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T. Sąjungos seimas 
atidaryta

Kratos ir socialistų arės 
tai Vengrijoj

Foster skundžias Maskvai ko 
munistų nepasisekimais 

Amerikoje
Tautą Sąjungos susirin

kimas atidaryta
Kratos ir socialisty sueini

mai Budapešte
Pirmininkas kviečia visus ben

drai veikti Sąjungos presti
žui išlaikyti ir pakelti.

šauVengrų policija grūmoja 
dymu, jei bus bandoma da
ryti demonstracijos

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
kovo 8. — Kadangi kaip vakar 
buvo planuojama Budapešte di
delė demonstracija, policija šeš
tadienį oadar U.un.m krati 
namuose, are.štU'hh'ina žmones 
ir įspėdama gyventojus, kad 

balsų di- jeigu busią bandoma suruošti 
paradai ar mi

tingai gatvėse, tai policija šau
sianti.

Socialistų partijos vadas, 
Čosta apgailavo, kad Sąjungos Stefanas Vagi, ir trisdešimt du

šiol nedalyvauja kiti socialistai buvo areštuoti
ir kalėjiman sukišti. Policija 
kaltina juos planavus revoliu
cinį sukilimą per įuošiamą de
monstraciją prieš Bethleną.

Padaryta krata socialistų 
partijos centro įstaigoj ir kon
fiskuota daug literatūros.

GENEVA, Šveicarija, kovo 8.
— Specialis Tautų Sąjungos 
seimas atidaryta šiandie kaip 
3:10 valandą po pietų. Jį atida
rė Japonijos atstovas Išii. Ga
lerijos buvo kimštinai 
kimšusios publikos.

Trisdešimt šešių I 
džiuma seimo pirmininku buvo demonstracija, 
išrinktas I)r. Alfonso da Cos
ta, buvęs Ispanijos ministeris 
pirmininkas. Savo kalboj da

prisi-J

seimuose iki
Jungtinės Valstijos, bet parei
škė, kad Lokarno' sutarčių dė- 

Vokietljos įstojimo 
atsidaranti nauja

omenėj kivirčus, 
nuolatinių vietų 

be Vokie-

ka ii dėl 
9

i Sąjungą, 
taikos era.

Turėdamas 
kilusius dėl
Sąjungos taryboj 
tijos tokių vietų reikalauja sau 
Lenkija, Ispanija, Brazilija ir 
Kinija da Costa pareiškė, 
kad Tautų Sąjunga esanti da
bar pasiekus krįžkelės, tečiau 
ji negalinti daryti žingsnio at
gal, ir visi turį veikti bendrai 
organizacijos prestižui padidin
ti.

Policija buožėmis pliekia 
streikininkus

5 streikuojančių Nevv Yorko 
kailių darbininkų tarp jų 25 
moterys, areštuota

Argentinoj rinkimus 
laimėję radikalai

BUENOS AIRES, Argentina, 
kovo 8. Vakar įvyko trečios 
parlamento atstovų dalies rin
kimai, kurie praėjo visai ra
miai. Socialistai įsitikinę, kad 
rinkimuose jie laimėję, tečiau 
pranešimai iš provincijų rodo, 
kad bus laimėję radikalai..

[Radikalų partija Argentinoj 
yra tolygi įvairių Europos kra
štų liberalams.]
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NEVI YOBKAS, kovo 8. — 
Streikuojantieji kailių darbinin
kai šiandie bandė sui uosti tie 
monstraciją ties Seventh Avė 
nue ir West 24th Street. Būryj 
policininkų, pėsčių 
puolė demonstrantus 
darni savo buožėmis, 
vaikė.

Šimtas streikininkų
dvidešimt penkios moteiys 
vo areštuota. Visi jie kaltina
mi dėl netvarkos kėlimo.

New Yorko kailių darbinin
kai streikuoja, reikalaudami 4C 
valandų darbo savaitės, lygaus 
paskirstymo darbo ištisiems 
metams, idant tuo budu išven
gus nedarbo laikotarpių, 
įsteigimo nedarbo fondo.

ii

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI 30 žmonių žuvo teatro 

gaisre Sibire
Naujienos pagelbės jums 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bar genų* Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau t asmenų par 
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika 
lingas per paskelbimus Naujie 
nose.

— Novo- 
sudegė 

teatras, 
rodymo

skelbimų kai- 
Mažiausia kąi- 
colis (apie 30

MASKVA, kovo 8. 
nikolajevske, Sibire, 
krutamu jų paveikslų 
Ugnis kilo paveikslų
metu, kai teatras buvo pilnas 
publikos. Del kilusios pani
kos, ugny žuvo trisdešimt ar 
daugiau asmenų.

Infhienza New Yorko 
valstijoj
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Komunistai tariasi su socialis
tais revoliucionieriais

Chicago, III Antradienis, Kovas-March 9 d., 1926

Guodžias komunistę nepa 
sisekimais Amerikoj

Rusijoje bręsta politinis 
perversmas

No. 57

Transjordanijoj sukilę be 
duinai puolė britus

Koste r sako, kad savo kraštuti- 
nybėmis Amerikos komunis
tai atstūmę nuo savęs darbi
ninkų mases

• MASKVA, kovo 8. Amen 
kos komunistų vadas VVilliam 
Z. Foster, kurs iki praeitų me
tų rugsėjo mėnesio 1 uvo Ame
rikos darbininkų (komunistų) 
partijos pirmininkas, savo 
straipsny, išspaudintame Mas
kvos Pravdoje, sako, kad Ame
rikos komunistų partija turiu 
ti pakeisti savo taktiką. Ji tu 
rinti paliauti savo revoliucinius 
bandymus ir savo perdaug 
kraštutinę taktiką.

Foster savo straipsny krei
piasi j komunistų internaciona
lą prašydamas, kad jis gultų 
laukan karštagalvius fanatikus, 
kurie savo neapgalvota kraštu
tine taktika labai kenkia radi
kaliam judėjimui Amerikoj ir 
atstumia nuo komunistų pla
čiąsias darbininkų ,mases.

Del savo kraštutinybių ko
munistai Amerikoj ir neturį jo
kio pasisekimo, sako Foster, 
ir kaipo pavyzdį jis nurodo į 
pastarąjį kietosios anglies ka
syklų darbininkų streiką, km 
visoki komunistinės propagan- 
dos bandymai neradę nė men
kiausio streikininkų pritarimo.

Pagaliau Foster sako, kad 
komunizmui pakenkę ir tai, kad 
komunistų partija tiesioginiai 
maišiusis į darbininkų unijas. 
To daugiau nebeturėtų Luti, 
sako Fosteris. J*1s patariu taip
jau, kad taip vadinamoji “dar- 
binįnkų švietimo lyga” (trade 
union educational league) pata
ptų vėl savarankė organizaci
ja, kuri galėtų vesti unijose si.- 
vo kairiaspr. Tišką propagandą.

Prohibicija perpildė Wash- 
ingtono kalėjimą

l-------- —
Prašo kongreso pinigų kalėji

mui padidinti, nes nebėra 
kur dėti nusikaltėlių

8.VVASHINGTONAS, kovo
Prohibicija davė tokių vai

sių, kad Kolumbijos Distrikto 
calėjimo vyriausybė nebežino, 
uir dgti areštuojamuosius už 
prohibicijos laužymą, nes kals
imas kupinai perpildytas. Ka- 
ėjimas statytas talpinti ne
daugiau kaip 4(X) kalinių, tuo 
tarpu dabar jame sukimšta 
511 asmenų, kurių 48 nuoš. 
yia pasmerkti už nusikaltimą 
prohibicijos įstatymui. Kalėji
mo vyriausybė dėl to kreipėsi 

kongresą, prašydama, kad 
butų asignuota tam tikra pini
gų suma kalėjimui padidinti.

Varentai angliakasiui 
vadams areštuoti

[Pacific and Atlantic Photo]

Sir NevilJe VVilkinson, kuris padare mažytį pianą, 
bus Philadelphijos parodoj, o vėliau žadama atvežti jį į Chicagą.

■ ,, t, ..... J.J

Pilietinis karas Kinuose
Maršalas Feng Juh&ianas paė

mė Mačangą; Mandžurijos 
vadas siekias paimti Kujeh

Francijos ministeriy 
kabineto krizis

JEBUZOLIMAS, Palestina, 
kovo 8. Pranešimai sako, 
kad Transjordanijoj sudilę be
duinai. I’adėtis esanti labai 
rimta.

Arabų beduinai puolę vieną 
britų avanpostą ir visą įgulą iš- 
žudę. *

Iš Jeruzolimo išvyko į Am- 
maną, vieną svarbiausių l ž- 
jordonio miestų, britų kariuo
menės būrys, šarvuotų auto
mobilių lydimas.

PARYŽIUS, vas. 12. [LŽ].-- 
Rusijos komunistų atstovai mė
gina pradėti derybas su socia
listais revoliucionieriais. Tuo 
tikslu didžiausiuose rusų emi
gracijos centruose — Paryžiu
je ir Prahoje - komunistai 
daro atatinkamus žingsnius.

šis komunistų žygis yra da
romas sąryšy su iškeltais Ru
sijoje darbininkų ir darbo vals
tiečių vieno fronto sudarymo 
ūbaisiais.

Nusileidimas valstiečiams ir 
iškėlimas Rusijos liaudininkų 
obalsių komunistų centrą logln- bininkai, dirbusieji 
gai veda pagrindinai keisti sa-(Thiepval Britų 1 
vo nusistatymą link ’

Palaidota mina išdraskė 
Britu kareiviu kapus
PARYŽIUS, kovo 8. — Dar-’ 

i lauke tiese 
į kareivių kapi- 

, vu uuHisvavym.} imK partijos, iiėmis, netoli Amieus, rado že- 
’su kurios vardu surišta agrari- * orėse vielą, kurią jie bandė iš- 

nio valstiečių judėjimo tradici- traukti, 
ja.

Revoliuciniai socialistai nuo buvo girdėt per šešias mylias 
Pianas derybų nesišalina ir linkę yra aplinkui. Pasirodė, kad tai 

*su komunistais susitarti, Riek buvo viela nuo pakastos karo 
tas nesipriešintų pamatiniams metais minos. Sprogusi mina 
partijos dėsniams, ypač turint išdraskė daug kryžių ir kapų, 

milžinišką

Patraukus, kapinėse 
įvyko baisus sprogimas, kurs

omeny komunistų nusileidimus 1 padarydama že
1 x -’-x- ’ duobę.

vėlManoma, kad Briand bus 
pakviestas sudaryti valdžią: 
minima taipjau Heiriot

PARYŽIUS, kovo 8. — Res
publikos prežidehtas Douiner 
turėjo konferenciją su senato

TIENTS1NAS, kovo 8. — 
“Krikščionių generolo, maršalo 
Feng Juhsiano, kuominčunų ar
mija, kovojanti prieš generole 
Ličinlino jėgas, vėl paėmė Ma-
čangą, geleži tikėlio punktą dvi-' pirmininku <le Selves ir atsto- 
dešimt mylių į pietus nuo Tien- vų buto pirmininku llerriotu 
tsino. naujo ministerių kabineto su-

Iš antros pusės praneša, kad (darymo klausimu. Manoma, 
Mandžurijos vado Čang Tsolino1 kad bus daroma visų pąstangų 
kariuomenė jau persikėlus per 
uj>ę į vakarus nuo Luančau tik
slu paimti Kujeh, apie šimtą 
mylių į žiemius nuo Tientsino. 
To Čango žygio tikslas esąs at
kirsti sustiprinimus, siunčia
mus Fengo kuominčunų kariuo
menei. . . »

ir ateities perspektyvas. , 
Tatai galima pastebėti iš soc. I 

rev. vado V. černovo nesenai 
padaryto pranešimo apie dabar-' 
tinį komunistų partijos nusi
statymą valstiečių klausimu.

Socialistai revoliucionieriai 
dabar švaistą sąlygas, kuriomis 
galima butų taikintis su komu
nistais.

Yra žinių, kad komunistai 
neoficialiai mano pasiūlyti de
rybas Kerenskiui.

Jeigu tai įvyktų, tai Europai 
ir visam pasauliui piasive.tų 
nauja era.

IG’/z miliono automobi
li V Jungti Valstijose
CLEVELAND, Ohio. kovo 8. 

— Ekonomo Leonardo P. Ay- 
res, Cleveland Trust kompani
jos vicepirmininko, surinktomis 
statistikos žiniomis, 1925 metų 
pabaigoj žmonių vartojamų au
tomobilių skaičius Jungtinėse 
Valstijose siekė 16,500,000, 
taip kad kiekvienam 1,000 su
augusių baltų vyrų išpuolė 
542 automobiliai.

“Paleiski! parlamentą!" 
saukia francuzai

LYONAS. Franci j a, kovo 8.
Kai atvykęs pramonės paro

dai atidaryti Francijos prezi-! 
dentas Doumergue vakar važia-! 
vo pro milžiniškas minias, su
silinkusias Lyono gatvėse, mi
niose buvo girdėt riksmų: “ša
lin parlamentą!” “Paleiskit at-
stovų butą!”

Parodos 
nijoj, šalę 
gue sėdėjo 
basadorius 
kv. _______  ________ __

* I

b’.-.sadoiius, atvykęs dalyvauti | 
ceremonijose. .-.t.

atidarymo cereino- 
prezidento Dumer- 
sovietų Rusijos am- 
Francijai, Rakovs- 

Jis buvo vienintelis am-

prikalbinti Briandą, kad jis vėl 
bandytų sudaryti valdžią.

Jei Briandas visai atsisakytų, 
premjeru veikiausiai bus pa
kviestas Herriot, o jei ir tas 
atsisakytų, tai (’.aillaux, arba 
pagaliau Monzie.

Nesibaido diktatūros

Prašo neįleisti Ameri
kon caro briliantŲ, 

jie esu vogti

Amerikos prekybos su
Vokietija didėjimas

NEVY YOBKAS, kovo 8, - 
Moterų organizacijos

GENEVA, Šveicarija, kovo 8. 
— Sako, kad pasikalbėjime su 
vieno Šveicarijos alikraščio ko
respondentu, Francijos dclega-< 

Boncour pasakęs, kad 
diktatūra pavidale 
saugumo komiteto ir 

parlamentine sistema, 
nebūtų perdaug bau-

tas Paul 
socialistų 
valstybės 
pagrįsta 
Franci j ai 

Igus dalykas, jeigu įvykiai ver
ste verstų tokią diktatūrą pa
skelbti. Ji butų daug mažiau 
pavojinga ,ir daug logingesnė, 
ne kad vieno žmogaus diktatū
ra.

.Vis dėl to Boncour esąs įsiti
kinęs, kad Franci ja iš savo sun
kios padėties sugebėsianti išei
ti ir be tokių aštrių priemonių.

I VVASHINGTONAS, kovo 8. 
Prekybos departamento pra- 

į nešimu, .luivgtinių Valstijų pre
kyba su Vokietija praeitais 

\\ omen 1925 metais siekė $634,595,756,
Ihiilders of America pirminiu- arba $54,919,370 daugiau 
kė, Mrs. D. A. Story, kreipėsi užpraeitais metais, 
raštu į iždo sekretorių Melioną,! 
prašydama, kad jis užgintų įga
benti į Jungtines Valstijas ir įsikūrė tam tikri 
čia parduoti buv. Rusijos ca
rų karūnų
kad jie esą bolševikų valdžios 
vogti. Vogti daiktai, sako p.
Story, negali būt parduoti, vis i’orko, kelionei į vieną pusę tę- 
viena, kas juos pavogęs, aiški- siantis nuo dešimt iki dvylikos 
ras vagis, ar valdžia. valandų.

ne

BEkLINAS, kovo 8. - Čia 
draugija — 

Gesellschaft fuer lloehenflug- 
briliantus, dėl to, forschung — kibios tikslas bus 

įsteigti nuolatinį susisiekimą 
oru tarp Hamburgo ir New

VELYKOS JAU ARTINASI
TELEGRAFUOKIT PINIGUS GIMINĖMS

P1T1SBURG, Kas., kovo 8.
— Republic Coal kompanija 
Girarde išėmė varantus areš
tuoti buvusiam Kansaso anglia
kasių unijos prezidentui Alex- 
andrui Howatui ir esamam pre
zidentui Matt -VValteisui. Jiqį \ 
kaip unijos vadai, kaltinami dėl 

; to, kad praeitą savaitę apie 
| šimtas organizuotų angliaka
sių buvę atvykę į įvairias tos 
kompanijos kasyklas ir kurstę 
neunijistus mesti darbą. I

STRATFORD-ON-ĄVON, An
glija, kovo 8. — Gaisras sunai
kino garsų Šekspiro Teataą, pa
statytą didžio Anglijos poeto 
atminimui jo gimimo vietoje.

UŽMUŠĖ DARBININKĄ
ALBANY, N. Y., kovo 8. — 

New Yorko valstijoj daug žmo-z 
nių serga infhienza. Valstijos tos popierio fabrike 
sveikatos departamento žinio- muštus darbininkas, 
mis, visoj valstijoj šiuo tarpu Stratman, 23 metų,
ta liga sergu apie 2,000 žmo- mašinos rato, diržą, ir buvo pa
ntų. gautas į mašiną.

QUINCY, III., kovo 8. —Vie- 
buvo už-

Ralph
Jis taisė

Chicagai ir apielinkei ol'icia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę; truputį 
šilčiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra siekė mi
nim u m 9 \ maksimom 23° F.

šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 5:48 valandą.

Reikalauja $15*000,000 
paskolos taimeriams

VVASHINGTONAS, kovo 8.
Remdamas bendrą farmų 

aksporto ir kooperacijos biiių, 
senatorius Brookhart (rep.. 
Iowa) pareiškė senato agrikul
tūros komisijai, kad kadangi 
valdžia be niekur nieko davus 
geležinkeliams 536 milionus do
lerių, tai ji be mažiausių dve
jojimų turėtų paskolinti tai
meriams 15 milionų dolerių.

Per karą, sake Brookhart, iš 
valstybės iždo buvę paimta ir 
geležinkeliams duota 536 m i Ilo
nai dolerių, o vėliau jiems bu
vę paskolinta dar 307| milionai 
dolerių. Tuo remiantis, far- 
meriai turėtų teisės gauti 400 
milionų dolerių paskolos, bet 
jiems butų nemaža padėta, su
teikiant nors 15 milionų.

Naujienos pasiekė didžiausio ir neuž
ginamo greitumo siuntime pinigų^Lietu
von. 4-5 dienos Jūsų pinigai yra paskirtoj 
vietoj. Ir tasai greitumas Jums kainuoja 
tiktai 50 centų brangiau negu siunčiant pa
prastu budu, nežiūrint sumos ir adt0Xri il
gumo.

Pinigai pasiųsti iki Kovo 27 bus išmo
kėti prieš Velykas, išskiriant pačius blo
giausius Lietuvos užkampius, kur greitas 
susisiekimas yra negalimas.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
. BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St.

TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., • Chicago, III.

T ■*—-<........ .
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Jei jums yrą nusibodę 
paprasti...

Kas Dedasi 
Lietuvoj

RINKIMAMS BESIARTINANT
Smagiausia Ekskursija

JOKIE produktai kurie yra paprasti negali 
laikytis ilgai . . . Silpnumas, vyrų arba 

cigaretŲ, labai greitai pasidaro nuobodus. 
Jei jums yra nusibodę paprasti, rūkykit 
Helmarus. Kaip tik ji dasilytės jūsų lupas 
—jus laimėjote. Jus niekuomet neužmiršite 
jos.

K 
Ir juo ilgiau jus draugausite su ja, tuo 
labiau jus ją pamėgsite

Nors dar rinkiniai į seimų 
nepaskelbti, bet rinkimų karštis 
jau jaučiamas tolimuose kai
muose, (nekalbant apie miestus, 
kur p. p. Krupavičiams lengva 
privažiuoti), jau visokie ateiti
ninkai, stipendijatai, gerai ap
mokami krikščioniškos traicfls, 
gatava klebonijos duona, dar- 
buojaai iSsijtiosę savo auklėtojų 
naudai, kad nepralošus savo va
dovybės krikščioniškoje Lietu
voje.

Tarp buvusių devynių turimų 
krikščioniškų partijų rinkimų 
agitacijoje pradėjo smarkiai 
veikti dar viena — Ūkininkų 
partija su VI. Zubuvu, Naruše
vičium ir Skipičiu prišakyje, 
susispietę aplink “Ūkininkų 
Balsą”. Gal jiems pasiseks kiek 
ukininkų atitraukti nuo krikš
čioniškos Ūkininkų sąjungos. 
Jie tikisi sudaryti ateinančiam 
seime tokią jėgą, be kurios jo
kia koalicija neturės persvaros.1 
Kaip tatai pavyks, parodys rin-* 
kimai.

Kunigija su pagalba policijos 
terorizuoja visa,kas ne krikščio
nių demokratų, nors rinkimai 
dilr nepaskelbti.

LIETUVON
lai Bus Naujienų Ekskursija

Gegužio-May 15 dieną, 1926 PIANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. , Vien tik su Kirn- 
ball R-i-ojikliu > pianu Kalite trra- 
JiLi teiHinprai ir
geriausiai ištobulintą piano mu- 
ziką.

Parduodam ant lengvų 
išmokėjimų

TkePeopksJiirBituie (tepanif
Ah«- &<•*♦••

•ad

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St. 

4177-83 Archer Avė.

LITŲ STOKA.

Susipažinkit Su

Helma
Karalienė Žymiausių Cigaretų

Kelione Tiesiai I Klaipėdą

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

Šį metų Baltijos Amer. Linija nutarė paleisti 
savo didžiulius laivus tiekiai i Klaipėdos uostų

Piimut nė Ekskursija jvyks laivu Eituania April 27, 1926.
Antį a Ekskursija laivu Estcnia May 18, 1926 m.
'Plečia Ekskursija laivu Litftania June 8, 1926 m.
Ketvirta Ekskursija laivu Estonia July 3, 1926 m.
Penkta ir paskutinė Ekskursija Liepos-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 deloi 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 j abi pusi $196.00, užčėdysit $44.50 
Antra klesa į abi pusi $270.00, užčėdysit $30.Ou

Visais reikalais kreipkitės pas

V. M. STULPINAS 00.
3311 So. Halsted St. Chicago, 111.

Telefonas Yards 6062

Atsistatančiam iš po karo su
griautam Lietuvos ūkini reika
linga daug lėšų. Rubliai ir mar
kūs sudilo. Pas ką jų buvo liko 
tip sapnas. Krikščionių šeško- 
mui šeimininkaujant su dabar- 
uniais litais, litai taip išdžiuvo 
iš Kaimiečio kišenes, kad su di- 
dideliu vargu visame kaime te
surinksi penkiasdešimts litų.

Miestuose irgi tas pats. Sta
tyba visai sustojo; prekyba vos 
alsuoja, kasdien vis nauji ban
krotai; įmonės rnąžijUĮ,Uayį)inip- 
kus; bedarbių skaičius kasdien 
vis didėja. Tiesiog padėtis ne
pakenčiama. Krikščioniški eko
nomistai vis save ramina per sa
vąją spaudą, bet tam jų ramini
mui niekas jau nebetiki, nes li
tų klausimas kiekvienam įkyrė
jo iki kaulų. Jei krikščionims 
nepavyks greit gauti užsienyje 
paskolos, tai litų stoka pagrei
tins jų viešpatavimui galų.

— M. P.

“ŠIAULIŲ NAUJIENOSE” 
BOMBA.

Lietuvos fašistai veikia.

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generali 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijc 
vedėjas ir palydovas. Ji 
taipgi aprūpina detroitiČ 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reiktilingas popie 
ras, parduodat laivakortes' i 
gelžkelio tikietus ir suteiki 
patarimus visuose kelionėj 
reikaluose.

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

Naudokitės Patogumais!
Nėra geresnės, smagesnės 
r taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija. 
Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
avo rūpesčius ir reikalus 

palydovui ir keliauja liuo- 
;as, aprūpintas, patenkintas 
r ramus. Čia galima jaus
is kaip namuose, kaip sve- 
iuose, kaip dideliame — 
Igame piknike.

J. F. RADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

OFISAS: SKYRIŲ
668 VV. 18tli St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Blvd. 1063

Gydytoją Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas, ’
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

.- •TeL Humboldl 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare 
'ledėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2216 W. 22nd S t., Chicago 
Phone Canal 2591

■■■■■■■■■»«■«■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■H
Duosime Jums;■

Ne visai dykai

Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95 ■

Ant visų Ford uždaryti) karų i
Parduodame dabar juos nurųažintomis kaino- i 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 s

F»< breska!
2501 So- Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113 į

(iarsi'ikni ■■■ “Naujienose”
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Sausio 31 d. Šiauliuose buvo 
žemės Ūkio Ministeris kun. 
Krupavičius (kaip jį vadina, 
‘Mykolas Juodasis”), kuris ka
talikus atstovus suvažiavime, 
Juozapiečių salėje, savo nuopel
nais tiek įkaitino jaunųjų musų 
fašistų jausmus, kad pasekmė
je to vasario 2 d. ryte, “Šiaulių 
Naujienų” redakcijoje rasta iš
mušti langai ir po stalu padėta 
nesprogusi bomba (matomai, 
dar ne visai įsispecializavę toje 
srityje musų fašistai; žydų iška
bų tėpliojimas geriau sakasi).

Tuose namuose randasi ir 
“Kultūros” B-vė. Be to gyvena 
virš dešimties žmonių, kurie bu
tų nukentėję, jei bomba butų 
sprogusi. — P.

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimui) arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite baksel) 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežA 
{imą tuojuus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios v ra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios Cadum Gint 
ment taipgi gerus nuo spuogų, šlakų 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos 
karščio, pilės, slogų išbėrimų dedei 
vinių, niežėjimų. ų*kręstų dedervinių 
išsihrėžimų persipiovimų, nusidreiki
mų, skaudėjimų šašų, nudegimų ir tt 
Jei jus negulite gauti Cadum Gint 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 85c 
pas Tho Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

•* ., . x . t »

Garsinkites Naujienose

WABASH GELŽKELIS
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 chicagiečjais 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 j NIAGARA FALLS.

NIAGARA FALLS
r,. • 4

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

ERIE GELŽKELIS
IŠ Buffalo visi ekskursantai tais pačiais vagonais keliaus tolyn Erie gelžkeliu. 
Viši 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 PuUman vago
ne, tam bus parūpinta.

KELIONĖ NUO NEW YORKO <1* 1 O ZL 
KLAIPĖDON IR ATGAL lOU

BUKIT PRISIRENGĘ
NORINT keliauti su šia garsia ekskursija reikia būt prisirengus iš anksto. Ne- 
turiptięms Amerikoniškų popierų reikia turėti gimimo metrikus, gauti Lietuvos 
užsieiiio 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.
Detroitiečiai kreipkitės pas musų generalį agentą ir palydovą, J. J. Strazdą, o 
chicagiečiai ir iš kitų miestų — į Naujienas.

' M «» M 4 • ♦
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' ŠALIN PLIKUMAS! '
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir passitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

■IIIIIMIII■■■■■■■■■■

Matai Kas Dedasi?

“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.
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VARTUKIT SULPHUR JEI 
JUSP ODA PLEIŠĖJA i

* Kaip tik u2-
dėsite Mento- 
Sulpur ant nie- 
žiančios, parau- 
donavusios ar- 
bu supleišėju- 
sios odos, tuo- 

/ Z//S*-yV l \ Jau apsistos 
/ J \ \ \ niežėjimas i r 
' Į{ \ pradės' gyti. 
/ ų A Taįp sako žy-

/ A \. ' mus speci
alistas. šis sulphur prirengimas 
yra padarytas j cold cream, suteikia 
tokią greitą pagelbą net ir begalo 
dideliems niežėjimams, kur niekus ki
tas negalėjo pagelbėti.

Nes jis yra yra ligų perų znaikin 
tujas, jis labai greitai taip sakant už
saldo niežėjimą ir tuojau pradeda 
gydyti skaudamą vietą ir po to pa
lieka dailią odą vietoje negražių ne
lygumų ir kitokių spuogų.

Jums visai nereikia laukti dėl pa
sitaisymo, nes pats greit apsireiškia. 
Nusipirkite slovikėlj Rowles Mento- 
Suiphur, pamatysit ką jos reikš dėl 
jūsų. Atsiųskite dėl jo kuponą. Iš
kirpkite tuojau.

KORESPONDENCIJOS |
Indiana Harbor, Ind.

Kovo 7 d. čia pasimirė Kazi
mieras Bartulis, 15 m. amžiaus, 
kilęs iš Žagarės parap.. Veršių 
kaimo. Paliko nuliūdime žmo
ną ir penkias dukteris Pran
cišką, Apoloniją, Marijoną, Oną, 
Heleną. Be to jis turėjo gimi
nių Chicago j e.

Kūnas yni pašarvotas jo na
muose 36(11 Main St., Indiana 
Harbor. Laidotuvės bus sere- 
doj j šv. Kazimiero kapines. •

—R.

1,471,573. Franci jn turi 855,- 
090; Kanada, 727,591; Vokie
tija, 539,830; Australija 368,- 
293; Italija 181,700; Argentina, 
181,250; Nauja Zelandija, 121,- 
286; Belgija, 121,177; Švedija, 
101,600; Itolandija, 96,900. 
Tiek dėl tautų, kurios užima 
pirmas vietas automobilių pra
monėj. Dabar imkime tas, ku
rios turi mažiausia automobi
lių. Rekordai parodo, kad 
Tibete yra vienas motorinis ka
ras, Solomon Salos 2, Gilbert 
ir Ellice Salos 2, Faroe Salos

Dzimdzi Drimdzi 
maršrutas

Nėra Nieko Geresnio
• PAIN-EXPELLERĮ

• Vaizbažcnkiis įreg. J. V. Pat. Biure.
Trinkite juotni nuo reumatišky skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando, neuralgijos ir apšluhimo. Pain-Expe11eris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaikui 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER A CO.
BBRRY & SO. Sth STS. BROOKLVN, N. Y.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Blvd. 3138 
. Woitkievicz- 

BAN1S

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos Hgon- 
bučiųose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

AKUfiERKA 
pa- 

mote- 
rims prie gim- 

patarimai 
moterims 

r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

KREIVOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS
Už dyką pa

tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Dominica 23, ALyssinija 25, 
Eritea 70, Britų North Borneo 
72, Cook Salos 73. Austrija tu
ri 30,000 motorinių vežimų, 
Čekoslovakija 26,300, Dancigas 
2,058, Danija 79,120, Finlandi- 
ja 16,100 Vengrija 9.111, Lie
tuva 738, Norvegių G2.96O, 
Lenkija 18,300, Busija 18,500, 
Šveicarija 53,900, Jugoslavija 
7,110.

Vėliausias automobilių cen
zas parodo kiek kiekvienoje 
šalyje randasi Amerikos auto
mobilių. Amerikos šalyse dau
giausia automobilių pagaminti 
Suv. Valstybėse. Danijoj 75 
nuošimtis Amerikos- automobi
lių; Egipte 55 nuošimtis, Fin- 
landijoj 85 nuošimtis pasažie- 
rinių vežimų, 90 nuošimtis 
truck’ų ir 50 nuočinitis moto
rinių dviračių, Graikijoj 70 
nuošimtis, Indijoj 85 nuošim
tis, Palestinoj 87 nuošimtis, 
Rumunijoj 70 nuošimtis, Švei
carijoj 22 nuošimtis ir Jugosla
vijoj -14 nuošimtis.

DR. A. WARCHALOWSKI

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis, specialistas

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

1 NedSlioj 9 iki 12 ryto
k Akiniai 15 ir augščiau j

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

Egziupinvoja akis — pritaiko akinius — šlifuoti 
stiklai ant vietos.

1OJ3 Milwauhee Avė.
Ant Xclowskio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki
9 vakare. Nedėlioj ųuo 11 iki 12 dieną

■ 1 ' ■ .................... ——m. m..................... . DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

luli žmones
Drimdzi išnykus, vie- 

gyvas.

manė

Lietuviai AdvokataiDykai
VUlY a Išbandymui 
man dykai tampei j Mentho-

VVhitehall l'harmacai Co. 
SUS Madiaon Avenue 
Nvw York

Atstokite 
Sulphur.

uio balandžio
Dzimdzi

Salti
Sustabdo į dieną
Pora dožu Hill’s sustabdo Šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį, gripą, paliuo.MUoja vidurius, suvikri- 
nn visą. kūną. Ir nepalieka blogy pa- 
ackmiy.

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties įniršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą Bill’s ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.

Kaina 30c

UININE
su paveikslu

Nors 
Dzimdzi 
nok jis 
13 iki gegužes 13 d.
Drimdzi vodevilis vėl aplankys 
lietuvių kolonijas. Gastrolėse 
dalyvaus visi dzimdžuii. Pro
gramas visai naujas-

Jau sutarta ir dar tariamasi 
su žemiau paduotom kolonijom:

BALANDIS men.

17

19
21
22
28
30

d. Boston Mass.
d. VVorcester, Mass.

Hartford; Conn. 
Bridgeport, Conn. 
Pliiladelphia, Pa. 
Baltirnore. Md.

Pittsborgh,
Pittsburgh, Pa.
Chicago, III.
Chicago, iii.

d.
d.
d.
d. 

d.
d.
d.

Pa.

Tikrai Gauk

CASCARĄ,
Raudona Dėžė^h

GEGUŽĖS men.

• >

d.
d.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo V lėta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vah kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. OLIS
Advokatas

U S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-G 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

y—9 v. v. apart Panedėlio ir 
/ Pėtnyčios.

Tikras Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūti

mo ir Užkietėjimo 
Vidurių

Daktarai, Kurie Daug Metų Prakti
kavo, Nusistebėjo. Kaip Greitai 

tos Gyduoles Veikia Tokiuo
se Atsitikimuose

Jeigu ju»ų daktaro* <iar neuiraAe 
tų gyduolių, tik nueikite i aptieką ir 
kitę butei| ; joa vadinami Nuga-Tone. 
> ra malonios vartoti 
visam mėnesiui tų _
r|. Jus nuiiutebėsite kaip greitai jos yei 
kia. Nuo nevirikinimo, 
tiejnno. neveiklių kepenų. | 
Kalvus skaudėjimo, stoką ambicijos, prasto 
miegojimo, ir t. t. nieko nėra geresnio 
kaip Aios gyduolės. Pabandykite jas tik ke
letą dienų ir jųw nusistebėsite, kaip greit 
jos atnaujins jūsų stiprumą, ambiciją, pep 
ir punch. Jos suteikia malonų ir ativieii- 
nant| miegą ir jus pradėsite jaustis ge
riau beveik tuojau. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai ką jos padaro tokiose at_ 
aitikimuose, jie privertė visus aptiekorius 
nuteikti garantiją ir sugrąžinti pinigus jei 
Jus nebusite užganėdlątas. Rekomenduoja
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

jum« 
gau
jos 

ir jus ualite gauti 
gyduolių apie ui dole-

r i- i- 
kraujavimo, uiklo- 

praato apetito.

PERSERGĖJIMAS 
VYRŲ

Tikras apsaugojimas nuo socia
lių ligų, užtvirtinta per Europi
nius gydytojus. Prishjskite $2 už 
pilną prirengimą. Del informacijų 
rašykite pas

PHARMA LABORATORIES
.36 So. State St., Chicago

Išgydė jo rupturą
Ai litavau didelę rupturą, kuomet kė

liau didelę ukrynlą keletą metų atgal. Dak
tarai bake, kad ai būtinai turiu daryti 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. Pas
kiau ai daiiiinojau apie tok} dalyką, ku
ris greit iigydė mano rupturą. Jau kele
tas metų praėjo, o mano rupturą 
sriau nepasirodė, l>et vienok ai dirbu 
kų darbą kaipo karpenteria. Nedariau 
racijos, nesutrukdiiau laiko, nebuvo 
belio. Ai nieko neturiu pardavimui, 
suteiksiu jums pilnas informacijas, 
iigydyti rupturą be operacijos, jei 
paraiyalt. Eugene M. Pullen, Carpenter, 
277 M. Marcelina Avė. Manaaųuan, N. J 
Jkkirpkit i| straipanj ir parodykit kitiems, 
kurie turi rupturą — jųa cal >*gelbė«it jų 
gyvybę arba sustabdyait skausmus, praia- 
linsit rupeati ly pavojų operacijos.

duu* 
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tru- 

iMrt 
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Ar Jus žinote, j<ad —
Šiaulių mieste, Lietuvoje, “Apolo” 

saldainių dirbtuvė, sausio 15 atlei
do I I darbininkų ir nedamokėjo 
jiems 2,501) litu. Darbininkai ap
skundė kompaniją į teismą. Social
demokratinė miesto valdybą davė 
darbininkų apgynimui dykai ‘ advo
katų. Ar jus žinote, kad Helmarai 
yra padaryti iš gryno Turkiško ta
bako ir suteikia jums gerumą ir 
užsiganėdinimą. Paprasti cigaretai 
suteikia jums lik daugumą ir dau
giau nieko. . ,

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kdsdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

i ryto iki 2 vai, po piet.
- . ■ - _ Įim a - . . . .—■- ------------------ - - —..........  -....
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16
18
2(1

25
26

28
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d; 
d. 
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('.ic:rd, 111.
Indiana Harbor, Ind.
Chicago, III. • 
Detroit, Mieli. 
Detroit, Mieli. 
Cleveland, Ohio.

d. Cleveland, Ohio. 
d. Bochester, N. Y. 
d. Amsterdani, N- Y.

Scranton, Pa. 
Wilkes Barre, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Bridgeport, Conn.

d. New Haven, Conn. 
d. Ansonia, Conn.
d. Watrrbury, (’onn. 
d. Hartford, Conn.
d. Worcestt r, Mass- 
d. Boston, Masst 
d. Lawrence, Mass.
d. Mcntello, Mass.

DĖDĖ SAMAS PIRMOJ VIE 
TOJ AUTOMOBILIŲ PRAMO

NĖJ

Paskutinis pasaulinis motori
nių vežimų cenzas 
Valstybių svarbią 
mobilių pramonėj. 
1926 m. pasaulyje

pasažierinis

parodo Suv. 
vietą auto-

Sausio 1, 
buvo 20,- 

karas.799,151
181,573 motoriniai 'buss’ai, 3,'- 
451,939 trukai ir 1,519,765 mo
toriniai dviračiai. Tai rodo, jop; 
automobilių skaičius padidėjo

visų pasaulio motorinių 
,nemažinus kaip 19,999,- 

arba 77 nuošimtis, yra 
Valstybėse, vienas moto- 
karas dėl šešių gyventojų. 
Valstybės turi suvirš 83

DIDELE EKSKURSIJA 
LIETUVON

Birželio (June) 2 d., 1926
The Pennsylvania Exchange 
Bankąs (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 i 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 j The Pennsylvania Ex- 
change Banką, 294 Eighth 
Avenue, New York City. 

(Skelbimas)

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

Miesto ofisas
190 No. State 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. 
Nedėliomis 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) 
LUOTU VIS ADVOKATAS

7 So. Dearhorn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600
................ Ii! ■■ I! .......................... III ■ ................................ Z

Look
to your health. Epsom 
Salta is štili the best 
Physic—take it in small 
flavored tablete.

-r- - —

DR. HERZMAN-^
— 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 prietdusus. ’
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 
Drexel 0950

Boulevard « 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telofonai:

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten h at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, J Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivų.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
; {statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

I Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems,

karų
436,
Šuv.
rinis
Suv.
nuošimti pasažierinių karų, 70 /keturiems ar šeiiems žmonėms. Pa- 
nuošimtį trukck'ų ir buss’ų ir (£££»*• P““"“ lr 
apie 10 nuošimčių visų motori
nių dviračių.

Suv. Valstybes su beveik 20 
milijonų visokių: motorinių ka
rų, seka Didžioji Britanija su

Kreipkite prir mu» vietinių agen- 
ų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

117 So. Sl»t. SU CNeaito. III.

DR. J. F. KONOPA CftlRUJ^AS IR
Y.PAY Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosj 

1 jr gerk]ę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedėlioj 10-12
TEL. ARMITAGE 6145

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

OHICAGO, ILL.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimaa, 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIA14 ST AS egzamin avojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
The Knight Laboratories. Chiaego

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteiį

LIETUVIAI DAKTARAI
arti Leavitt St.

Telefonas ('anai 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681 1 ---- •

Namų 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.

t 1 ■«

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

A. L. THOMAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Keiv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

Ofiso Tel. Bou.evard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

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

■ . iii ■ .z

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

rz > J 5 nuo 9 akt 11 vai. ryte; K alandos nuo 5 jįj g va|. vakare

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_ --jį.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į sto

ti, arba savo išnešiotojui syki i mėnesi ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne daugiau per mėnesį, 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 adresas skaitytojo.

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

Už metus—15Q, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

......................   Atkirp čia ..................  ».............

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Aver 
VALANDOS:

Res. Midvvay 5512
DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdieną. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Data: Kovas 9. 1926

M 
h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare 
surxnnxxxxxxxx23xxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Re s, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

I— ......................................... i.iLHa.ia..

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė, 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St,
1 Chicago, III.

Bables Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip Sis saugus Kūdikių 
Laxative.

Mas. Winslow’S
Syku p
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

Chicagoje — paltu: 
Metams ... -..........  $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.0C
Trims mėnesiams ..................... 2.5(
Dviem mėnesiams ................... 1.5(
Vienam mėnesiui .......................... 75

Chicagoje per neliotojus: 
Viena kopija .......................... 3c

Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje,

minga ekskursija j Washingtoną, tai Briand’as atidavė 
iždo ministerio portfelį kitam apsukriam finansininkui, 
Doumer’ui. x

B. BlavettiunaA.

Žemynų. Judėjimas
Editor P. GRIGAITIS 

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevett 8500

Subscription Rates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.
^■I1 ■-< ~ 1 1' • • " ■■■■■■■,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinlus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. -Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..................    $8.00
Pusei metų ................................... 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.

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

Francijos darbo žmonės tečiaus turi parlamente stip
rią savo atstovybę kairiųjų partijų bloke. Reikėjo kaip 
nors padaryti taip, kad tas blokas nesugriautų jo planų. 
Todėl premjeras ryžosi jį suskaldyti, palenkiant savo pu
sėn radikalus ir paliekant socialistų frakciją izoliuotą.

Įvairiais manevrais Briand’ui iš tiesų buvo pavykę 
daug kartų pasiekti to, kad radikalų partijos atstovai bal
suodavo už valdžią, kuomet socialistai balsuodavo prieš 
ją arba susilaikydavo nuo balsavimo.

Kairiųjų partijų blokas tapo labai susilpnintas. Bet 
pirma, negu jisai galutinai suiro, paslydo koja pačiam 
Briand’ui. Nieko pozityvaus nepadaręs, jisai turėjo pasi
traukti.

(Pabaiga)

BRIAND’O KABINETO GRIUVIMAS.

APGAUDINĖJIMO POLITIKOS VAISIAI.

NEPERGALIMI FINANSINIAI KEBLUMAI.

BRIAND’O MANEVRAI PRIEŠ KAIRŲJJ BLOKĄ.

SOCIALISTŲ PLANAS.

Kas dabar mėgins traukti Francijos valstybės veži
mą iš finansinio dumblo, į kur; jisai yra įklimpęs, kolkas 
dar nežinia. Bet. kokia nebūtų naujoji valdžia, ji geresnių 
rezultatų nesusilauks, jeigu ji elgsis panašiai, kaip jos 
pranokėjai.

Socialistų programas, reikalaujantis kapitalo duok
lėmis padengti valstybės skolas, yra vienintėlė išeitis iš 
krizio. , 1 \

Briand’o kabinetas nuverstas. Per tris su viršum 
mėnesius intrygavęs parlamente, Francijos premjeras ne
sugebėjo pravesti tokį finansinį planą, kuriam nepritaria 
kairiosios partijos. Dešiniųjų partijų paramos neužteko, 
kad išgelbėjus valdžią.

Atsistatydindamas, Briand’as palieka valstybės iždą 
daug blogesnėje padėtyje, negu jisai buvo pereitą lapkri
čio mėnesį. Francija šiandie stovi ant bankruto krašto. 
Ateina laikas mokėt daugelį skolų, o pinigų nėra iš kur 
paimti. Biudžetas dar nepatvirtintas; naujų mokesnių 
imti negalima. Valstybės kreditas išsemtas iki dugno, to
dėl paskolų niekas daugiaus nebeduoda. Franko kursas 
smunka vis labiaus ir labiaus. ž

Dabar gal jau Francijos visuomenė supras, k^ pa- 
girtiasai1 Briand’o “lapės gudrumas” ne patarnavo kraš
tui, bet greičiaus pakenkė jam.

Apžvalga
LIETUVOS CENZŪRA

BESARMAČIAI.

”, o 
8U81- 

organas rašo, kad 
” ir kiti laikraščiai

Buvusiųjų “progresisčių 
dabartinių “darbininkių“ 
vienymo organas rašo, 
“Naujienos 
šaukę iš džiaugsmo “Valio” dėl 
komunistinio Bimbos suarešta- 
vimo.z

Francijai jau senai reikia tokių politikos vadų, ku
rie pasižymėtų ne gabumu dumti žmonėms akis, bet tei
singumu, protavimo aiškumu ir griežtumu.

Per visą karo laiką Francijos piliečiai buvo apgau
dinėjami. Valdžia įtikinėjo juos, kad milžiniškai padidė
jusias valstybės išlaidas galima busią padengti priešų pi
nigais. Tą pačią pasaką tęsė ir sekančios vyriausybės, ku
rios buvo susidariusios įvairiu laiku po karo. Todėl per 
dešimtį metų Francijoje nebuvo keliama mokesnių, ir 
valstybė brido vis giliaus ir giliaus į skolas.

Tik pavasaryje 1924 m. Francijos žmonėms paaiškė
jo, kad žadėtųjų “reparacijų” iš Vokietijos nebus galima 
daug išsunkti, ir kad kelias, kuriuo kraštas eina, veda į 
pragaištį. Tų metų gegužės mėnesio rinkimuose piliečiai 
parodė norą, kad valdžia butų pakeista. Didelę daugumą 
vietų parlamente laimėjo radikalų ir socialistų blokas.

Kitas tokios pat rųšies mela
gis, “įLaiaves” Vabalas pasakoja 
joje, štai ką: “ ‘Nattj.’ jau rašo, 
kad socialistai neskundė d. Bim
bos... Išsigando. Pamatė, kad 
visuomenė ne su jais. Tuo tar
pu tuos skundikus tie laikraščiai 
perstatė, kaipo Montello ‘visuo
menės druską’.’’

Visa tai, žinoma, yra begėdiš
kas melas. “Naujienos” ne tik
tai nesidžiaugė skundu prieš 
Bimbą ir negyrė skundikų, bet 
priešingai — iš karto pasmerkė 
skundą ir nupeikė skundikus ir 
jų pritarėjus!

Kauno “Socialdemokrato
. numeryje mes buvome pastebė

ję didelį baltą tarpą vienoje 
špaltoje. Buvo aišku, kad tai 
cenzoriaus darbo pasekmė. Da
bar musų draugų laikraštis pra
neša, ką tas spaudos cerberas 
buvo iškandęs iš straipsnio:

“Praėjusiam ‘Socialdemo
krato” numery karo cenzo
riaus išbraukta žinutė liečian
ti drg. Karolį Petriką, kurs 
karo komendanto įsakymu vi
sam karo stoviui ištremtas iš 
Kauno apskr.”
Tai ve kam reikalingas karo 

stovis! Vailokaitis, Šmulkštys 
ir kiti juodvarniai nori jį palai
kyt (ir dėl to sako karštas kal
bas Seime) tam, kad butų gali
ma be teismo persekioti darbi
ninkus ir jų vadus ir slopinti jų 
spaudą, kuri 
“Krikščionybė

apie tai
— ar ne?

Pastabos

6

rašo.

Ar jau komunistų “literatai” 
visai prigirdė munšaine savo 
sarmatą', kad jie šitokiais melais 
drįsta per akis apgaudinėti savo 
skaitytojus?

prabaščių sakant

KREIVAS ARGUMENTAS.

Nieko svarbaus, nie-
Visi “Laisvės”

Bet, deja, ir po tų rinkimų finansinė politika pasili
ko beveik ta pati. Iš radikalų sudarytas Herriot kabine
tas įvykino labai stambią atmainą užsienio politikoje, 
sutaikydamas Franciją su Vokietija; bet jisai neturėjo 
pakankamai drąsos imtis griežtų reformų mokesnių-sri
tyje. . ' ;

Socialistai, kurie rėmė Herriot, nors tiesioginiai val
džioje ir nedalyvaudami, — reikalavo, kad milžiniškų 
krašto skolų atmokėjimui ir valiutos stabilizavimui bu
tų uždėta nepaprasti mokesniai kapitalistams. Šitą reika
lavimą tečiaus radikalų valdžia taip ilgai atidėliojo, kad 
susilaukė finansinio krizio paaštrėjimo ir nupuldė savo 
vardą žmonių akyse.

“Draugas” rašo: •
“Pruseika Brooklyno ‘lais

vėje’ pripažįsta, kad komuni
stai — bolševikai Lietuvoje 
nėra priešingi susidėti laike 
rinkimų į Lietuvos Seimą su 
social-demokrataiš į vieną 
frontą, aišku, kad smarkiau 
galėtų veikti prieš Lietuvos 
neprigulmybę. Įdomu butų 
matyti ir Amerikos social
demokratus susižiedavusius 
su Maskvos agentais — ko
munistais. Juk vieni nuo ki
tų neperdaugiausiai kuo ski
riasi.”
Pasaka, kad socialdekratai 

neperdaugiausiai kuo skiriasi

Kuomet žmogus skaitai ko
munistų “Laisvę”, tai gauni to
kį įspūdį, kaip kad girdint kokį 
lietuvišką
“graudų” pamokslą savo para- 
pijonams.
ko įdomaus.
“straipsniai” rašyti ir pritaikyti
vien Maskvos davatkoms, ku
rios nepajėgia protaut, bet tik 
vien tikėjimu gyvena. “Laisvė” 
žino, kad kuomet tokius žmones 
sugraudini, tuomet lengva juos 
išnaudot.

¥ ¥ ¥

Viena Maskvos davatka “Lai
svėje” kalba apie “sarmatą”, 
“principus” ir “teisybę”. Oi tu, 
svieteli’... žmonės, kurie netu
ri jokių principų, jokios sarma
tos ir melų skleidimu gyvena, 
kalba apie dalykus, su kuriais 
jie neturi nieko bendro. Tai či
goniška drąsa. — Kalvis.

Herriot teko rezignuoti. Sekantis kabinetas, kurio 
priešakyn stojo Painlevė, irgi neparodė reikiamos ener
gijos finansinių reikalų tvarkyme. Iškilęs Morokkojė, o 
paskui ir Syrijoje karas atnešė dar dauginus keblumų. Ir I nuo bolševikų”, yra taip negud- 
ši valdžia, nepajėgdama išrišti stovinčių prieš ją proble-h’i, kad jos neverta nė kriti
mų, turėjo taip pat pasitraukti ir užleisti vietą Briand’- kuoV-

I Bet kunigų organas daro dar 
„ x . -114. i r .. ii. • ii blogesnį dalyką, * Iškreipdamas1 astaiasis mane, kad tas kliūtis, dėl kulių suklupoIJisai praneša, kad Lie- 

pirmesnės valdžios, busią galima apeiti. Jisai norėjo pa-Įtuvos komunistai siūlosi į vieną 
siekti gudriais “manevrais” to, ko nepasiekė nei Herriot, frontą su socialdemokratais, bet 
nei Painlevė dėl stokos pasiryžimo. Į nepasako, kad socialdemokratai

Į jau yra viešai pareiškę, kad jie 
I žiuri į tą pasiūlymą, kaipo į 

.(provokaciją, ir griežtai jį atme- 
“Draugas” užtyli1 taip pat,

Atmetęs socialistų planą apie specialių mokesnių įve- 
dinttj kapitalistams, kaipo perdaug “revoliucingą”, jisail^y^migas” 
ėmė ieškot kitokių šaltinių valstybės iždui pripildyti. Ko- ka(1 ir “Naujienos” pilnai prita- 
kie tie šaltiniai? Aišku, kad, jeigu mokesnių našta puls I re šitam Lietuvos socialdemo- 
ne ant kapitalistų, tai ji turės būt užkrauta ant pečių ma* kratų pareiškimui, 
žo turto žmonėms ir beturčiams.

Briand’as ir mėgino šiton pusėn eiti. Jisai pavartojo 10 spėliojimus
Kuo remdamasis tat jisai da- 

apie “susižieda-

ir beturčiai nesuprastų, kas jiems yra rengiama.
Šitup tikslu jisai pradžioje pasikvietė talkon garsų

jį ( ‘.ull.m \, o kai šis ugadino savo reputaciją nepasuk -

mą
šitokiais kreivais argumen

tais “D.” diskredituoja ir save, 
ir ta “krikščionišką dorą”, ku-

a

i

[Pacific and Atlantic Photo]
Alma J. Kvening, gavo Aust

rijos sostines, Vienuos, dovana 
uz pasiz.\ mė.iiiua literatūroj.

šiaurė* gi ašigalis buvo tikrai 
ten, kift» dabar Pievinės Ame
rikos šiaurės dalis, bet tais lai
kais ten buvo Didysis vandeny
nas ir todėl šiaurės ašigalio 
pėdsakų nerasta.

Ir daug kitų klausimų, kuri 
žemės istorijoje sudarė iki šiol 
painiavą, pasirodo labai pa-

Iš tikrųjų, jei tiksliu globų-(tarp Afrikos—Pietinės Ameri-

—Afrikos, tarp Afrikos Mada-! Prastai Vegenerio teorijos iš- 
gaskaro—Indijos— Australijos sprendžiami, bet išdėstymui 
- Antarktijos įvairiuose erų pe- sutrumpinti, aš esu priverstas 
rioduose turėjęs būti sąusu ke- iU()S apivisti.

su vaduojantis, iškirpsim iš 
popierio Pietinę Ameriką ir jos 
rytų krantus pridėsim prie Af
rikos vakarų krantų taip, jog 
švento Roko ragas atsidurtų 
Kamerūno įlankoje, tai aiškiai 
pamatysim, kad tie du žemy
nai viens nuo antro atskelti. 
Panašų atsilikimą galima pa
stebėti ir kitur, pav., pridėjus 
Madagaskaro salą prie Afrikos.

Tą savo nuomonę, kad žemy
nai buvo vienoje vietoje ir pa
skui išsiskirstė, prof. Vegeneris 
įrodinėja visomis geologijos 
mokslo šakomis (paleontologi
ja, paleoklimatologija ir kito
mis)., o taipogi ir geodezijos 
daviniais (apie tai aš žemiau 
paminėsiu), bet tie įrodinėjimai 
yra tiek platus ir specialus, kad 
aš nepajėgiu jų populiarizuoti.

Prieš kalbėdamas apie prof. 
Vegenerio aiškinimus dėl že
mynų judėjimo, priežasčių, lai
kau naudingu priminti, kad že
mės rutulys susideda iš kelin
to įvairių sluoksnių. Mokslinin
kai tuos sluoksnius dėl patogu
mo skirsto į 
sima ir nifa.
tinis žemės sluoksnis, 
— vidurinis, 
branduolys, 
kais ištiria, kad iš “šiai
daro žemynai, kurių storumas 
siekia 100 kilometrų ir, kad 
vandenynų dugnas 
vien tik iš “sima“. 
išeina, kad “sima”
kieta žemės pluta, kurios sto
rumas siekia 1,500 kilometrų. 
Giliau jau prasidęda “nifa”, 
kuris po 3,700 kil. gilumo da
rosi jau skystas.

Žemynų judėjimą iš rytų į 
vakarus sukėlė ta jėga, kuri

kos, tarp Indijos Madagaskaro

liu susisiekimas, nes tą aiškiai Į Klausimą, ar žemynai slen-
rodo gyvulių ir augalų lieka- ^<a vienas nuo kito ir dabar, 
nos, kurių randama vienodo a^sakp teigiamai.
numo žemės sluoksniuose. L 
to viena mokslininkų dalis (di-p 
džiausią) palaiko teoriją, kad 1 
tarp tų žemynų buvo sausumos, Indijos nuo Europos, šiaurės 
ir į klausimą, kur jos paskui ašigalio tyrinėtojas Kok savo 
dingo, atsakydavo: “nuskendo, k.iygoje 
ir susilygino su jurų dugnu”. Į *-PH’reiškiama.

c-1 - ~ °----------
1^1 Iš tikrųjų, visai nesenai geo- 

j čezijos daviniais pavyko visai 
iškia pastebėti slinkimą Greri-

knygoje pabrėžė labai juofnų 
, Ekspedicijos į • 

Bet šita tieorija sukėlė didelį Grenlandiją, Sebano 1823 m., 
kitos dalies mokslininkų pasi-j ^er8en’o ir Kopland’o 1870 m. 
priešinimą, kurie nesiulydami Pačio Kok’o 1907 m. mato-

- - -- t apsireiškimui vo tikrą Grenlandijos vie- 
aiškinimo, įrodinėjo, kad sau- las matavimas buvo da- 
suma nuskęsti negalėjo. Tą sa
vo nuomonę jie remia įvairiais 
rimtas į rudinėj inlais. I
svarbiausias i

jokio kito tam
Tas matavimas buvo da

romas taip, kaip ir jurininkų, 
kada jie nori sužinoti, kuriame 

rimtas į rudinėj ortais, kurių .iuf°s taške^jie yra, bet tik daug
svarbiausias išeina iš to, kad tiksliau. ---- -------
žemės pluta, kaip aš aukščiau 'Įs^_ ekspedicijų

3 grupes: šiai, 
Šiai“ yra v i rau

sima” 
“nifa” — žemės

Paskutiniais lai- 
susi-

susidaro 
Tuo budo 
yra tikra,

minėjau, susideda iš “šiai” ir 
“sima”, “Šiai” ; 
lyginamojo svoęio, negu “si 
ma”. ]_____ __ _____  __
niais, lengvesnio lyginamojo 
svorio masė jokiu budu negali 
nuskęsti sunkesnio lyginamojo 
svorio masėje, kaip kamštis 
vandenyje. Vadinasi, žemynai, 
kurie susidaro vien tik iš “šiai”, 
negali nugrimzti į vandenyno 
dugną ir su juo susilyginti, nes/ 
vandenynų dugnas susidaro 
vien tik iš “sima”.

Rezultatai matavimo 
i skiriasi 

vieni npo kitų ir rodo, kad
yra lengvesnio Grenlandija slenka nuo Euro- 

.UJ„ negu “si-H’0*’ matavimų skirtumas
Einant Archimedo dės- štai koks:

Tų matavimų skirtumas

Tarp tų dviejų mokslininkų

žemynų judėjimo teorija pa
skutiniu laiku sukėlė 
geografų susirūpinimą, nes 
kai kurių žemės vietų žemėla
piai jau nebeatitinka tikros tų 
vietų būklės ir reikalauja pa- 
tkrinimo—tsi jau yra praktiš
kas Vegenerio teorijos apsireiš
kimai < > •

Baigdamas aš vis de^o norė- 
biau priminti. Romos filosofo 
Seheko žodžius'. “Pasaulis bu-

šakų ėjo dideli ginčai, nes taip jų niekam vertas, jeigu įis ne- 
vieni, taip ir kili savo nuomo- siduotų pažinti., l'aėiatf 'h^au- 
nei palaikyti turėjo įvairių ar- ps priiedžiu žmogų prie savo 
gumentų. Vegenerio teopja pil- paslapčių reikalaudamas didelės
nai sutaikina abidvi mokslinin
kų nuomones, 
voje, kad visi :

traukia žemė prie saulės. Aiš-giniau sudarė bendrą plotą, da- prjc atdarų durų los šven- 
ku, kad ta traukimo jėga stip- rosi aišku, kad tarp žemynų bu-;tov^ mes dar neįžengiam į 

vo “sausu keliu susisiekimas”,1^” Praslinko nuo Senekos 
o iš kitos pusės, nuomonė, kad laikų amžiai, žmogaus mokslo 
žemynai negalėjo nuskęsti, lie-

energijos, darbo ir laiko. Mes
nes turint gabj^aug pasaulio paslapčių esam 

i žemynai pir- jau patyrę, bet mes dar stovim

riau veikia į viršutinius žemės 
sluoksnius, ir kadangi žemė su
kasi į rytus, tai dėl to ir vir
šutinis žemės sluoksnis (“šiai”), 
pritraukimo jėgos sulaikomas, 
slenka į vakarus.
žemes
damas elastingas, leidžia tą ju
dėjimą. Be to, j -vakarus že
mynų judėjimą pro:’ Vegeneris 
konstatuoja iš ašigalių į pu- 
siaujį (ekvatorių), šilo pobū
džio judėjimas yra aiškus iš
centrinės jėgos apsireiškimas, 
kuri susidaro iemei besisukant

Apatinis gi 
sluoksnis (“sima’), bu-

Abiejų krypčių žemynų ju
dėjimai pasireiškė kalnų susi
darymu. Abi Amerikos, judė 
damos į vakarus, sutinka pasi
priešinimo iš senai sukietėjusio 
Didžiojo Vandenyno dugno ir 
lodei jų vakarų krantai susi
raukšlėjo, sudarydami uolų, 
Siera Nevada ir kt. šiaurės 
kalnus ir Andų kalnus, žiūrė
damas į žemėlapį iš tikrųjų ste
biesi, kad visas abiejų Ameriką 
vakarų krantas yra lyg milži
niškos tvirtovės siena. Judėji
mą iš ašigalių į ekvattfrių ga
lima pastebėti Europos, Afri
kos, Azijos ir kai kurių Aus
tralijos kalnų susidaryme. Že
mėlapis rodo, kad Atlaso, Pi- 
renėją, Alpų, Kaukazo, Hima
lajų ir kitų Azijos kalnų kal
nagūbriai yra lygiagrečiai pu
siaujui. Tam neva prieštarau
jančios tik Australijos Alpės, 
bet Vegeheris geologiniu bildu 
įrodo, kad Australija esanti 
sisukusi 90° ir tuo bildu jos 
baltinis rytų krantas buvęs 
niau pietų krantu.

Žemynų suskilimas įvykęs.dėl 
susidariusių giliuose žemės 
sluoksniuose plyšių (plyšiai su
sidaro dabar).

Tuo budu pagal žemynų ju
dėjimo teoriją, mokslininkų ne
susipratimai, kurie amžių bė
gyje negalėjo prieiti prie vie
nodos nuomonės dcl kalnų su
sidarymo, atkrito priežastis į- 
gauna visai kitą aiškinimą.

Žemynų judėjimo teorijos pa
galba taip pat išsprendžiama 
ir vadinamoji “tiltų tarp žemy
nų problema”. Geologijos bu
du buvo įrodoma 
siaurines

pa- 
da-
se-

akiratis laL-ai prap»atėjo, bet 
reik konstatuoti, kad žmogus 

Dar įdomesnis mokslininkų 1^1 ^°1 stovi “prie pasaulio pa- 
nesusipratimas buvo susidaręs slapčių šventovės atdarų durų 
ael ašigalių pasikeitimo teori- jis tur būt begaliniai kla
jos. Tyrinėjant žemės sluoks-1 Jos tV paslapčių tamsumoje, l o- 
niuose gyvulių ir augalų lieJ^‘1 Vegenerio teorija, nežiib 
kanas, buvo prieita išvadų, kad rbd į tai, kad ji šiandien žavi 
žemėje, be abejones, pasikeitė žmogaus protą, nėra apie že- 
šiltų ir šaltų klimatų vietos, mynus galutinas žodis ir, kažin, 
Taip, Špicbergeno saloje, kuri ^)ut j* bus ateityje taip pat 
dabar užklota amžinu ledu, ras- sugriauta, kad \egeneiis sian-1 sugriauta, kad Vegeneris šian-
tos liekanos platanų, kaštanų, (l‘e” griauna kitas teorijas.,

1 -tas .magnolijos, vynuogių medžio 
ir kitų augalų, kurie gali augti 
tik šitame klimate. Tokios pat 
liekanos platanų, kaštanų, mag
nolijos, vynuogių medžio ir ki
tų augalų, kurie gali augti tik 
šiltame klimate. Tokios pat 
liekanos rastos ir šiaurės Sibi
re.* Yra ištirta, kad šilčiausias 
klimatas tose vietose buvo se
novinėje žemės eroje. Ir atbu
lai, kraštuose, kur dabar yra 
tropiškas klimatas, Afrikos pie
tuose, Pietinės Amerikos pie
tuose ir svarbiausiai Australi
joje rasta, kad toje pat eroje 
ten buvęs gana storas ledas. 
Tyrinėjant tą klausimą giliau, 
buvo konstatuota, kad tuo lai
ku, kada klimatas Špicbergeno 
saloje darėsi šaltesnis, Austra
lijoje jis ėjo šilty n. Iš to bu
vo padarytos aiškios išvados, 
kad žemė visą laiką keičia sa
vo ašigalių vietas ir buvo iš
viria, kad pietų ašigalis senovi
nėje uroje buvo arti Australi
jos. Ta nuomonė beveik netu
rėjo priešų, bei tik mokslinin
kai buvo labai susirūpinę tuo 
keistu apsireiškimu, kad šiau
rės ašigalio, kuris turgtų būti 
Pietines Amerikos siaurėjo, ne
rasta jokių pėdsakų. Iš to buvo 
kilusios įvairios teorijos, kar
tais net labai keistos Bet tos 
teorijos neturėjo jokio pasise
kimo ir klausimas visą laiką Ii-

žemynu judėjimo teorija ir 
lą problemą išsprendžia, nes 
jeigu toje eroje visi žemynai 
buvo dar ienoje vietoje, 
pietų ašigalio lodąs galėjo 

Pietines ? Amerikos
U ropos,

ap-

SLOGOS?
PRAšALINKIT JAS 

SU TERPENTINU

Greičiausiai žinoma pagelUa nuo 
galvos slogų, skaudamos gerklės ir 
krutinės, yra terpentinas. Jis veikia 
gerai, bet žalias terpentinas degina 
ir turi labai stipri} kvapą. Mokslas 
surado būdą dėl prašalinimo to stip
raus kvapo ir deginimo, bet pasiliko 
visi geri ir gydanti dalykai. Tas nau
jas, malonus stovis f 
dabar žinomas kaipo “Turpo 
pentino Ointmentas”. Jis dasiekia už
degtas raumenų vietas kaip niekas 
kitas, ir prašalina slogas labai grei
tai. Taipgi prašalina karštj. Paleng
vina galvos skaudėjimą, išvalo gerk
lę- ir krutinę labai greitai. Terpen
tinas yra nuo senai žinoma gyduolė 
— bet Turpo dar padidina įo geru
mą. Jis palengvina taip greitai, kad 
jus turite nusistebėti, nusipirkite už 
85c arba 70c slovikelj bife kokioje 
aptiekoje arba rašykite dcl DYKAI 
sampelio pas The Glessner Company, 
Findlay, Ohio. Turėkite Turpo na
mie dėl nelaimingų atsitikimų.

terpentino yra 
‘Turpo — Ter-
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JUOS

Vardas

Adresas
(Vardas ir pavardė)

(Adresas

{Miestas ir valst.)

Philadelphijoj 
daug- interesingų

BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS

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.

s*
fou.
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Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

antra didžioji 
bus laikoma 

balandžio 30-

pranešimų iš keletą 
šalių, kad jos apsiima 
, Tos tautus

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

, I. J. ZOLP

UJU-U 3F CLAD TO TAUK TO 
KV \O A tA. TOVAO^OUJ .

k ____ S\MCFJ2.F.kX \O\JRS
L_.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

/ZgOSVK'A

PC2.F. 
QBTT}U' 

. LOKJGEV2.1

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK S AU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ — .

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

sw\u.' 
1 GO AVA' 

SF.F. W.

W. J. Stankūnas 
FOTOGRAFAS

Vestuvių, Grupių ir Šeimynų 
Musų Speciališkumas

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

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

Chicago, UI.

sale, kuri puikiai prižiūrima 
nuo* kolonijališkų dienų. Sve
čiai gali visuomet matyti Ne
priklausomybės Kambarį, kur 
Deklaracija buvo priimta ir po 
ja pasirašyta, čia yra garsus

TURTINGIAU
SIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

NAUJIENOS Pattem Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No.......... ....
Mieroi ..........................  per krutinę

Graborius ir Pagrabų direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktį

1646 W. 46th StM Chicago

kad kasdien pa 
200,(MM) žmo 
apie 40,000,

Paroda bus laikyta Fair- 
mount Park Parkway, kur iš 
visur bus lengva privažiuoti. 
Inžinieriai atmieravo 550 akrų 
parodai, gražiausios parko da
lys inimtos, kaip ir dalis vietos,

150 mėty nepriklausom? 
bes sukaktuvės 

Philadelphijoj

36 mierai reikia 3% y ardų 40 colių 
materijos.

Norint gauti vienų ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blank utę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

/ AKIŲ LIGAS

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus ?
Ar atmintis po truput) mažėja?
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis aky-

Geriausios 
ryšius

Reikalaukite nuo b»- 
le kokių pardavėjų
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Tel. Lafayette 4228 /
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams’ visados 
patarnauju kuogeriausiai,

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

Laisvės Varpas. Benjamin 
Frankljn’o kapas. Carpenters* 
salė, kur Kontinentinis Kongre
sas susirinko ir daugyl>ė kitų 
istoriškų vietų, kurios visus už- 
intąresuos. [FL1SJ.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių jtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirenga teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali? 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

.StoBtoetjesaa.
Sis musų prieteiis dirba iš 

širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdien?.

Darykit tai Ir Jys
štai kiek kuponų gausit v* 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus    150 kuponu 
Už pusę metų  75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

JULIJANA STANK1ENĖ
Mirė Sekmadienyj, Kovo 7 d., 

1:20 valandą po piet, 1926 m., 
Hulaukusi 36 metų amžiaus; 
gimusi Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, 
Klikonių 
išgyveno 
dideliame 
limuosius ir mylinčius vyrą An
taną, 3 sūnūs: Stanislovą, An
taną ir Prancišką. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 2900 Poplar 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 10 dieną, 8 vai, ryto iš 
namų j Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Vi.si A. A. Julijonos Stankie- 
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras ir Sunai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

LEONORA JANčAUSKIENfi 
Po tėvais Kniukštaitė

I

Mirė šeštadienyj, Kovo 6 d., 
11 valandą naktį, 1926 m., su
laukusi 39 metų amžiaus: gimu
si Kauno rčdybos, Teisių ap
skričio, Plungės parapijos, Mar- 
došių kaimo. Išgyveno Ameri
koj 15 metų, palikdama dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylinčius vyrą Stanis
lovą, dukterį Stanislovą, seserį 
Oną Mažeikienę ir brolį Ignacą. 
Dabar randasi prirengta į pas
kutinę kelionę, namuose 153 E. 
Kensington Avę.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Kovo 10 dieną, 8 valandą ryto 
iš namų j Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, Roseland, III., ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėta j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Leonoros Jančaus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo ir Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius .L F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai- 
tytojų ir rinkdamas 
kitokiais budais.

Akmenės valsčiaus, 
miestelio. « Amerikoj 
20 metų, palikdama 
nubudime savo my-

randasi labai 
istoriškų vie- 

Čion yra Nepriklausomybės

ir visas 
vauti.”

Gauta
Europos 
dalyvauti. Tos tautos taipgi 
pranešė ką statys. (Lenkija ke
tina pastatyti 18-to šimtmečio 
vilą su darželiais. Čekoslovakija 
perstatys gyvenlfną ant mora- 
viškos ūkės, Kusi rija parodys
savo artistiškas pramones. Ven
grija paskyrė komitetą sutvar
kyti jos pasirodymą. Jugosla
vija paskyrė komisiją ir tai ko
misijai paskyrė $200,000 paro
dos tikslui. Šveicarija taipgi 
rengiasi gražiai pasirodyti-

šiuo reikalu, girdėt, kad ir 
Philadelphijos lietuviui pradėjo 
rūpintis. Gal neužligo bus su
šauktu visuotinas lietuvių sei
mas, išrinkti juridinį komitetą. 

Svarbu, kati ir lietuviai šioje 
parodoj gražiai pasirodytų. Ver
tėtų visiems lietuviams Ameri
koj duoti kiek tik galint pa
galbos tokiam komitetui, kuo
met susitvers.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Kectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Or. J. W. Boaiidetter M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui benk o
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 

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

Philadelphijos 
pasaulinė paroda 
šiais metais nuo 
tos iki lapkričio l()-tos dienos 
1870 metais Philadelphia ap
vaikščiojo šimtmetinę Nepri
klausomybės šventę, šiais me
tais švęs 150 metų sukaktuvės. 
Šių metų “sesųuicentennial” pa
roda paima vardą nuo lotynų 
žodžių reiškiantį šimtmetis ir 
pusė”. Paroda stengsis parodyti 
pasaulio progresų, ypatingai per 
pereitus penkias-dešimts metų, 

1870 metų ir bandys į- 
geresnį supratimą ir ge- 
valios tarpe visų žmo-

kur buvo laikyta 1876 metų 
šimtmetinė paroda.

Ilolandija ketina pasiųsti gra
žiausių ir įvairiausių kvietkų. 
Kitos šalys gal ir pasiųs daugy
bę kvietkų. Visur bus įvesta 
vėliausi šviesos sistema. Nakti
mis bus taip šviesu kaip dieno
mis. šimtmetinė paroda nebu
vo atidaryta naktimis dėl to, 
kad nebuvo užtektinai šviesos.

Dailės Muzėjui bus galima 
matyti garsiausius pasaulio 
piešinius, stovylas, sienų kau
rus ir t.t., iš įvairių šalių pa
siųstus. Visokį išradimai perei
tų penkias-dešimts tnetų bus 
perstatyti, jų perdaug yra, vi
sus užvardinti.

Liepos i d. bus ypatingas Ne
priklausomybės apvaikščioji- 
mas.

Kukuojama 
rodą lankys apie 
nių, arba iš viso 
000.

Ar yra balta dėmė ant vokų?

Or. 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:°a ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.

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

Kraujo, Odos, Inkstų, Pustės 
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. 
Specialia 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. Dearborn 
St., kampas Monroe SU Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. 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.

1920 m. lapkričio mėnesį Phi
ladelphijos majoras sušaukė bū
relį žymesnių piliečių apsvars
tyti parodos planą. Tas susirin
kimas išrinko komitetą iš šim
to narių, kuris nutarė laikyti 
didelę pasaulinę parodą 1926 
metais. Tą projektą .užgyrė 
Philadelphijos legislatura ir 
miesto taryba, kuri ant syk pa- 
>kyrė $5,000 tam tikslui, ir 
“tiek daugiau, kiek reikės”. Iš 
viso aprokuojama, kad apart 
pastatytų viešų budinkų, paro
ta kaštuos iki $15,000,000.

1922 m. prezidentas Kardin
tas prašė federajio* užgyrimo, 
r abudu kongreso butai priėmė 
ezoliuciją rugpiučio 29, 1922 

m. “laikyti tautišką ir tarptau- 
tišką parodą švęsti 150 metų 
Suv. Valstybių Nepriklausomy
bės sukaktuves Philadelphijoj 
1926 metais, ir prezidentui pa
vesta pakviesti visas valstybes 

pasaulio tautas daly-

No. 2646. Prancūziškas modelis. 
Galima pasisiūdinti iš lengvos šilki- 
ne« materijos arba kokios kitos leng
vos materijos. Sukirptos mieros 16 
metų ir nuo 36 iki 44 colių per kru-

<♦> •.rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

Miestas..... a...........................State.............
lipildyk Ir siųsk Naujienoms

Simpatiškas —
Mandagus — 
iresnis Ir Pi- 
;esnis Už Ki- 

Kg/ 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.

MRS. V. A
Dressmaking & Millinery 

7017 So. We»tern Avenue 
Tel. Prospect 8289

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

PuriTan 
Malt



NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Kovo 9, 1920

CHICAGOS 
ŽINIOS

7 eatras- 
Muzika

Atvažiuoja Cliicagon

Abu lietuviai Naujienų” koncertas

su?-Vakar buvo rašyta apie 
jauno VVest Pullmano

už apiplėšimus. Kartu

Didysis Naujienų koncertas 
ta metinė chicagiečių šventė 
jau įvyko. Įvyko jis perei

tą sekmadienį, erdvioj ii jau
kioj Ashland Auditorijoj, kur 
susirinko virš poros tūkstančių

mimą 
lietuvio Peter Kalechus, kalti
namo
su juo buvo suimtas ir Charles 
l.ib<*r, 19 m. Dabar sužinojome.
kad ir Charles I.iber taipjau žmonių savąją šventę prąleisti, 
yra lietuvis. Jiedu sėdi pavieto pasigerėti geru koncerto pro- 
kalėjime. gramu ir paskui susieiti, pasi-

Charka Liber ginti lapo ]»a- matyti, pasikalbėti ir pasilink- 
kvieslas advokatas Kl. .linge- sminti su savo draugais. Butų 
lionis, o Peter Kalechus (Ku- buvę ir daugiau žmonių, jei 
liesų) ginsiąs \Vest Pullmano oras butų buvęs geresnis. Su 
lietuvis advokatas A. L. Tho tuo oru Naujienos visados turi 
mas-Tamošaitis.

Abu jie v ra neturtingų tėvų 
vaikai ir esą nėra kriminalistai, 
tik papildę keletą menkesnių 
plėšimų iš išdikimo, norėdami 
pelnyti kiek 
linksminimams, 
muoac nevartoję
rėję ginklų. Petras Kulieša esąs 
“vytis” ir gerai pažystamas vy
čių rateliuose. Charles Liber 
esąs gabus vaikinukas, griebią- 
sis net ir už poezijos: rašinėjąs 
neblogas eilutes.

Dainininkė Jozevskaitė

būdama aukščiausia dailės in
stancija Chieagoj e. Veikiant 
dabartį n iems įstatymams, labai 
primityviu budu dirbama. Rei
kėtų paimti sumanus manaže- 
žius, pasisamdyti teatras ir kas 
mėnesį duoti jm> naują vaidini
mą. Butų nauji vadai, naujas 
darbas, nauji nariai, nauji •vai
dinimai.

Viskas priklausys nuo mus 
pačių. Lauksime sekančio ru
dens su naujoms meno ir artis
tų pajiegoms. “Birute” atjau
nės turėdama patyrusius muzi
kos ir dramos vadus.

Sveikiname nauja teatro pa- 
jiega p. Stasj Pilką! Lauksime 
Chicagon atvykstant. Birutė su 
p. Vanagaičiu, rūpinkitės gauti 
pagalbon naują artistą ir ruoš
kitės teatro dirvonus arti. Mes 
jums padėsim! Chicagietis.

APSIVEDIMAI ĮIEŠKO DARBO NAMAI-2EME

pinigų pusi- 
.1 ie pieši- 
ir net netu-

Nušovė italą

bėdos, jis visadosf stengiasi 
Naujienoms pakenkti, bet vis- 
tiek tūkstančių žmonių neįs
tengia sulaikyti nuo Naujienų 
parengimų.

šių metų Naujienų koncertąs 
buvo mpestingai ir su skopiu' 
pi įruoštas ir jaukus, kokis vi
suomet publiką patenkina. Va
karo žvaigžde buvo dainininkė 
Ona Pocienė, labai gražiai su
dainavusi keletą arijų iš įvai
rių operų, taipjau ir vieną gra
žų A. Pociaus kurinį “Tulpės”. 
Pastebėtina, kad visos arijos 
buvo dainuojamos lietuvių kal
boje, o ne kaip jiaprastai, pub
likai visai nesuprantamoj italų 
kalboj. Mat Kaune visos operos 
yra statomos lietuvii kaltoi>ntt-

gat- o ne svetimose kalbose. Tos lie- 
arijos yra labai 

visiems p-los

Joscph Calabricse, 1030 
Ručine Avė., tapo užvakar 
šautas prie 22 ir Keclcr 
vių, važiuojant automobiliu, tuvių kalba 
Trys kiti su juo variavę italai malonus mums
tapo sužeisti. Tai vis pasekmė Pocienės parvežtinys iš Lietu- 
savitarpinės kovos tarp įvairių vos.
šaikų. Tik čia, manoma, buvo Gal geriausias kitas progra- 
ne tas žmogus, kuriam kulkos mo numeris buvo J. Byansko ir 
buvo taikomos. Spėjama, kad M. Yozavito skambinimas pia- 
kulkos laivo laikomos Philip no keturiomis rankomis. Jiedu 
Gnolfo 1110 S. Racine Avė., labai gerai paskambino du gra- 
kuriam ir priklausė automobi- žius kurinius. Be to M. Yoza- 
lius. kuriuo nušautasis Cajab- vitas skambino pianu ir solo, ir 
rieše Važiavo. irgi labai gerai.

Policija spėja, kad Guolio Naujas, dar lietuviams negii- 
yra surištas su Henry Spingtt- dėtas dainininkas J. Stebelski, 
la nušovimu ir nuo to laiko jis tenoras, gana gerai save užsiro- 
neišfina iš savo namų. Sekma- komendavo trijose arijose iš 
dieny uždegta jo garažių pasi- operų, kurias jis sudainavo iš
tikint, kad jis išeis lauk ir sų kalboj. ■ 
bus galima jį nušauti. Jis ne- Musų basas P. Stogis sudai- 
išfjo, bet pasiuntė savo šofe- navo tris dainas — angly, ru- 
rj, kuris pasikvietęs dar tris sų ir lietuvių kalbose. Pastaro- 
savo draugus, išvyko į Cicero- ji dainelė buvo iš “Surprise 
Jiems bevažiuojant ir užklupo Party” ir ji visiems labai pati- 
juos priešinga šaika, pasitikė- ko. 
daina, kad automobily randasi dainavime didelį 
ir Gnolfo.

MRS. M. P. PERNA 
Johnstown, Pa.

Rašo: “Aš vartoju Bulgarišką žo
lių Arbatą dėl savo sveikatos ir 
jaučiu, kad jos padarė man daug 
gero. Aš dabar esu kaip jauna mo
teris. Visi draugai mato kaip daug 
geriau dabar išrodau. Aš taipgi no
riu pasakyti, kad Bulgariška Žolių 
Arbata yra geriausios gyduolės dėl 
prašaliniino slogų kokias kada var
tojau ir aš giriu ir rekomenduoju 
jas visur.“

Bulgariška žolių Arbata yra par
duodama visuose aptiekose, ,i5c., 
75c. ir $1.25.

Pastaba
tu didelį 5 mėnesiams šeimynai pa
kelį už $1.25.

Adresuokite man, H. H. Von 
Schliek, President, 25 Marvel Ruitd- 
ing, Pittsburgh, Pa.

jis stebi- 
progresu. 
buvo ge- 
daininin-

Aš atsiųsiu jums paš

PRANEŠIMAS

Bet ir pats p. Stogis daro 
progresą ir 

nors dabar jis labai rotai tesi
rodė lietuvių vakaruose, bet 
kiekvienu pasirodymu 
na publiką padarytu 
Ir šiame koncerte jis 
riausias iš visų vyrų 
kų.

Dainavo dar ir baritonas T. 
Karablinov. Jis gana vykusiai 
sudainavo trejetą dainų rusų 
kalboj.

Buvo dar ir klasinių šokių, 
kurie prie gražios dekoracijos 
išėjo gerai, šoko Ruth Alpert 
ispanų šokį ir Harriet Lund- 
gren ruąįj šokius.

Dalyvavo koncerte dar ir 
trys geriausi musų chorai — 
Pirmyn Mišrus Choras, Dainos 
Choras ir Birutės Choras. Dai
nos Choras dar pirmą kartą 
pasirodė didesniame koncerte. 
Jis susideda iš 12 vyrų ir jį ve
da p. A. Pocius. Choras dar 
nesenai susitvėrę#, bet dainuo
ja gana gerai ir turi geri] bal
sų. Choras ]Mzuaim;v< u 
neles, viena kurių buvo iš ope
roj* “Faust” i— Kareivių f>aina. 
Musų chorai dar nėra pra
tę dainuoti sunkias operų dai
nas; be to ta daina yra 
sunki ir reikalaujanti didelio 
chore, todėl mažam chorui dai
nuojant ji, nors ir neblogai su
dainuota, nepadalė reikiamo įs
pūdžio.

| Koncertą užbaigė 
t Choras, sudainavęs
dainas, jų tarpe gražiąją Sas- 

* nausko “Karvelėli”(soliste buvo 
O. Biežienė) ir visų pamėgtąjį

Birutės 
keturias

JULIUS VVELIČKA
Namų Budavojimo Kontrak- Vanagaičio valsą “Muzika”, 

torius.
Namų
meldžiu

6634

Persikėlė į kitą vietą. Į Programas nors ir gana tur- 
budavojimo reikalais tingas, betgi nebuvo ilgas, tad 
kreiptis j užteko laiko nw»šor.t* patiu

So. Maplevvood Avė. ksminti ir f.u draugais pasima- 
{>1. Republic 3769 tyti, pasikalbėki.

PranešimaiDvi artistės, Jozevskaitė ir 
Sipavičienė, atvažiuoja Ameri
kon vidury kovo mčn. Chicaga 
usilauks pilno štato artistų. 

Tos dvi artistės yra tikrai ope
ros artistės, ne “samozvankos” 
kaip seniau skelbėsi nekurios' 
“artistės”. Chicagiečiai turės 
progos išgirsti operos dainin- 
kes, nes jos atvykusios duos 
koncertą. P-lę Jozevskaitę ir p. 
Lipavičienę kvietė “Birute”, to
dėl tikisi jų pagalbos. Komp. A. 
Vanagaitis turės stiprią pagal- tam tikrą darbų. Praleisdami cen- 

tą paskui centą, dolerį paskui do- bą sekančiam Sizonc. lęrio, mes greitai praleidžiame
Lauksime naujų artisčių 

dainininkių! Laimingai atvykti' 
Chicagon! — Rep.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

PAIEŠKAI' apsivedimui mergi
nos ar našlės be vaikų: amžiaus 
ne senesnės kaip 37 metų, kad su
liktų civilinį šliubą imti. Davatkos 
ir giituoklės nepageidaujama.

Aš esu singeliH, 10 metų am
žiaus, turiu mažą biznį ir pinigų. 
Merginos gali atsišaukti be skirtu
mo, turinčios pinigų ar visai bled- 
nos. Platesnes žinias suteiksiu laiš
ku. Meldžiu ir paveikslą prisiųsti, 
jei turit. Ant pareikalavimo bus 
sugrąžintas.

,loe Bartkus
1125 \V. Madison SI., Chicago, III.

IEŠKAI! darbo už pekorių; 
galiu dirbti visokį darbą. Ne
valioju svaigalų. M. Aimanas, 

3660 So. Western Avė.
2 lubos

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

ISRENDAVOJIMUI
ELATAS rendon, pigiai 

\V. 51 SI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DASTATOM anglis Southern III! 

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 0041.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Division St^ 

netoli Marshfield

NUOLATINIS DARBAS. $20 
iki $.30 i savaitę kol mokinsitės 
automobilių amato. Atsišaukite 
arba rašykite suteikdami savo 
telefoną ir adresą. S. I). Davies, 
Boom 615. 8 S. Dearborn St.

PARSIDUODA 3 šeimynų namas 
su 2 štorais, 3 gura<lžiais, vištinin- 
kas, di<ielis jardas. Namas staty
tas 1915 metais. Ramios atneša per 
metus $1,344. Biznio vietoj. Kaina 
tik $0,500. |mokčt galimu pusę Ku
ino#. Taipgi par«iduo<la bučernė ir 
grnsęrne tam pačiam name. Biznis 
išdirbtas per 10 motų. Parsiduoda 
todėl, kad bučeris pirko hotelj. Kas 
norite turėt gerą gyvenimą, tai 
sinaudokite proga.

Taipgi reikalingas partneris, 
ras mechanikas, mokantis taisyti 
tomobilius. Aš laikau garadžiu 
roj vietoj, galima daryti gerą biznį.

GED. MAUK
250 E. Main St., Frankfort, N. Y.

pa

ge- 
au- 
ge-

Boom - Boom - Boom
REIKIA —
OPERATORIŲ ir siuvėjų prie 

vyrų viršutinių kautų.
MONARCH OI’TEITERS
1S09 South State Street

REIKIA vyro prosinimui siutų ir 
moteries prie siuvimo juostelių. Re- 
liable Tniloring Co., 3611 South 
llalsted St.

REIKIA porterio, darbas pirtyje.

$12.50 — $12.50 — $B$.5O
Tiktai pagalvokit, $12,50 už pui

kų vasalinių resorlų lotą 25y125į 
pėdų, netoli Delis, \Visconsin, su 
gražiu conimunity namu. .Taijigi 
įskaitomos visos išlaidos už ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišim'ą Iš se
kamų raidžių SIC.SINOM’N, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje.

Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Bos 693

PARDAVIMUI nauja muro, 6 karnb. 
bungalow, garu šildomu, kieto med
žio išbaigta, 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo Kedzie Avė. arti 
mokyklos, bažnyčios ip štorų.

Savininkas
5223 So. Sawyer Avė.

BEIKI A prie benčiaus mol- 
derių. Atsišaukite

(’liicago Steel Eoundry Co.
3720 S. Kedzie Avė.

BAGDONAS BROS,
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
l.ong distance handling .

Turime daug metų patyrimą. 
8238 So. Halsted St.

Tol. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

PRAKAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI 5100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 į metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
| tų ir kiekvienas centas atlieka 

' tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai i 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 

I dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei- 

I ūžiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar smilką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
1 $6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 —- pamislyk kiek jūsų 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasita’k su sekretorių 
au- apie taupymo budus, o ru>o jo su- .------------ ;usu

KIEK

t-jt

RAKANDAI

JEIGU NORITE TURĖTI

Koncertas visiems patiko ir 
nėra abejonės, kad chicagie- _ I)a;tll„yk kick ju,,
čiai su nekantrumu lauks kitų šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
metų Naujienų koncerto ir gal 
daugelis apgailestans, kad N; 
j ienos rengia koncertus tik sy
kį į, metus, o ne kokius du ar 
tris sykius. — V—kis.

1 žinosi kaip greit dauginsis dnlerig.
NAUJIENŲ SPULKA,

1739 So. Halsted St.

Atvažiavo J. Babravi
čius

Ar nori būti nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi- 
Vakar atvvko Chicagon dai- tarpinės Pašelpos yrą viena iš di- 

1 džiausiu pašelpos draugijų Chica- 
goje. | šitą braųgiją priklauso 
- - . -r- 't’ r,-j—a
turtas siekia $11,600. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 

; $10, $16 savaitėje. Sergantiems na-

nininkas Babravičius. Būrelis
d įaugu pasitiko jį ir surengė virš 500 vyrų' ir moterų. Draugijos 
jum Auditorijos vieškutyje va
karienę.

Babravičiaus koncertas ivvk^' ria,ns Pašclpa išmokama gyvenan- . Bauiaviciaus KOncciias |V}Ks . bj| (^| . Suvienytų Valsti- 
OZ» J II..11 ___ . < oi * V ♦ . / 1* < . A!kovo 26 d. Orchestra Hali 

tai nėję.

Artistas Pilka ir 
“Birute”

“Keleivis” rašo apie atvažiavi
mą Kauno Valstybinės dramos 
teatro artisto’ Stasio Pilkos. Jis 
važiavo pas draugus Dzimdžius, 
nes su Vanagaičiu ir Deneika, 
jie kartu darbavosi vienam teat
re. S. Pilka yra pirmaeilis arti
stas. Tai vienas iš naujosios 
pakraipos artistų* “Birutė” pla
nuoja kartu su savo vedėju p. 
Vanagaičiu apie atidarymą 
“Dramos Studijos”. Art. Pilka 
galės per vasarą paruošti sce
nai keletą veikalų. Chicagie- 
čiai turės laimes matyti vaidini
mus naujoviško meno.

Reikėtų “Birutei” pasirūpint 
daugiau rėmėjų, kad galėjus už
laikyti tinkamai porą vedėjų: 
muzikos ir dramos. Vanagaitis 
ir Pilka yra šių laikų artistai — 
kūrėjai, kuriuos chicagiečiai 
privalėtų pasilaikyti sau. “Bi
rutę” reikėtų perorganizųpti — 
sutvarkyti sulig šių dienų gyve
nimo. Ji galėtų patiekti mums 
vaidinimus, koncertus ir t. t.,

sve- jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 ine- 

’ tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
I m. yra priimamos ir čielos drau- 
1 gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
i teriuoti kaijio našelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpįniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
p. ie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai nariai —vyrai ir mo
teris norinti įstoti i šitą Draugiją 
galite paduoti prašimą prie bite 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugiją-— 
Jums sekamose vietose mielai pa-’ 
tarnaus;

Naujienos, 1739 So. llalsted St., 
arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

Chicagos Liet. Sav. Paš. Dr-jos 
nariai, 
būtinai 
daktarų 
iki 10 d. 
minavimu

kurie padavė aplikacijas 
atsilankykit pas draugijos 

Montvidų, nevėliau kaip 
kovo. Daktarui už ekzn- 
nereikės mokėti.

—šaikuN, sek r.

Roseland. — Kovo 9 d., 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Draugijų 
Sąryšio delegatų susirinkimas. At
silankykite; bus svarstoma spni ir 
nauji sąryšio reikalai.

J. Tamašauskas, sekr.

Gero Aliejaus
Del Vartojimo

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

šita korporacija labai pjerai pa
tarnauja savo kostumeriams Chi- 
cagoje ir jos apielinkėse.

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

KO-

, American Fuel Oil & 
Gas Corporation

3711 So. Califbrnia Avė.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malcvojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chieagoj ir 
apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chieagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. I. J. 
Dujine Roofing Co., 3411-13 Ogden 
z\ve. Phone La\vndalc 0114.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Drexel Avenue
Tel. Hyde Park 7186

DIDŽIAUSI PROGA
Kurie norite pirkti bargeną, par

siduoda G flatų muro namas, gra
žioj apylinkėj, $3000 pigiau, negu 
yra vertas, arba priimsim į mainus 
mažesnį narnų arba rnorgičių ar 
biznį kaipo pirmų {mokėjimų. Su 
reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. llalsted St.

Tel. Boulevard 4800
PARDUOSIU savo puikius rakan- 

-tus dėl 5 kambarių, mohair parloro 
*etas, 8 .šmotu valgomo kambario 
setas, 2 miegamo kambario setai, 
virtuvės reikmenys, karpetai, pa
veikslai, lempos, sykiu arba dali
mis. 145 S. Crawfor<! Avė. Tel. 
Kedzie 3214.

BIZNIERIAM PROGA
Kurie norite išmainyti biznį 

ant 2 pagyv. naujo muro na
mo. Su reikalu kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 So. llalsted Str.

PARDAVIMUI
TURIU parduoti tuojau iš prie

žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklį pianų už $150, yra 
75 ‘ ’
po

roleliai ir bonČius, $50 cash ir 
$10 į mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St.

1-mos lubos

PARDUOSIU ar mainysiu G pa
gyvenimų mum namų j grosemę; 
namas yra ant 35 PI. Savininkas, 
813!) Vincennes Avė. Tol. Vincennes 
1143.

PARDUOSIU 15 ruimų kotelį ar
ba mainysiu- i kendžių storų. 206 
E. 23 St.

PARDAVIMUI barber .shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbų; gėra vieta, tik 
viena L* “ L “
mieste, 
pirmesnis

Lietuviška barbemė šitame 
Turiu apleisti miestą; kas 
, tas geresnis.
320 E. 14 Street, 

Chicago Heights, III.

PARSIDUODA bučeraė ir groser
nė, lietuvių kolonijoj; kas nori 
pirkti, gaus pigiai. Biznis išdirb
tas per ilgus laikas. 1618 Union 
Avė.

DIDEI.fi dirbtuvė baigia didelį 
išpardavimų naujų, sempelinių, bis- 
kį vartotų grojiklių pianų ir fono
grafų; atiduosime juos už kai
nų. Paprastos kainos prisiartins la
bai greit. 25 fonografai po $17.50; 
MOO grojiklis pianas, $135; $500 
grojiklis pianas, $165; $600 grojik
as pianas, $195; 10 Upright Pianų 
po $29. Išmokėjimais, $5 įmokėti 
ir po $1 į savaitę laike šio išpar
davimo. National Piano Stores, Ine. 
2332 W.’Madison St. ,

KAS PIRMAS, TAS LAIMĖS!
Restaurantas parsiduoda arba 

simaino ant kitokio biznio arba 
to.

4102 ARCHER AVĖ.
Phone Boulevard 9641

iš-
lo-

PARSIDUODA kepykla, geras biz
nis. 2955 So. Union Avenue.

AR JŲJį invcituojate į tuščius ir 
įrengtus totus? Gaukite patarnavi
mą real estate eksperto. Susiraši
nėjimas užlaikomas slaptai. Sutei
kiami paliudymai. Naujienos, 1739 
S. llalsted St., Box 692.

PRIVERSTAS parduoti 6 fialų mu
ro namų po 5 kambarius, garu ap
šildomas. Nes išvažiuoju Europon. 
Kaina $37,000. Cash $10,000. 7721-23 
So. Peoria Street.

PARDAVIMUI 27 pėdų 
lotas, netoli Michigan Avė. 
ir 120th PI., kaina $1,200. 
Reikia turėti $300. Atsišau
kite pas

J. J. LEWANDOWSKI 
11750 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
fintų puikus namas, po 5 ir 6 kam
barius. Mainysiu ant formos, dides
nio namo arba priimsiu bučernę 
kaipo pirmų {mokėjimą arija kitokį 
biznį. Kreipkitės pas;

F. G. LUCAS
4108 Archer Alte.

Phone Lafayette 510/
co.

2 FLATŲ medinis namas, 5—6, 
cottage iš užpakalio, remtų *86 mė
nesiui, kaina $6300, pusė cash. 
Lachford. Triangle 8020.F I

MORTOECIAI-PASKOLOS

ASMENŲ JIESKOJIMAI
j-LnirMrirrv“ — i

rAJIESKĄU savo pusbrolio, Kazi
miero Auguifio, kuria paeina ifi I.ie- 
tuvos, Tauragės miesto. Apie 4 me
tai atgal gyveno Shenadory, Pa. Tu
viu labai svarbų reikalą, prašau at
sišaukti sekančiu antrašu: JOHN 
KAMINSKE 804 Bronson Street, 

, Kenosha, VVisconsin.

KRAUTUVIŲ FIKČER1AI
Grosernių, Bu- 

/ Černių, Delikate- 
y ssen, Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

sj^^specialuinas Gerai* patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 Sb State St. •

24 KAMBARIŲ hotelis, geroje vie
toje pavieniai kambariai ir išren- 
duoti, garo šiluma ir elektra, lysas 
taip norit, l|140 W. Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
’igarų ir kitokių dalykų Štoras. 

4643 Wentworth Avė.

vo

kit

PAIEŠKAU Jurgio Paulausko, ku- 
s nirmiau gyveno Clevclande. Bu- 
i išvažiavęs j Lietuvą ir rodos 
•I grįžo. Turiu svarbų reikalų, 
s pats ar kiti jį pažįstantieji (luo

mai! žinių.
Juozapas Rynikus, 

Chicago, III.1718 Union Avė

[Pacific and Atlantic Photo]
William B. Ward, Ward Food 

Products korporacijos galva. 
Ton korporacijos kapitalas sie
kiąs dviejų bilionų dolerių.

JIESKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris į pe- 

karnes biznį. Biznis geras, lietuvių 
ir vokiečių apgyventa kolonija. Prie
žastis — partneris eina į kitą biz
nį. Kreipkitės greit.

8816 Chamberlain Avė. 
DETROIT, MICH.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ava^ 

Lafayette 6788

JOHN STANCHUS
Jūsų gerai žinomas perkraustyto- 

jas (mufuotojas) ir anglių vežėjas, 
.pranešu savo kostumeriams, kad 
sikėliau j naują vietų.

1949 So. Halsted Street
Tel. Roosevclt 3609

per-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų 
prie lopymo maišų ant Singcr 

gerumašinų. Nuolat darbas, 
mokestis. Švarus darbas.

AB'L’E BAG CO.
2123 W. 1-ith St.

PAHSIDUODA <1ti pečiui: apšildo
mas ir virtuvės. Galima matyti 7 
vai. vakare. Lavvndale 9084.

PARSIDUODA ‘grosernė ir bučer- 
nė geroj apielinkčj.

4235 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA barbernę, 2 balti 
trėslai, marmurinis baltas veidro
dis. Bargenus. Išeinu j kitų biznį.

811 W. 123rd St.

NAMAI-ZEME
KAM MOKĖTI RENDĄ

Jus galite turėti savo locnų namą, 
!>200 {mokėti, kitus išmokėjimais. Mo
derniškas 5-6 kambarių mūrinis bun- 
galow, furnace šildomas, skiepas, 
caršto vandens sistema, elektra, su
ros, cementinė gatvė, 22 minutes iki 
vidurmiesčio.

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19tl> Phone Miiyvvood 2704

MOKYKLOS
Specialės Kainos

Mes pasiūlome savo Deaigning ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingu pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol Šis pasiūlymas nebus at
šauktas.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai BariHT.vste Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prireng. 
jums darbą arba patys galėtite eiti 
i biznį. Atsišaukite arba rašykite 
International Barter College, «72 anri 
651 W. Madison St., Chicago. UI.

DIDEI.fi

