNCLE

5203
Ambulansai

nimą.
Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741.

ŠIANDIE POŽĖLA RITASI 
ZANAVIČIUM

UlkSU'T

Ambrose B. VVright, pagelbi- 
ninkas Chicagos mokyklų su
perintendento, sėdėdamas sa- 
. _ _______ „ ___ „j širdies

[liga ir už kelių minučių pasi
mirė

Pereitą sekmadienį automo
biliai užmušė dar penkis žmo->vo automobily susirgo 
nes. Per šiuos du šių metu mė
nesius — sausį ir vasarį, auto
mobiliai užmušė jau 125 žmo
nes. Didelės didžiumos šių ne
laimių butų buvę išvengta, jei 
kaip pėstieji, taip ir automobi-

belnai apie 90 nuoš. nelaimių 
su automobiliais yra išvengti- 
nos ir jos įvyksta tik delei vie
nos ar kitos pusės neatsargu
mo. Didelę didžiumą žuvusių 
sudaro pėstieji, daugiausia vai
kai, kuriuos tėvai leidžia žais
ti gatvėse, kur nuolatos laksto 
autorpobiliai ir trokai.

Šiandie 8:15 vai. vak. Lietu
vių Auditorijoj (3131-17 So. 
Halsted St.) įvyks labai svar-

Phone Boulevard
Privatiniai

I. J. ZOLP x
Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th St., Chicago

Alma Olsen, 4830 Castello 
Avė., manydamas, kad jos vy
ras Gustave nėra jai ištikimas, 
peršovė jį ir jis dabar guli li
goninėj. Bet kaip pasirodo, ji 
yra nepilno proto ir daktarai 
jau senai yra rekomendavę ją 
atiduoti į nesveikapročių ligo
ninę, bet vyras vis priešinosi 
tam.

PAULINA VVIERBK KIENĖ 
ATMINIMAS

Šiandien sukako lygiai vieni 
metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu mano moteris Paulina 
VVierbickienė. Netekome mes 
šviesios žvaigždelės. Jumis sle
gia šalta žemelė, o musų širdis 
nuliūdimas spaudžia graudingas 
ašaras. I^ai bunti jums lengva 
ilsėtis brangi mano moteris. 
Kaip mirtis yra žiauri ir negai
lestinga, atėmė iš manęs mote
rį meilingą, paguldė kapinėse 
šaltojoj žemelėj, tenai kur ji 
miega amžinoj lovelėj. Tegul 
būna lengva jums tenai ilsėtis, 
o mano širdis nuliudime nenu
stos ilgėtis.

Pamaldos atsibus šeštadienyj, 
Kovo 6 d., 8 vai. ryte, Šv. Ka- 
vin Bažnyčioj, 105-tą ir Tor- 
rence Avė.

Nuliūdęs
Juozapas Wicrbickas ir Vaikai 

10442 Hoxie Avenue

ONA GKUMBlNIENg
Mirė Vasario 27 dieną, 1:15 

valandą po pietų, 1926 m., su
laukusi 70 metų amžiaus, West 
Side Ligonbutį, 24 valandas po 
operacijos; gimusi Užiutų pa
rapijos, Sąmonių Vienkie
mis, Rokiškio apskričio, 
1856 metų, palikdama didelia
me nuliudime savo mylimuo
sius ir mylinčius vyra Kazimie
rą, dukterį Teofilę, brolį Joną 
Juodį ir anūką Kazimierą Juo
dį. Dabar randasi prirengta j 
Paskutinę kelionę, namuose 2552 
/. 39th Place.
Laidotuvės įvyks Seredoj, Ko

vo 3 dieną, 9 vai. ryte iš namų 
j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos giminės, 
draugai ir pažįstami esate nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Duktė, Brolis 
ir Anūkas.

Laidotuvėse patarnauja. St. 
Mažeika, Tel. Yards 1138.

Garsinkitės Naujienose

VINCENTAS JOKUBAUSKIS

Pigiausis Lietuvis
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patarnauju geriau
ir pigiau negu kiti, todėl, kad pri
klausau prie grabų išdirbystės.

OFISAS: SKYRIŲ'
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tol. Canal 6174 Tel. Blvd. 4063

Mirė po trumpos ligos, Nedėlioj, Vasario 28 dieną, 4:45 valandą 
ryte, 1926 m., sulaukęs 38 metą amžiaus; gimęs Šautėnų parapijoj, 
Judeikių kaime. Amerikoje išgyveno 17 melų, palikdamas dideliame 
nuliūdima savo mylimuosius ir mylinčius moterį Magdaleną Joku- 
bauskienę, sūnūs Antaną 12 metų, Kazimieras 1(1 metų ir Oną 8 me
tų kelionėje iš Lietuvos Amerikon, kur ji su vaikais nuvyko pavie
šėti ir Amerikojp seseris Oną Butkienę ir švogerj F. Butkų. Lietu
voje dvi seseris, du švogerius, du pusbrolius ir 4 pusseserių ir tetą. 
Dabar randasi prirengtas j paskutinę kelionę, namuose 1401 -South 
51st Courl, Cicero, Illinois.

Laidotuvės įvyks Ketvirtadieny j, Kovo 4 d., 8 vai. ryte iš namų 
j Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapinių 
.skiepą iki pribus jo šeimyna iš Lietuvos.

Visi A. A. Vincento Jokubausko giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

' Nuliūdę liekame, Sesuo ir švogeris
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.

< Tel. Cicero 8094.

BUTCHtR.

DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų D r. Ross 
praktikuoja mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių, žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yra išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas.
Specialis gydymas nusilpusių vyrų. 

.Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 So. DeaHiorn 
St., kampas Monroe St., Chicngo 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 50Š. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.

Tel. Lafayette 4228 |

Plumbing, HeatingX UUUUUI&,
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
3228 W. 381 b ('hicago, UI.

Garsinkitės Naujienose

4
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PRANEŠIMAI

NAMAI-ZEMEJaunosios Bi
mat jIESKO DARBO

Pranešimai
ISRENOAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ

MOTERŲ

PRA SIŪLYMAI KAMBARIU

ĮVAIRUS SKELBIMAI
i REIKIA DARBININKŲĮ 8-ios gatvės apiel inkš VYRŲ

AUTOMOBILIAI

ROBIN BROS,RflBHdff RAKANDAI
dalyviai

Nrnlii Side
SERAI—BONAISocialdemokratamsAuka

MORTGECIAI-PASKOLOS

MOKYKLOSJEIGU NORITE TURĖTI
r m

PARDAVIMUI

BRIDG EPORTO LIETUVIAMS

Phone Pulbmm 4228

Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

sven
oncer

pribūti, 
reikalų 
draugų

Gera 
tik dėl

gnu;
dirbti

lietuyių 
gražaus 
kuriame

Matulis ......
Martinko ...

Tverago
Striupas ...
Lungevičius
Prusis ......
Brajus ......
Petrulis ....

Giniotis 
Jokūbąuskas 
Sudeikis

Gaiškis ........
A. Montvidas 

Pazirauskaitė 
Saikus ... .....

Kailis ..........
Rugis .*....,.......
Grakauskienė 

Degutis ..........

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

tįstai
kojos.

lodei
kitos

Vyrų grupės dalyvia 
gautų narių skaičius:

lei su 
viena
not
čiu

Bus jame ra- 
reikalai svarstomi

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. Čalifornia Avė.

Parduodam ant

A. MICHALO,
2545 W. 69 SI

mėnesinis 
kovo 3 dieni?, 

(Library 
,Susi- 

vakaro. 
nes rei

sui
parko svetainėse
vių susirinkimai:

Trečiadieny
kestras.

Ketvirtadieny 
no j i Birutė.

Penktadieny
ras.

šeštadieny i-
rutės mokykla, 1

Sekmadieny -
moterų d r-j a, 2 v. p. p

Gydytoju Kabinetas
Dr. C. ’Lensky, I). C. I). O

GREIT
PRAŠALINS SKAUSMĄ

Roseland
vakare. Aušros kambariuose 10900-04 
So. Michigan Avm, įvyks Lietuvių 
Improvement ir Benefit Kliubo mė 
nesinis susirinkimas 
portai ir nauji 
Nariai atsilankykite paskirtu laiku 

J. Tamnšnuąkąs, Sekretorius

su sekretorių 
, o nuo jo su
jaugtasis jūsų

gali prižiūrėti 
namų darbų.

Vyrai Barberystė Apsimoka 
. Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus 
natės. 
jums <1 
j biznį

V. Diveikytč 
E. Breivyte B 
šlivinskaitė, K

Briedie

81000 ar dau- 
Sindikalą, 100% 
pirmais morgi-

Jaunuolių Orkestro

Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 
nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Metinė Chicagos lietuviu 
jau čia pat

Kovo 2 d.,. 7:30 va]

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
į savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
tupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tol. 
Boulevard 9663).

Mark Whlte Šciuare svet 
Romų) 29 Ir Malsted gatvių 
rinkinius prasidės 8 vai 
Visi jaunuoliai-ės atvykit, 
kės daug dalykų dėl musų kon 
certo apsvarstyti.

Rašt. Al. J. Schultz.

Ar nori būti nariu Chicagc 
Lietuvių Draugijos?

veikti 
bildu rimtą ir naudingą 

Northsidės lietuviuose.
man 

sumanė ir vvkdino drau-

DASTATOM anglis Southern HJi 
nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

PARDAVIMUI grosernū ir 
bučernė, su mūriniu namu prie 
Ashland Avenuc.

Šaukite
Telephone Hemlock 8130

galite uždirbti kol moki- 
Musų išmokinimas prirengi- 

larbą arba patys galėsite eiti 
j. Atsišaukite arba rašykite. 

International B aibe r (’ollege, G72 and 
651 W. Madison St., Chicago, JH.

PARSIDUODA rakandai, 
imj; eiektrikinis pianas su 12 rolių 
t lubos. 3134 So. JEnieraid Avė.

Antradienis, Kovas 2, 1926

V. M. STULPINAS COMPANY 
Parduoda namus, lotus ii- farmas. 
Siunčia pinigus ir parduoda laiva
kortes. Daro aprokavimus ant na
mų statymo.

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

Vestuvių, Grupių ir šeimynų 
Musų Speciališkumas

3315 So. Halsted Street
Opposite 33rd Place 
Telephone: Yards 1546

Res.: 11061 So. Irving Avė. 
Telephone: Bcverly 2300 

Chicago, III.

JOHN STANCHUS
Jūsų gerai žinomas perkraustyto- 

jas (mufuotojas) ir anglių vežėjas 
pranešu savo kostumeriams, kad per- 
s kt'l'au j naujų vietų.

1949 So. Halsted Street 
Tel. Roosevclt 3609

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedne Ave^ 

Lafayette 6788

Perkame Lietuvos Paskolos Bonus 
ir įvairių bendrovių Šerus — akcijas. 
Apmokame cash tuo jaus.

Atsišaukit:
F. L. SAVICKAS & CO. 

726 West 18th St.

labai ge- 
ilselio biznis; taipgi 
vietoje. Atsišaukit,

$20 iki $30 kuomet 
mokinsitės

Automobilių biznis. Atsišaukit a 
rašykit, suteikit telefono numerį 

MR. DAVIES
8 S. Dearhorn St., Room 615

JAUNA pora parduoda pigiai pui
kius 5 kambarių rakandus, vartoti 
tik 4 mėnesius, šilkinis mohair par- 
Joro setas, 2 riešutiniai miegruimio 
setai, valgomo kambario setas, bufe
tas, kaurai, console fonografas, pa
veikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broadvvay, 2 apt. Buckingham 5585.

galės ramiai gyventi
senu 
darbu

šitą nuostabos partijų 
regis
gė Kraučitinienė. Draugei Krau- 
čiunienei priklauso didelis ačiū 
už taip gausią ir rūpestingai 
prirengtą nuostabos partiją . ir 
sykiu už mokėjimą įvertinti 
tuos žmones, kuriems buvo tas 
viskas rengiama.

Maxim Lupus.

vyrai ir nio- 
stoti į šitų Drauųijų 

prašinu) prie bile

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olsel/o 
kainomis

Lerintbal Plumbing t'upply Co„ 
1637 West DivisFon St-, 

netoli Mnrshfield

TdRIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $803 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 roleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

. 1-mos lubos

PUNDAI I kambariai 
roj tvarkoj. Saukit Tel 
3652.

NAMŲ STATYTIJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

NEMOKĖK RENDOS
Tegul tau kitas moka; nupirksi 

2 fialų medinį namų ir 2 karų ga
ražų. Namas pastatytas ant cemen
tinio fundamento, rendos neša $61 
i mėnesį, reik įmokėti $LOOO 
likusius 
mokėsi. 
Parke, 
kėtos.

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St 

4177-83 Archer Avė.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se 

tas, riešuto medžio valgomo kamba 
rio setas, 9x12 karpetas. liampos, ra 
šymui stalas, 6 tūbų radio setas, vis 
kas kaip nauja, parduosiu pigiai.

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 71 $6

KAM MOKAT! RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

$200 įmokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 ^kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
karšto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

B i .OCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Maywood 2704

MOVING,
PIANO

Long
Turime daug metų, patylimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408 -Blvd. 7667 office

Aš NORIU mainyti savo 40 
akrų žemės, pačiame viduryje 
citrų augančioj sekcijoj nuo 
Southvvest Floridos. Prie dide
lio išsivystymo. Netoli smar
kaus miestelio ir geležinkelio 
centro. Mainysiu į aparlainen- 
tinj namą, gero loto arba der
lingą farmą.

ditorijoj, 
si nariai 
nes randasi 
apdirbti. Ti .. 
dėl prisirašymo. —A. Bugalliškis, 

Nut. Hašt.

PARDUOSIU ar mainysiu namų 
ir biznį — grosernę ir bučernę ant 
lotų. Biznis senas ir išdirbtas. Vie
ta gera. Tel. Republie. 3044.

Specialūs Kainos
Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingų pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis • pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeloy 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Draugų 
partijoje, 
minus Lietuvos darbininkų pa
dėtį, panelės Čiapukiutė ir Ra- 
džiuniutė, partijos svečiuose 
parinko Socialdemokratams au
kų. Susirinkusieji svečiai reikš
dami savo sąjausmą Lietuvos 
Socialdemokratams aukojo se
kamai: >

jo produktas 
“TURPO 
Laikykit Turp<> pa 
mo skaudamos gerki? 
pirmo pasirodymo 
KAI samp'dį, be'jokio 
tik parašant The GI 
Findlay, Ohio. Bet j c 
pagelbės greitai, nu 
arba

PARDAVIMUI Soft Drinks par- 
lor iš los priežasties, krtd esu naš
lė moteris ir sunku vienai. Turiu 
parduoti greitu laiku. Parduosiu 
pigiai. Remta pigi, vieta patogi, 
atsišaukite tuojaus.

4536 S. Paulina St.

PARDUODU troką, 2-jų ir pusės 
tono už cash arba mainysiu j au
tomobili. Trokas gerame stovyje; 
tinkamas sunkiems važinėjimams. 
Taipgi turiu parduoti grosernę, ice 
baksj, 466 svarų telpa ledo.
George Brolis, 3506 S. Union Avė.

Phone Boulevard 3787

BARGKNAl
Visai naujas bungalow, mo

derniškas, $3000 cash, kilus 
pigiau negu renda. Atiduosiu 
pigiai, 3725 North Cicero avė. 
Tel. Pal. 8059.

PARDUOSIU savo puikius rakan
dus dėl 5 kambarių, mohair parloro 
setas, 8 šmotų valgomo kambario 
setas. 2 miegamo kambario setai, 
virtuvės reikmenys, karpetai, pa
veikslai, lempos, sykiu arba dali
mis. 145 S. Cravvford Avė. Tel. 
Kedzie 3214.

PARSIDUODA namelis $2000 ver
tės, mainyčiau ant grosernės arba 
mažos farmclės netoli Chicagos. 
5104 Archer Avė. Tel. Lafayette 

2014.

REIKIA merginos arba moteries 
dėl abelno namų darbo, turi mylė
ti •vaikus. Mrs. R. Bernstein, tilt 
S. Sacrainento BlvM. '1(1. NeVada 
1463.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (bt gyduolių ir be eperad- 
jų). Pa>ekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chroniška ka
tarą, nerviškumą, galvos, Širdies 
piauėią, žarnų, kepenų, inkstų 
gerklės, nosies, akių, ausų ir ki
tas ligas.

1407 Milwaukee Avė.,’ 2 fl
Tel. Humboldt 3878

Room 315, 160 La Šalie St 
Burnham Bldg.

PARSIDUODA 3 kambarių fur- 
ničial, 191(1 S. Buble St., t floor 
front. A

STOGDENGYSTfi
Jūsų ‘togu prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $1. Automobi
lių troką patarnavimas Chicagoj ir 
apylinkėj. įstaiga 31 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. 'lik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L .1. 
Dumie ILiofing ('o., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 6114.

Centralės grupės dalyviai, 
kurie įsiregistravo, bet da nė 
vieno nario Draugijai negay>: 
V. Briedis, J. Dauginis, 1. cer- 
nauskas, K. čiuplevičius, J. Ra- 
dzišauskas, J. Grigaitis^ A. Vi
lią, J. šmotelis, O. Vilienė, A. 
Ambrazevičius 
M, Lapienė, 
Smalalienė, A 
Budrytė, V. Burbie 
nė, M; Ratkevičienė

Vyrų grupės dalyviai, kurie 
įsiregistravo, bet da nė vieno 
nario Draugiiai negavo: J. Ku
zmickas, R. saikus, Sholtmona.', 
Ang. Jankauskas, P. švelnis, 
B. Nemajuška, J. Makrickas, J. 
Stungis, A Tamošiūnas. Pr. Ju
rėnas F. Stanionis 

9

J. Auryla, V. Kiniauskas, V. 
Petkunas, .Jurgelionis, S. Bra- 

' jus.
Abiejų grupių spėkos lygios 

ir pirmo mėnesio darbo rezulta
tas veik irgi vienokis. Rezer
vas vienos ir kitos grupės gana 
didelis: Centralės grupės 19, 
o Vyrų grupės 17, taip kad vie
na ir kita grupė 4uri da gana 
daug nenaudotų spėkų. Kaip 
greit vienos ir kitos grupės

Dr. A. Montvidas 
K. Lopukas ____
.1. Degutis ..........
J. Stasiūnas .... 
Kraučiunas .... 
Radžiūnas ...........
J. Mickevičius .. 
Maukus .............
Galskis..............

Tol. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir jiopieruojam. 

laikom malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARDAVIMU! mokyklos krautu 
, užkandžiai. saldainiai, lc<

Mokyklos reikmenys, par
366 sandvičių į dieni), 

ir vana užpakaly, ren

MANO beveik naujas grojiklis 
pianas, su kabinetu. benčiumi «ir 
140 rolių, viskas už $140, paimsiu 
$20 cash ir $10 į mėnesį dėl geros 
šeimynos. Otto Clausc 
Madison St., front.

balso yra 
išgirti per 

ir muzi- 
ik su K i in
gai ite. gra- 
ir girdėti 
piano mu-

po $30 j mėnesj kol iš- 
Nainas randasi Brighton 

Gatvės ištaisytos ir išmo-

visi chiengiečiai 
prie s tvo Rudinės 

savo dienraščio I

persvara.
Praeitą mėnesį didelę spėką 

parodė 1’. Galskis laimėjo 23 
naujus narius. Po jo seka M, 
Matulis, Martinko, J. Tverago, 
Striupas, Dr. A. Montvidas, 
Pazirauskaitė ir Lungevičius. 
Kiti po kiek mažiau. * Galskis 
sakosi šį mėnesį nieko neveik
siąs — buk pailsęs iš praeito 
menesio, nori atsilsėti. M. Ma
tulis sako, kad jam kasdie vis 
daugiau ir daugiau sfiėkų pri
augą, energi jos esą daugiau ne
gu reikia, mano, kad Galskis 
greitu laiku bus sumuštas. V. 
Martinko irgi dilba 
sako, kad jo kvota 
kiekvieną mėnesį, ik 
užbaigai 
jas 
ra i.

North Side — Lietuvių Draugi
jų Sąryšio delegatų susirinkimas 
atsibus kovo 3 d., 8 vai. vakaro, 
Liuosybės salėj, 1822 Wabansia 
Avė. Visi delegatai būtinai turit 
pribūti laiku, nes turim daug svar
bių reikalų. —Valdyba.

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant namo buČernė ir grosernė. Per 
1(1 metu išdirbta, ant didelio siti 
to Michigan Avė. Parduosiu pi- 

ncbegaiiu

Bridgeport. — Saldžiauisos šir
dies V. Jėzaus Dr-stes mėnesinis 
susirinkimus jv\ks antradieny, ko- 

7:36 vai. vak., Liet. Au- 
1133 S. Halsied 
esate kviečiami 

daug svarbių 
gi atsiveskite

REIKALINGI du pirmos klesos 
virėjai; dienomis ir naktimis.

3103 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Lckernė 
ras ret ai I ir 
labai geroje 
<850 \V. 18 St

Matuliui, ji? 
pės žmogus 
kėk — jis, 
liausiu tuzu Vyrų 
nori užimti tokią 
kaip kad Galskis 
grupėje. Pagyvensime pama
tysime kas iš to išeis. Gal seka
mą susirinkimą pasirodyti visai 
nauja spėka apie kurią nė ne
sapnuojama. Viena ir kita 
grupė tokių spėkų savo tarpe 
turi labai daug, l iktai nelaimė, 
kad tos spėkos gana nerangios 

daug daibo reikia dėti kol 
išbudinama. Pavasaris jau ne
toli, pavasario gamta gaji, to
dėl esu tikras, kad pavasario 
oras darys savo magnetišką įta- 
l<ą ant visų tų. kurių vardai 
randasi šiarąe sąraše.

—Maxim Lupus

Pl’DI.E šuniukas, kaliukė, pra
puolė. Balta. Gausit dovanų už su- 
grųžlninh). Mis. ftimnistienė, 3204 
So. \Vallace SI.

REIKALINGA moteris prie na
mu darbo ir prižiūrėjimo 2 vaikų. 
Alga uera. Kreipkitės S. Kukas, 
10156 Carlišs jSl.^ytvažiuoti galima 
eollage Grove Avi1, iki 10"dh St.

Degučių nuostebos
vasario 27 d., prisi- ’ (jįj^* ’

Pavieniai nariai 
terjs norinti 
galite paduot 
vieno Draugijos nario arba dėl pa- 
rankumo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugijų-- 
Jums sekamos^ vietose mielai pa
tarnaus ;

Naujienos, 1739 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Jeigu norite, kad jums butų ge
rai patarnauta, tai jus visuomet 
kreipkitės prie firmos American 
Fuel Oil & Gas Corporation.

šita korporacija labai gerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir Jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

savo švogerio Juozą- 
Paeina iš Bakaičių 
vals. Gyveno Detroit 

Girdėjau buk miręs ir koks 
lupiuos su jo pulaido- 

i pranešti arba 
pažįstamų, k;itri( 

mieste, kaipo 
Mozekonts, Nrtr 
r Kazimieras i

BAGDONAS BROS.
E^i’RESSING & COAI 
MOVING EXPERTS 
distance handling .

ntralės Grupės 
autų narių skaičius

Chicagos Lietuvių Draugiją Savi
tarpinės Pašelpos viena iš di
džiausių pašelpbs draugijų Chica- 
goje. I šitų Draugijų priklauso 
virš 500 vyrų ftr moterų. Draugijos 
turtas siekia $11.000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašelpa išmokama gyvenan
tiems bile dalyįo Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau-. 
gyst?s bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpirnams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugiįos--apie sąlygas 
jirisidCjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted Si.. Tel Boulevard

Metinė Chicasros lietuvių 
šventė didysis Naujienų kon
certas, jau čia pat- Jis įvyks 
ateinantį sekmadienį, gražioj 

ir erdvioj gatvekarių darbinin
ku unijos svetainėj. Ashland 
Auditorium, prie Ashland ir 
Van Būreli gatvių. Svetainė yra 
padidinta ir daug patogiau 
įrengta, negu kad buvo pirmiau.

Apie koncerto gerumą nėra 
reikalo ir kalbėti Visi žino,

PARSIDUODA rakandai trijų kam 
barių, labai pigiai; parankus pavie
niam. Parendavojimi ir kambariai 
1710 Wabansia Avenue.

ieško darbo 
kus ir dirbti

Kreipkitės:

INVESTUOKI TE 
giau į Red Eslah 
pelno, mipsaugola: 
čia i s.

Adresuokite:
SIND1CATE.

P. O. Bos 1788, Chicago

kad Naujienų koncertai būna spėkos stos į mūšį sunku 
geriausi, o ir šiemet stengia- sakyti kurioje pusėje galės būt 
mąsi netik neatsiliktų bet dar 
viršyti gerumu visus buvusius 
koncertus. Ir kad taip bus ro
do ir artistų sąstatas. Naujie
nų k( ncerle dalyvaus ne tik 
visi žymiausieji lietuvių artis- 

r žymus svetimi ar- 
dainininkai-es ir šo-

lengvų 
išmokėjimų

ntelingenlinga moteris 
vai-

AGLYS

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI C100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per tisą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar smuiką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamfslyk 
šimtas uždirbtų jei 
Čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St

issij uosęs 
busianti 

vaja us 
po 9 naujas aplikaci- 

tavo mintis Vikto- 
dievo meilės ban- 

, nepasiduok bent 
nors ir tavo gru- 
bet .juo nepasiti- 

nori būt vv- 
grupės. Jis 
žymią vietą 

(Lentralčje

Susivienijimas Lietusių 
Savininkų ant Bridgeporh 
savo niencsir.i stisirinkima 
dieny, kovo 3 d., Lietuviu Audito
rijoj' 3133 S. Halsied St. Susirin 
kimus prasidės kaip 7:30 vai. vak. 
Visi nariai malončkil susirinkti lėi 
ku, nes randasi daug reikalu dėl 
aplatimo. —D. Gulbinas, rašl.

PA IEŠKĄU 
po Skotolo. 
kaimo, linkių 
mieste 
jo pusbroli 
jimii. Meldžiu 
draugu savo | 
venai Detroito 
landžiai, Milašius 
monlai Juozapas 
taip pat kitų pažįstamų jiieldžiu, 
kad. bent vienas iš jūsų atsilieptų 
ir suteiktų man (langiaus* žinių apie 
jo gyvenimų ir mirtį. Už tai busiu 
tamsioms labai dėkingas.

S. B. VVarapnirkas 
4032 Irving l’ark B.’vd., Chicago

šitokiom nuostabos partijos 
pavyzdį / turėtų sekti ir kiti 
pansįių partijų rengėjai, nes 
ir patiems jubiliantams yra 
kur-kas didesnis patenkinimas, 
jei draugų gilus širdies veliji
mai jiems yra kiltu budu pa
minėjam!. ‘Daugumoje panašių 
nuostebos (surprise) partijų 
laikas yra praleidžiamas betiks
liai gerkles tenkinimu ir be 
vertės žaismėmis bei tuščiomis 
kalbomis. Draugams Degu
čiams, kaii>o rimtiems darbuo
tojams Northsidės lietuviuose, 
šita- partija tai buvo tiksliu 
įvertinimu jų gražaus šeimyniš
ko gyvenimo, atsidavimo kul- 
tujriniam; Northsidės 
darbui ir įsigijimu 
nuosavo bungalovv,

SI.A. 129 kp. susirinkimas 
įvyko 14 d. vasario, Dvorak 
Park svet. Prisirašė penki nau
ji nariai; J. Kadžius, A. Alek
sa, J. Grušienė, M. Orlienė ir 
St. Pociūtė; p-lė Pociūtė įsto
jo į jaunuolių skyrių; trys na
riai persikėlė iš kitų kuopų. Po 
raportų valdybos ir ligonių ko
misijų pakelta klausimas kas- 
link sušelpimo SLA. 279 kp. 
narės M. Paskevičienės; ant 
vietos nariai suaukojo $1.45. 
Nutarta turėti parengimą pa
minėjimui 15-kos metų gyva
vimo 129-tos kuopos. Atlikti 
tą darbą pavesta valdybai.

MRS. V
Dressmaking & MiRinery 

7017- So. H’estern Avenue 
Tel. Frospect 8289

Darome moteriškas dreses pa
gal orderio; užlaikome gatavų pa
darytų naujausios mados. Daiome 
Hemstitching, Guzikus, Skrybėles 
ir įsodiname Rhine Stonęs po 30 
ir 50 centų už tuziną.

Geriausiai .Žinomos gyduolės dcl 
skaudamos gėYklės, tai yra terpen
tinas. Su juo reikia trinti gerklę, jis 
įsigeria per edos skylutes į parau- 
donasusius giliai raumenis. Prašali
na tuojau užsikrėtimą ir skausmą. 
Jis tuojau pradeda gydyti skaudamą 
vietą. Tuojau pradeda stimulioti cir
kuliaciją gryno ir šviežio kraujo ir 
gerklė tuojau pagerėja. Vienok, ža
lias terpentinas degina ir turi stip
ru kvapą. Taip. ka<C deginimas ir 
stiprus kvapus yra praŠuliutun l>v 
panaikinimo gydančių jėgų. Naujas 

yra žinomas kaip 
i’oi p?ntino Ointmentas”. 

save dėl išgydy- 
irba slogų iš 

Galite gauti DV- 
(tsakomybės 

sner Corupany, 
jum.-, reikia 

greitai, nusipiikite už 35c 
0c, slovikelj Turpo.

crcam, 
duodam 
kanibnriai 
du $45.

618 W. 47 PI 
Netoli Wallace

is, ką, ku’i*, kaip 
kada rengia, veikia

ar kviečia.

RUIMAS rentini, vyrui ar mer 
'ginai; gera vieta gyvenimui, 1 lu 
1 Ims, 7<86l So. Morgan St.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

rioms nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c. iki 
$2.85.

Mano tavoras parsiduoda nuo 85c. 
iki 50c. pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SĖLEMONAVIčlUS, 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

Pirmas mėnuo vajaus stebė
tinai sėkmingos. Vasario 14 
d. Draugijos susirinkime gru
pės parodė spėkų bandymą. Vy
rų grupė pasirodė daug stipres
nė už Centialinę grupę. Iš pat 
pradžios vajaus Centralinė gru
pė išsigando Vyry grupės 
šaukės pagelbos ^Motorų gru
pės. Moterų grupė davė garbės 
žodį, kad ji įtikins” iki perga- 

('.entiale grupe. Ir taip, 
Vyrų- grupe, be kieno 

pagelbos laike poros savai- 
laimėjo 40 naujų narių, 

kuomet Tentiulė grupė bendrai 
su Moterų grupe laimėjo tiktai 
36 naujus nasius. Vyrų grupė 
išgirdusi Moterų grupės perėji
mą į Centralę grupę, pradžioje 
buvo nusiminus, gailaus nusita
rė kviesti sau pagelbcn Jau
nuolių grupę. Kadangi Jaunuo
lių grupė buvo ką tik pradėju
si organizuotis ir da nespėjusi 
gauti nė vieno nario pakvie
timą priėmė. Tokiu budu, iš 
pat pradžios susidarė tiktai dvi 
galingos grupės, kurios lenkti
ni uosis iki garbingos pergalės

KIMBALL PIANAI
Del tobulumo savo 
pamylėti ir didžiai 
pagarsėjusius artistu.' 
kos ekspertus. Vien 
bąli grojikliu pianu 
jiti gaidas teirmgai 
geriausiai ištobulintų 
zika.
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