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Ginkluoti susirėmimai Bimbos byla Brocktone

Lietuvių su Lenkais Sausio

Lenkai vas

V1SUO-

Bedąrbiu neramumai Baku

visados

Belgijos ministeris rezignavo
viduti niš-

todėl
John

olicia 
prana

Warwicko grafienės dova
na Anglijos darbininkams

Žinia apie lietuviy-lenky 
susirėmimą - netiesa

detektivus 
už ta darba

Banditas pasmerktas 
mirti elektros kėdėj

lavintus
pana-

lAIississippi valstija užgina evo
liucijos mokymą mokyklose

Brūzgynų gaisrai Aus 
tralijoj atsinaujino

Lenkas, susivaidijęs, 
nušovė savo pačią Lenkai Vilniuje vėl me 

ta lietuvius gatvėn

Del grafienės Karolyi ne 
Įsileidimo Amerikon

Sovietų fabrikų administracija 
buvo priversta padidinti al
gas ir sumokėti skolų

Lenkai buvo' įėję Lietuvos teri- 
torijon miško kirsti, bet buvo 
išvyti atgal

me. 
tiki 
jiems

pripažino, 
kalbos dalvI *

įvyks
nuo

Green- 
namai 
ašį no- 

apdrasky-

Belgijos socialistai 
kovos fašistus

masi niame
Garment 
susirin-

BA1.T1MORI
Dienos 

pasiuntinį ir 
plėšikai 
doleriu

Žemės slinkimas Čilėj 
užbėrė kasyklas

lingas per paskelbimu* Naujie
nose.

VVASHINGTONAS 
— Senatorius 
Mont.) pasiūlė senate 
ei ją 
butų padarytas 
Vengrijos 
nėms r 
šy su 
atsisakymu įleisti į Jungtines 
Valstijas vengrų grafienę Ka
rolyi.

uogai pa
ti Hoff- 

turėsinie

Lietuviškas “deržimor 
da” teismo nubaustas

BERLINAS, 
Maskvos pianeša, 
darbininkų str 
trikte pasibaigęs 
laimėjimu 
ei j a buvo 
t i alga 
nas algas, kurios buvo ilgesnį 
laika darbininkams nesumokė-

BRIUSELIS, Belgija, vas. 25.
Libre Belgiųue paskelbė, 

kad atsistatydinęs agrikultūros 
ministeris Van de Vyveve.

vasario 
Pasiun- 
Pasiro- 

apie 
prie 

linijos ties Pad- 
neattatinka tikrenv-

EiL PASO, Texas, vas. 25.— 
Juareze, Meksikoj, tapo užda
rytos keturios tikybinės mo
kyklos, dvi katalikų ir dvi pro- 
t ©stonų.

Lietuvos šauliai puolę lenkų 
sienos sargybą; 8 šaulius len
kai paėmę nelaisvėn.

BRIUSėLIS, Belgija, vas. 25.
Belgijos socialistų partijos 

generalė taryba nutarė visame 
krašte organizuoti 
akcijos būrius kovai su 
šiais fašistų būriais.

Klasifikuotųjų 
nos: 5ę už žodį, 
na 50c. Vienas

Senatorius VVheeler siūlo dėl to 
ištirti Vengrijos, ministerio 
Washingt(jne darbuotę

Aplamai gražu, 
šalčiau; vidutinis 
rų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 34° F.

Šiandie saulė teką 
džiasi

6 žmonės užmušti per 
baisią vėšulą

AR NORI (į PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Uralo fabriky darbininkai 
laimėjo streiką

Penki dideli chemikų 
suvažiavimai Ame

rikoj

Bostone paskelbta siu 
vėjų streikas

Australija
Brūzgynų gaisrai.

k’.id jei- 
pasmerktas, 

šauti. Nebūk 
l.š kur gi

“Selianskaja Niva” pažymi 
kad dėl šios draugijos įsikūri
mo, ypač dėl jos uždavinių, gu
dų visuomenė gali tik džiaug
tis. Gudų ir lietuvių tautų 
susiartinimas labai pageidauja
mas.

“Bielaruskaja Krynica” svei 
kiną lietuvių gudų susiartini 
mo atnaujinimą ir linki draugi 
jai laimingai augti ir naudinga 
dirbti.

Profesinėms sąjungoms atidavė 
savo rezidenciją darbininkų 
kolegijai įsteigti

Telegrafu okit 
Pinigus Lietuvon

Komunistą proklamaci 
jos ir vėliavos Šiau

liuose

Naujienos pagelbės jum*. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieJko bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

BOSTON, Mass., vas 
Visose

Ginkluoti susirėmimai 
Lietuvos-Lenkijos 

sienoj

vas. zb. — is 
kad fabrikų 

kas Uralo dis- 
darbininkų 

Fabrikų administra- 
priversta padid’n- 

o taipjau sumokėti sė-

VVASHINGTONAS, 
23. [Elta. Per Lietuvos 
tinybę Amerikoje], 
džiusios spaudoje žinios 
lietuvių-lenkų susirėmimą 
demarkacijos 
gajumi 
bėję. Ginkluoti lenkų policinin
kai, perėję demarkacijos liniją, 
pradėjo Lietuvos pusėje kirsti 
medžius, bet lietuvių policijos 
buvo apsupti ir priveisti pasi
šalinti.

Bimbos byloj prokuratu 
ra gavo grumojamų 

laiškų

Mississippi užgynė dėsty 
ti evoliucijos mokslą

VILNIUS, vas.
Gudų tautinė 

niaus krašte palankiai atsiliepė 
apie Kaune įsikūrusią gudų lie
tuvių draugiją.

[Pacific and Atlantic PhotoJ
Jobynft Ralston, krutamųjų paveikslų aktorė, ’jojo ant arklio

Chicagai ir apielinkei 
lis oro biuras šiai 
šauja:

JACKSON, Miss., vas. 25. 
Andais Mississippi valstijos le 
gislaturos atstovų buto priim
tas bilius, kuriuo užginama 
evoliucijos mokslo dėstymas tos 
valstijos mokyklose, vakar ta
po jau ir senato priimtas 29

Baku mieste, Kaukazijoj, 
įvyko stiprių susirėmimų tarp 
bedarbių ir policijos. Bedarbiai 
reikalavo, kad badaujančioms 
jų šeimynoms vyriausybė duo
tų pašalpos, "taip vadinamus 
“pajokus”. Minios bedarbių, de- 
monstruodamos, žygiavo darbi- 

kvartalu, 
bandė 

policija

Prckuratura gavo grumojamų 
laiškų: nuo Bimbos pritarė* 

ir nuo jo priešų.

įsiveržę Lietuvon, užė
mę mišką

KALNAS, vas. 25. (F). — 
Lietuvos valdžios išleistas pra
nešimas skelbia, kad ginkluoti 
lenkai perėję sieną į Lietuvą 
ties Kilseblatu [?] ir užėmę 
mišką. 300 lenkų policininkų 
su rankinėmis granatomis ir 
kulkosvaidžiais dabar ta mišką 
saugoja.

“Atmink, advokate 
gu Bimba nebus 
tai mes mokame 
vėpla. Dievas v ra 
lietus, saulė ir daug kitų daik 
tų? Tasai pusgalvis 
kęsti, kad kiti gyvena, 
manas jį gina. Gerai, 
gi karą.”

Išklausinėta keletas liudinin
kų, vien lietuvių. Ne visi jie 
galėjo liudyti angliškai, 
teko pasišaukti vertėju 
Bolonis.

Savo rezoliucijoj senatorius 
Wheeler sako, kad kai prieš 
keletą mėnesių grafas. Mykolas 
Karolyi. ir jo žmona..- lankėsi 
Amerikoj, Vengrijos ministeris 
buvęs nusamdęs 
jiems sekioti, ir 
sumokėjęs šnipams 20,000 do
lerių. i Senatorius VVheeler Sa
ko, kad tam jis turįs, ir galė
siąs pristatyti, liudininkų.

Jei rezoliucija bus priimta, 
tyrinėjimą ves užsienių reika
lų komisija, kurios pirmininku 
yra senatorius Borah.

NEW YOKKAS, vas. 25. — 
šiemet Jungtinėse Valstijose 
įvyks penki dideli chemikų su
važiavimai, kuriuose dalyvaus 
chemikai iš visų pasaulio dalių.

Pirmas toks suvažiavimas 
bus laikomas Tulsoj, Okla., ba
landžio 15, kuriame bus disku- 
suojama naftos ir jos šalutinių 
produktų chemija.

Antras suvažiavimus 
Columbijos universitete 
liepos 6 iki rugpiučio 12. Tre
čias — U'illiamstovvne, rugpjū
čiu mėnešį. Ketvirtas — - Phi- 
ladelphHoj, rugsėjo 6. Penktas 
—» Washingtone, rugsėjo 13. *.

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
25.— Katalikų moterų draugi
ja pasiuntė Meksikos preziden
tui Callesui, kurs dabar yra 
Monterey, telegramą, protestuo
damos dėl uždarinėjimo katali
kų mokyklų.

SANTIAGO, Čilės Respubli
ka, vas. 25. Netoli nuo Rio 
Blanko nuslinkus žemė užbė
rė Cristobai Colon kasyklų žio
tis ir tuo budu uždarė urvuose 
daug darbininkų. Iš Santiago 
pasiųsta būriai gelbėtojų.

George A. Sampsom, 
Lietuvių Piliečių kliubo 
dentas, o dabar Lithuanian- 
American kHubo prezidentas, 
liudijo, kad Bimba sakęs:

“Kunigai, popiežiai ir vysku- 
viešpačiai, 
Mes, dar- 
per 2,000 
to turim?

vas.
Wheeler (dem., 

rezoliu- 
kuria jis reikalauja, kad 

tyrinėjimas 
ministerio Jungti- 

alstijoms darbuotės, ry- 
alstybės depai tamento

ŠIAULIAI. - Kaip Kaune, 
taip ir šimuliuose sausio 19 d. 
rasta kelių rųšių komunistinių 
atsišaukimų ir ant telegrafo 
vielų užmestų raudonų vėliavų. 
Vienoj buvo parašyta: “Lai gy
vuoja pasaulinė i evoliucija” ir 
dar kažkokios 4 i'aTclės. Vėlia
vos nuneštos policijom

skelbimą kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
Į dieną.

MELBURNAS 
vas 
kurie nesenai padarė milžiniš 
kos žalos Viktorijos plovinei 
joj. dabar vėl atsinaujino. Pi a 
neša 
buvo visai sunaikintas; iš visų 
triobesių išliko nesudegę tik 
pašto namai. Apie žmonių liki
mą žinių nėra. Daug namų 
sudegė taipjau Healesvillėj.

BERL1NAS, vas. 24. -- Lie
tu vos-įlenki jos sienoj, netoli 
nuo Poljanų [?], jau per dvi 
dienas eina ginkluoti susirėmi
mai taq> abiejų valstybių pa
sienio sargybų.

Vakar IJetuvos šaulių būrys 
puolė lenkų sienos sargybą. 
Kadangi lietuvių jėgos skaičiu
mi buvo didesnės, tai lenkai 
buvo priversti pasitraukti. Ne
sitenkindami #ia, Lietuvos 
šauliai briovėsi toliau ir įėjo į 
Lenkijos teritoriją. Trenku sar
gybos kareiviai tečiau sulaukė 
daugiau saviškių jiagalbon ir 
lietuvius išvijo atgal per sieną, 
paimdami dar aštuonis šaulius 
nelaisvėn, šaudymas tarp abie
jų pusių vis dar tebeeina.

[Šią žinią iš Berlino paduo
dame iš čikagiškio lenkų Dzicn- 
niko Związkowo. Vietos ang
liškuose laikraščiuose jos nepa
stebėjome.]

MEMPHIS, Tenn., vas. 25.
Atšokęs iš Mississippi baisus 
vėjo sūkurys, tornadas, ir perė
jęs pietų pytų Arkansaso da
lim padarė didelės žalos, 
villėj dvidešimt penki 
sutfT'hiriti. Laki* Viliame 
ui. Daug kitų namų 
la. Kiek žinia, aštuoni žmonės 
buvo užmušti.

Bostono moteriškų rū
bų siuvyklose tapo paskelb
tus streikas. Streikas paskelbti 
buvo nutarta vakar 
International Ladies 
Workers unijos narių 
kime.

bet truputį 
žiemos vaka-

KAl’NAS [U ]
19 d. Radviliškio nuovados tai
kos teisėjo kameroje buvo na
grinėjama byla, kurioj buvo 
kaltinamas nuovados viršinin
kas Parulis, pagarsėjęs, Lietu
voje mušimu žmonių. Jis kalti
namas buvo tame, kad pereitais 
metais rugpiučio mėn. 1 d. va
žiuodamas ; Radviliškį pakeliu' 
sumušė taipgi važiavusią mo
teriškę ir mažą vaiką, iš ko 
paskiau vaikas mirė.

Kaltinamas Parulis, nors ir 
labai stengėsi išsisukti, bet 
visgi teismas pripažino kaltu ir 
nuteisė 7 paroms arešto; tas 
pats Parulis yra teisiamas jau 
ne pirmą kaitą už mušimą 
žmonių, bet dar vis tarnauja 
policijoje.

LONDONAS, vas. 25. — Ži
noma Warwicko grafienė, sočią- 
listė, vakar formaliai padova
nojo Profesinių Sąjungų (Tra- 
des Uunion) kongresui savo 
provincijos rezidencijos, Easton 
Lodge, rumus, kad kongreso 
generalC taryba vartotų juos 
kaipo darbininkų kolegiją.

Bumuose vietos gyventi pa
kaks 500 mokinių, abiejų gim- 
čių. Mokslo programan įeis 
ekonomika, pramonės istorija 
ir darbininkų klausimų gvilde
nimas.

pai, o jie visi yra 
liepia mums mc’stis 
blninkai. meldėmės 
metų, o ką mes iš 
Maldomis mes nieko neatsieksi-

Bet dar yra žmonių, kur 
į Dievą. Kunigai sako 

kad Dievas esąs, k^žin 
kur ankštai, už debesų.”

Visi liudininl|i 
kad pirmoj savo 
Bimba kalbėjęs apie padėtį Lie
tuvoj, kur, jis sakęs, dėl kleri
kalų viešpatavimo žmones la
bai kenčia.

Antroj savo kalbos daly Bim
ba kalbėjęs apie darbininkų pa
dėtį šiame krašte. Jis raginęs 
priklausyti komunistų partijai, 
kaipo vienintėlį darbininkų iš
ganymą. Jis sakęs, kad vienin
telė vėliava, kurią jis pripažįs
tąs. tai raudona vėliava, ir kad 
ji plevėsuosianti Kaune, Wash- 
ingtone ir ant Lietuvių Svetai
nės Brocktone.

\VASHINGTONAS, vas.
Knights of Cohimbus 

Kolumbo Vyčiai, masonų 
vyzdžio katalikų organizacija Vilniaus teismuose 
‘— planuoja laikyti 
tone, kovo 7. mitingą protes 
tuoti prieš uždarinėjimą tiky
binių mokyklų Meksikoj ir trė 
mima svetimšalių kunigų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Per Naujienas Jus galite nusiųsti pini- 
gus Lietuvos žmonėms telegramų į 4-5 die- 
nas primokėdami tiktai 50 centų daugiau 
už siuntinį, negu mokate siųsdami paštu. 
Kam laukti mėnesį, kad į keletą dienų gali 
nusiųsti telegrafuojant per Naujienas.

Siųsdami dovanas ar pagelbą gimi
nėms, skolindami kam pinigus ant vekselių, 
pasidėdami į bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę 
kreipkitės į Naujienas.

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

ninku gyvenamuoju 
bet kai demonstrantai 
eiti į miesto centrą, 
puolė juos ir išvaikė.

Susirėmimas įvyko kaip tik 
tą dieną, kai i Baku atvyko 
viena užsienių darbininkų dele
gacija susipažinti su vietos 
darbininkų gyvenimu.

Viešųjų 
dieno- 

lietuvių 
Įsiems karo 

pabėgėliams šelpti centro ko
miteto atleisti namus Aušros 
Varių gatvėj nr. 12 ir Suba
čiaus g. nr. 23. Kaip žinoma, 
dėl šių namų prieš kurį laiką 

___  w ‘ ‘ • ėjo bylo.4. 
Washing-‘ Galop tie teismai minėtus na

mus pripažino valstybės nuosa
vybe.

Centro Komitetas tuose na
muose laiko per 300 žmonių 
moksleivių ir tarnautojų, o be 

25. to ir reikalingas savo veikimui 
metu pašovę banko įstaigas, kaip siuvyklą, kepyklą 

vieną policininką, jr kt. Reikalavimas tuos namus 
paspruko su 16,000 atleisti yra tolygus minėtos or- 

pinigais ir čekiais. ganizacijos darbo griovimui, 
--------- ------ - nes rasti bUtžį 200-ams žmonių 

Gudai sveikina susiarti- ir kelioms įstaigoms šiuo laiku, 
nimą su lietuviais ypttč turi,,t Sl,nki$ piniginę 

draugijos padėtį, yra tiesiog ne- 
--  [Elta], galimas dalykas. Del šio reika- 

spauda Vil-Pav’mo Vilniaus lietuvių 
menei teęka labai susirūpinti

BrOCKlON, Mass., vas. 25.
Lietuvių komunisto Bimbos 

byl. i vakar prasidėjus, proku
ratūra gavo jau du grumojaniu 
laišku. Vienas laiškas buvo ra
šytas Bimbos pritarėjų ir pri
siųstas prokuroro padėjėjui, 
mi sko advokatui Veraekai. Ta
me laiške grumojama adv. Vc- 
rackai mirtim, jei Bimba bu
siąs pasmerktas. šiandie gi 
pats prokuroras Iloffman ga
vo nuo Bimbos priešų laišką, 
kuriame sakoma:

PIIILAITELPHIA, Pa., vas 
25. |Leon Karczosvski, lenkas 
11 metų, susikivirčijęs su sa
vo pačia, Julija, 33 metų, nu
šovė ją. KarczeAvski areštuo
tas, kaltinamas dėl pirm 
nio žmogžudybės.

HACKENSACK, N. J., vas.
Randitan Jame:* Lynch, 

kurs apiplėšimo tikslu sausio 
21 dieną nušovė American 
Express kompanijos kasininką 
Brannaną, tapo pasnierktas 
mirties bausmęi. Jis bus nužu
dytas elektros kėdėj balandžio 
4 dieną.

kad King Lake miestelis j balsais prieš 16

Tuo budu įstatymas pradės 
galioti tuojaus, kai jį pasirašys 

(valstijos gubernatorius.

Einant nauju įstatymu, mo- 
i kytojas, kurs savo pamokose 
skelbs, kad žmogus kilęs ir išsi- 
ritulojęs iš žemesnės rųšies gy
vūnų, bus baudžiamas nuo 100 
iki 400 dolerių pabaudos ir pa
šalinimu iš mokytojo vietos.

VILNIUS, vas. 5. - 
darbų direkcija šiomis 
mis pareikalavo iš 

laips- draugijos nukentėjui

The First and Greatest Lithuanian Daily i n America NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

EnUrtd m Mcond Claaa Mattar March 7, 1914, at tha Po«t Offica of Chicago, DU 
andar tha Aot af Mareh t, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America j

NAUJIENOS
Th< lithuanian Daily News

PUBL1SHED BY 7JU LITHUANIAN NEW9 PUBLISHING CO.. INC.
1739 South HaLted Street. Chicago. Illtnoia 

Tclephont Rooaavelt 8500

MAUJiEMOS
The lithuanian Daily Nkw«

PUBLISHED BY TJ, LITHUANIAN UEWS PUBLISHING CO., INC. 
1739 South HaLteJ Street, Chicago. Illinois 

Telcphooc Roo»evelt 8500
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NAUJIENOS, CMcago, III. Penktadienis, Vas. 26, 1926

Gražus Teatras ir Smagus Šokiai 
RENGIA LIET. KEISTUČIO PAS. KLIUBAS 

Subatoj, Vasario-February 27 dM 1926 
McKINLEY PARK SVETAINĖJ 

Pradžia 7:30 vai. vakare

Scenoj statoma dvi labai juokingos komedijos: “Uošvė j Namus — 
Tylos nebus” ir “Vienas iŠ Musų Turi Apsivesti’’.

Gerbiamieji draugą! ir priturėjai malonėkite atsilankyti ant šio pui
kaus vakaro, kur busite visi užganėdinti, tik prašome įsigyti tikietus iš- 
kalno, nes be tikietų nebus leidžiami į svetainę* Tikietus galima gauti 
pas Komitetų ir Keistučio K Kubo narius, pas drg. J. Jokantą, 4138 Archer 
Avė. ir drg* Joną Gurzdą, 3956 S. Rockwell St.

Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA.

16 vasario sukaktuviy
iškilmes VVashington’e

Gražus Margumynų

VAKARAS
' Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS

NAUDAI LIETUVOS SOGIALDEMOKRATĮJ

Nedelioj, Vasario 28 d
M. MELDAŽID SVETAINĖJ

2242 W. 23rd Place

L. S. M. Ratelis vaidins dar Chicagoje nevaidin
tą 2 veiksmų Žemaitės komediją “APSIRIKO”. Vai
dinime dalyvauja P. Petraičiutė-Miller, M. Dundu
lienė, P. Mengelienė, S. Liutkevičienė, Br. Liutkevi
čius, J. Šimkus ir J. M. Pučkorius.

Lietuvos Respublikos Pasiun
tinybė šjmct apvaikščiojo 16 
vasario sukaktuves.

Išvakaro Lietuvos ministeris 
su žmona turėjo pietus, kuriuo
se garbės svečiai buvo Secretary 
of State^ų* ponia Kellog. Be ji 
pietuose >dalyvavo: Vokietijos 

Į Ambasadorius ir Baroness von, 
Maltaan, Norvegijos Ministeris 
ip poniu Bryan su dviem duk
terim pp. Ingei- ir (Laura Bryn, 
Latvijos Ministeris ir ponia 
Seya, Čekoslovakijos Ministeris 
p. Fierlinger, Senatorius ir po
nia Couaens, ponia Britten, 
Illinois valstybės kongresipano 
Žmonų, Biudžeto direktorius 
Generolas ir ponia Lord, ad
mirolas ir ponia Burage, p. R. 
Kelley, Rytų Europos .skyriaus 
vedėjas State Departament’e, 
ir p. H. Rabinavičius, Lietuvos 
Pasiuntinybės Sekretorius.
Vasario 16 d. Pasiuntinybėje 

buvo priėmimas nup 1:30 iki 7 
vai. po piet.

P. Bizauskunei padėjo šei
mininkauti prie stalų ponia de 
Riano, Ispanų Ambasadoriaus ir 
diplomatinio korpuso 
įmanu, ponios 
l4itour, Lipova,

Pasiuntinybė 
rimtu palmėmis,

Graliam, buvęs Bulgarų Minis
teris ir ponia Panaretoff, pp. 
von Lo\vinski, ponia .John Allen 
Dougherty, Pulkininkas ir po
nia į) rūke ir p-fc Barime Drake, 
Admirolas ir ponia Burrage iv 

.p-lė Burragę, pp. Fredrich 
McKenney ir p-lč McKenney, 
prezidentienės sėk re t orė p-le 
Mary Randolpn, Advokatas ir 
ponia Bitei* ir p-lė Biter, Prof. 
ir ponia L. C. Clark, lh*. ir po
nia Notas, l>r. ir ponia A. H. 
Putney, p. Robert F. Kielley, 
pp. Stokley Morgan, p. Jay 
Pierrepont Moffat, p. Earl L. 
Packer, p. Loy W. Henderson, 
p. Preston Kuinler, p. E. D. 
Keith.
ildet. Pasiuntinybė Amerikoj. 
Washington, I). C.
1926 m. vasario mėn. 22 d.

Programe dar dalyvauja: smuikininkai-ės Al
dona Grušaitė ir Mikas Petruševičius, Pirmyn Miš
rus Choras ir Bijūnėlio Choras.

Paskui šokiai

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 75c (šokiams 50c)

Visi kviečiami atsilankyti j šį gražų ir smagų 
vakarą ir kartu paremti kovotojus už Lietuvos lais
vę, už jos liaudies teises.

DIDELIS

KONCERTAS
Rengia

“RUSSKYJ VIESTNIK”
Nedelioj, Vasario 28, 1926

WEST SIDE AUDITORIUM
Racine Avė. ir Taylor St.
Pradžia 3:30 vai. po pietų

Tikietai perkant iš kalno, 50c Svetainėje 65c

Koncerte dalyvauja:
A. Karninskio trio
Baletas iš Mažeikovdfe ir Liutkus
Choras Federacijos Rusų Mokyklų
Žymus rusų dainininkas Laząrevas
Operos dainininkė N. S. Miešajeva
Tenoras Choltukovv , i
Žinomas komikas Cezar Arrigoki, su šeipiyna 

ir daug kitų Įdomių artistų. /
’ Po koncerto ŠOKIAI 

Unijos Orkestrą

dekano 
Rritten, Seya, 
Panarvtova.
buvo išdvku- 
roiėmis ir k-

griežė stygų

BABRAVIČIAUS REKORDAI •
Specialiu užsisakymu “Vienybės" Rekordų Skyrius jsigiio 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mčnesj:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė" (10 colių, 75c) ir “Stasys“ (10 colių, 
75c).

L’ž persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

- VIENYBĖ
193 Grand St Brookly n, N. Y.

Garsinkitės Naujienose Garsinkitės Naujienose

V

FDEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR. JŲ 

[KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

sa
4

4

Už 61 
kuponų 

gausit* 
dykai lietu

viškai pamokd 
kaip prižiųrAU 

ir peneti «avt> ir 
juaų kudik|. Iškirp

kite 1 r prlsiųekite 
šiandie su jūsų vardu 

ir adresu.
THE BORDBN COMPANY 

Bordon Bldg. New York/

užaugino daigiau 
hudikiy j stiprius 
ir sveikus vyrus 
ir moteris negu 
kili visi kudikip 
maistai sujungti 
daihta

Advokatas J.P.Waitches
Praneša, jog jis perkėlė savo Roselando ofisą i 
10756 South Michigan Avenue, ant pirmų lubų; 
telefonas Pullman 5950.
ŠĮ naująjį ofisą atidarys Subatos vakare, pas
kutinėje dienoje šio mėnesio, šis ofisas yra la
bai ruimingas ir gražiai įtaisytas; jame bus už
laikoma užtektinai pagelbos, taip,- kad visokį pa
tarnavimai bus galima suteikti klientams.
Iki Subatos vakaro lankykite Advokatą senąja- 
me ofise, 10717 Indiana Avenue, o Subatos va
kare visi ateikite ant atidarymo naujojo ofiso.
Miesto ofisas pasilieka tas pats: Ruimas 1420 

. — 127 N. Dearborn St., Tel. Dearborn 6069.

J. P. WAITCHES
. ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avenue
Tel. Pullman 5950

STRAIPSNIS 165

F junmčinmimng;

) šiaaM «kyria> m. hikaa 

bik. rW*
r kalaa |4mUm

k MotlaMM Ir oirtlaiB, Jt»*

nvkMUv,
“ KMUil, aprtptaiMM ir »». Ii. < 1

yr* dalina gn«* w y « ■

1 .varŠM Maynai ir UaUi 
Ir <M> JauėUa., kU Ui
yre dalyba, kurj >Ma U* 
ri». raculiariškąb UM- 
Urylato atvirai to kimi

1 J

EAGLE BRAND
CONDBNSED M1LK.

j=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.—
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti Jj su narkotiikais nuodais, 

kud “apnial|inU,’’ Jo skausmą paeinantį nuo netvarkoj esančių vidurių.
>o‘, Dar'geriau—duokite jam truputį

tyriausio, sahlauaskonio, tikro vidurių palluosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiškų nuodų. Ji* yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta iš daržovių iieunkų, kurt pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus.

Juaų aptlekorius parduoda Banibino—35c. už bonkq, 
arba pasiųskite tiesiai j laboratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO.
y 104-114 So. 4th Straat Brooklyn, N. Y.

KO MOTINOS NETURI DARYTI
Nepenėk kūdikio perdažnai ar per

daug,
Neguldyk kūdikio, jei jis nėra tin

kamai papenėtas.
Neguidyk vaiko vakare, jei jis per 

dieną nehuosavo vidurių gerai.
Neduok vaikui čiulpti čiulpiko ar 

tuščios bohkutės, kad jis nurimtų.
Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 

i kokių vaistų nepasitarus su gydytoju.
Neduok kūdikiui arbatos, kavos, ar

ba svaiginamų gėrimų.
Neduok jam kendžių, saldumynų, 

šokolado.
Neduok kūdikiui kietų valgių iki jis 

nebus metų amžiaus, ir tai labai po 
mažu ir lengvai suvirškinamose for
mose.

Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti vidurių liuosavimui.

Prirengdama kūdikio maistą nepūsk 
ant\jo, kad atvėsinti.

Negamink daugiau maisto, negu 
yra reikalinga vienam sykiui. Ge
riausios pasekmėj gaunamos kada 
piaistps šviežiai ^įrengtas.

Nevartok v jokių gumos pridėčkd 
prie bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su( bonkute.
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 

išvalyti bonkutės, indus, ir tt. arba 
prirengti kūdikiui maisto. Prižiūrėk 
phti šitas svarbias smulknwnas.

Nepamiišk kas savaitę Kūdikį pa
sverti ir užrašyti jo svorį.

Neduok kūdikiui čiulpti ar valgyti 
iš bonkutės daugiau, kaip dvidešimts 
minutę vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su čiulpi
ku ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet jis val
go. Lai jis rartilUr penisi lopšy.

Nedaleisk, kad vaikai žaistų su sa
vo maistu: nebandyk juos juokinti ar 
kreipti jų domę kitur kuomet jie val
go* ' , •

Neduok vaikams valgyti tarpe val- 
gių*

Neduok vaikams nuryti maistų ne- 
sukramčius. Lai ima viską atsargiai 
ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir j tai turi būti kreipiama 
domč.

Neragink vaikus valgyti. Jei jie 
nuolatos atsisako valgyti laiku, taį 
pasitark su gydytoju.

Nevartok pigių talcum miltelių. Jū
sų kūdikio oda yra opi ir privalytum 
vartoti grynus kūdikių talcum mil
telius.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Tai 
kad jų draugai rekomendavo FJagle 
Pieną ir todėl kad jos rado jį pilnai 
patenkinančiu. Bet ant nelaimės dau
gelis šįtų Lietuvių motinų nebuvo 
tinkamai informuotos, kodėl jos gavo 
tokių puikių pasekmių. Eagle Pienas 
yra puikiausias ir gryniausias iš sal
daus, šviežio ir riebaus pieno, sumai
šytas su atydžiai pergrynintu cukru
mi, taip kad padaro kūdikiams mais
tą, geriausi ką galima douti po to 
kaip motinos pienas išsenka, arba ne
turi tokio maistingumo.

Kiekviena motina turi veikti atsar
giai kol susilaukia kūdikio, turi pasi
rinkti paistą kurie teikia pieną. Nie
ko nfirg geresnio dėl nėščių motinų, 
kaip šviežus karvių pienas. Gerkit I 
ij, vartokit dėl virimo. Valgykit pie
ninius valgius kasdien. Jei viduriai 
užkietėja tuomet valgykit kasdien du 
stalavu šaukštus Kellogg’s All-Bran 
kasdien. Kellogg’s All-Bran yra gry
nas javų produktas, is išvalo žarnas 
ir lauk ėjimas pasidaro natūralia ir 
reguliaris.

Daug kentėjimų nuo odos trubelių 
gulima išvengti jei vartosite Cudum 
Ointment. Prašalina niežėjimų ir už
degimą tuojau ir tuojau pagydo; pa
raudonavusių odą. Cadum Ointmeiit 
yra Prancūziukas prirengimas pada
rytas Amerikoje, jis ųekenkia kad ;lr 
švelniausiai odai, . -t-wr 1 ---

Perskaityk atydžiai šituos straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidėk 
ateičiai.

Per priėmimą 
orkestrus.

Svečių atsilankė į 100. Jų 
tarpe buvo:

Amerikos , Vice-Prezidento 
žmona ponia l)aw?s.

Secretary of. State ir ponia 
Kellogg, Secretary of the Navy 
ir ppnia Wilbur, Secretary of 
Agpculture ir ponia Jardine.

Ispanu Ambasadorius ir po
nia de Riano, Britų Ambasado
rius ir Ladv Isabella Ilmvard, 
Meksikos Ambasadorius, Vokie
čių Ambasadorius ir Baroness 
Maltzan, Japonų:,Ambasadorius 
ir ponia Malsudaira, Brazilijos 
Ambasadorius, Francuzų Anv 
basadorius ir ponia Berengei*.

Norvegų Ministeris ir ponia 
Bryn ir paneles Ingei* ir Laura 
Bryn, l’ragaujaus Ministeris ir 
ponia Varčia, Šveicarijos Mi
nisteris ir ponia Peter, Kinijos 
Ministeris ir ponia OLaya, Ju
goslavijos Ministeris, Olandijos 
Ministeris ir ponia de Graeff, 
Bolivijos Ministeris ir ponia de 
Jaimes Freyre ir p-lė Yolanda 
laimes Freyre, Domininkas 
Respublikos Ministeris, (iraiki- 
jos Ministeris ir ponia Simo- 
poulos, Haiti Ministeris ir po
nia Price, Austrijos Ministeris 
ir ponia Prochnik, (Latvijos Mi
nisteris ir ponia Seya, Egyplo 
Ministeris ir ponia $amy Pasha, 
Čekoslovakijos Ministeris, Bul
garijos Ministeris ir ponia Bis
trą Radevva.

Senatorius ii* ponia George 
Wharton Pepper, Senatorius ir 
ponia ponia Arthur B. Capper, 
Senatorius ir ponia Wiliam M. 
Butlęr, Senatorius ir ponia E. 

 

EdvviH’ds ir p-le Eife^beth Ed- 
\vards. 
Kongresmanai :p. Stephen G. 
Porte r ir p-le Porler, pp. James 
T. Begg, pp. Bcnjamin L. Fair- 
child, pp. William N. Vaile, pp. 
Edgar C. Elis, pp. Morton D. 
Hull, pp. Charles A. Eaton, pp. 
Henry Allen Purncll, pp. !>ol 
Bloom ir p-lė Vera Bloom, p. 
A. J. Sabath, pp. Stanley H. 
Kunz, p. (ieorge F. Brum, ir 
p-lė Joan Brum, pp. J. Banks 
Kurtz ir p-lč Dorotliy Kurtz.

Prezidento Sekretorius ir po
niu Eeverett Sanders.

Buvęs Secretary of State ir 
ponia Robert Lan&’hųfr Gene
rolas ir ponia Andrews, pp. 
Charles S. l)e\vey ir p-lė Dewey, 
Genei olas ir ponia Lord, pp. 
Hnford MacNider, pp. Theo 
Douglas Robinson, p. J. Wąlter 
Drake, pp. W. W. llusband, pp. 
Frank Mondell, ir p-lė Mondeil, 
p. Justiee ir ponia Vau Doven- 
ter, p. Justiee ir ponia SanfordJ n • i 
Teisėjas ir ponia Saniuei J. Garsinkitės Naujienose

IMHIRUO

CHOP SUEy 
ytGETABLES

ri a.4 sročuf*

Tikras Importuotas 
Fuji Chop Suey 

Daržovės
Kombinacija Bamboo Shoots, Van
deninių Riešutu ir Bean Sprouts. 
Receptai ir pilni nurodymai ant 
kiekvieno keno. Nusipirkite nuo 
savo groserninko šiandien.

Reikalaukit Fuji Išdirbimo — 
Geresnės rųšies ir pigiau kainuoja 
Reikalauk dykai receptų knygutės

FUJI TRADING CO.
22 E. Kinzie Street, Chicago

SANTAL 
. MIDY 

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nūsišla- 
plnimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodi 
“Midy". Par
siduoda visose 
vaistinyčiose.

Atnaujinkit Savo Stiprumą
Daugumas tonikų suteikia tiktai burnai skonį, 

bet po viso ko, jų nauda kurią gaunate atgaivinda
mi savo sveikatą, stiprumą ir vikrumą, tai yra svar
biausia ir rokuoiama daugiausiai.SCOTTS EMULSION 
turtingas suteikime sveikatos cod-liver aliejus, 
labai grynas maisto-tonikas, netik turi gerą sko
nį, bet veikia gerai dėl prašalinimo silpnumo su- 
budavojant kūną į sveikatą. Scott’s Emulsiųn 
yra saugus tonikas dėl jūsų namų.

• Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J. 25-68

Žiemos Sniegu

Vasaros Žemę
Bėkite nuo šalčio, ledų, snie
go ir šalto vėjo ir naudoki
tės žemę kuri pilna saulės 
spindulių ir vasarinių pasi
linksminimų.

Del Krupo
—Ką Jus Darysite

štai yra gydytojų receptas var- 
tojamaa miUonuose namų per 
35 metus, kuris prašalina kru
pę be vėmimo | 15 minulių. 
Taipgi greičiausia žinoma pa* 
gelba nuo Kosulio, Slogų arba 
Smaugiančio Kosulio. Jei. tu
rite kūdikių savo namuose, 
jus neprivalote būti be butelio 
Ir išbandytų gyduolių, reko-šių labai gerų . ,

menduotų geriausių kūdikių M>eciali**tU* Rei
kalaukite aavo uptiekoje dabar. Dr. Drakė*s 
GleHHCo, 50c. butelio.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Elcctrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai "7 C
nakvinei ...................... I ■ I w

A. E. Czasna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552
Rl> PRI I, II ' ....................... r

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos ir Uratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

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

Wabash Tiekei Office 
144 So. Clark Sc., Phooc Hantam 450®

Hot Springs 
IjationaKparKArKansas 

tiktai keletas valandų važiavimo. Tiesioginis 
patarnavimas kasdien iš Chicagos per Wabash 
— Misaouri Pacific. 

Tiesioginis 
Patarnavimas

Iš Chicagos .....  12:40
(per Wabash) Po pietų 
Iš St. Louis ........... .'... 9:05
(per Missouri Pacific) tų vak 
J Little Rock    7:10 
(per Mo. Pacific) sek, ryta 
I Hot Springs    9:30 
(per Mo. Pacific) sek. rytą

“Banner Biue 
Limited" 

ir 
“Sunshine 
Speciat" 

Iš Chicagos 
11:30 vak. 

Iš St. Louis 
6:45 vak. 

Į Hot Springs 
7:00 ryto

. Wabash
Missouri Pacific
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besimainą savo cigaretų

Jei jums yrą nusibodę 
paprasti

[korespondencijos
Išardžius susirinkimą ir pa

siėmus visus komunistų po
piergalius, policija pasišalino, 
nepadarius areštų.

Aukų parinkti papildymui sa
vo pratuštėjusių krepšių komi
sarams neteko, nors dėjo varg
šai ant to labai dideles viltis.

Ar Jus įinote, kad

VYRAI nėra 
skonyje.

Jie žino kokių cigaretų jie reikalauja, tokius 
cigaretus jie ir perka.
Jie nemaino vieno tabako skonio į kitą 
tabako skonį vien tiktai dėl išbandymo. 
Rūkytojai žino ir reikalauja Helmarų ir* 
nemaino jų į paprastus cigaretus. Jei tik 
sykį jūsų lupos dasilytės Helmarų, jus 
laimėjote.

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene Žymiausiu CigaretŲ

- « ------- --------~~ =-=5

Žmogus Kuris Taupina

Į

Jis stovi labai tvirtai ant 
savo kojų. Jis juokiąsias ne
pasisekimų. Jis nežino bai
mės. Jis visuomet gatavas 
dėl visokio atsitikimo arba 
progos. Jis išlaiko visus ban
dymus — tas žmogus kuris 
taupina. ' •

The STŪCK YARDS 
IRUSI & SAVINOS

BANK
4150 South Halsted St

■ ■■■■■■■■»«■■■■■■■■■ [i ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ė Duosime Jums Į
■ Ne visai dykai ■■

'Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Į Ant visų Ford uždarytų karų Į
■ Parduodame dabar juos numažintomis kaino- ■
■ mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.■ į

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

; • Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 į

Įfrank breskaĮ
■ 2501 So. Kedzie Avc. Tel. Lawndale 4113 ■"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i.
Garsinkities “Naujienose”

Newarko Kronika
Rošo I’ipirinckis

Bolševikų šaukiamą protesto 
prieš Lietuvos “buožes’ mass- 

mitingą policija išardė

Aną dieną jau rašiau “Nau- 
iienems”, kad N-t \varko bolše- 
vikėliiti, prisivilioję sau pagal
bon Palangos Juzės Draugija 
bei SLA. kuopju. rengė vasario 
21 dieną protesto mass-niitingą 
prieš Lietuvos valdžią.

Atėjus vasario 21 d., nors 
ninėtas mass-mitingas ir įvy

ko, vienok laivo veikiai poliui^ 
•os išardytas. Nors sunku jtik- 
ui pasakyti, bet išrodo, kad 

policiją mitingai) pasikvietė pa
tys bolševikai. Nes mitingo 
pirmininkas, cberšnipas Ignace- 
lis, atidalydamas susirinkimą, 
piigiąsino publiką triukšmo ne
kelti, ius tiems, kurie keistą 
linksmą, busią blogai. Bet be
lošdami du< bę kitiems, jie pa
tys ton duobėn pakliuvo.

Mntingan buvo kviesti kal
bėti K. Mizariukas, žinomas 
Eliza belho< hobius Krasauckėlis 
ir Brooklyno komunistų ora
kulas L. Prūseika.

Mizat iukui dar teko savo 
spu’ių” išrėžti, bet moteriškų 

kė nių žinovui Krasauckėliui su 
Pruseika tai nebuvo progos nei 
pasirodyt. Deivi tokio nema
lonaus įvykio ypač didelius nuo- 
.tolius aplaikė Pruseika. Tik 
pamislykit! Juk jis jau nebt- 
pamena, kada jam teko kalbėt 
prieš kiek, didesnį susirinkimą 
(nes paprastai komunistų kal- 
hStojams tankiausia tenka kal
bėti tuščiom k ėdėm). O čia 
kaip tyčia susirinko nemažai 
žmonių. (Mat, klerikalai be- 
reds buvo atėję organizuotai 
pasiprk sint bolševikams). Ir 
Piuseikųi butų buvusi puikiau- 
ii proga pąsiš^^yj;i prie^ pub
liką ant savo nusususio komu- 
listinic ožiuko... Bet ot ve! 
Įsimaišė ta nelaboji policija ir 
musų didieji rrrevoliucionieriai , _ “vskubotai palikę kovos lauką tu
rėjo negarbingai pabėgti...

Beje, tenka dar pažymėti, 
kad kuomet iš publikos žmones 
vargais negalais gavę iš bolše
vikiško pirmininko ’balsą pra
dėjo bolševikus kritikuoti, tai 
komunistai, kaip tie, atsipra
šant, galvijėliai neraliuoti iš 
visų kampų pradėjo ant tų kri
tikų visokiais balsais staugti... 
Ir ve šitokie sutvėrimai bando 
protestuoti prieš terorą, bando 
protestuoti prieš laisvių suvar
žymus, prieš smurtą... Jeigu čia 
laisvoj Amerikoj jie staugimu, 
nori užkimšti burnas savo opo-( 
nentams, tai įsivaizduokite ko-( 
kių priemonių tam darbui ąt-j 
likti jie stv’rias savo tėvynėj 
Rusijoj? Pabandykite įsivaiz
duoti sau, ką jie padarytų čio
nai iš žmonių laisvės, pasigro
bę valdžią savo rankosna?..

NIEŽAI IŠGYDOMI SU
. ŠITUO SULPHUR

Bile kokis suplei- 
ižjimas odos, net ir 
pavojingi niežai, 
gali būt greitai pra
šalinami vartojant 
Mentho - Sulphur, 
pareiškė žinomas 
odos specialistas. 
Nes jis turi savyje 
ligų perų naikinan
čią jėgą, šis sulphur 
prirengimas labai

greit suteikia pagelbą nuo odos nie
žėjimo, išdžiovina ir išgydo niežus iš 
sykio ir palieka odą dailią ir gražių.

Labai retai pasitaiko, kad jis ne- 
pagelbėtų be jokio atidėliojimo. Jus 
galite gauti slovikėlį Rowles Mentho-
Stilphur bile nup kokio gero aptie-
koriaus.

Pabandykit Mentho-Sulphur, pama
tysit ką tai reiškia dėl jūsų. Atsiųs
kite dėl jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

Whiteha1l I’har macai Co. 
598 Madiaon Arenu* Dykai

L Išbandymui
Ataiųakite rnan dykai aainpell Mentho- 

Sulphur.

Ar jus žinote, kad Kellogg’s ALL-BRAN galu

tinai prašalins nuo jūsų užkietiejimą vidurių?
Daugeli* žmonių Itrnunn už- 
kietėjiini| per neMp»iilur4jimi|. 
Užk elOjimas yra Inbiau pavo- 
j ng<w neųu daugelio žmonių 
mano apie ta’. Virš keturiuH- 
deAimt f li«ų Kalima auraati >A 
prifž.iMt'ift užk e ėjimo. Kunan 
ihgHll veikt' niaukančiai jei 

, v/a nėra, Kerai išvnlytM.
ApniuaUKoklt nuo pnvoj ngų 
ženklų.

T.ktal Kėliojo?’* ALL-BRAN 
nuteiks ReriĮ Rveikutų kiekvie- 
nsm, nei Jin yra ALL-BRAN 
Nc-it. skirtumo ka p Ilgui 
Jųi kenčiate nuo užkietėjimo, 
Ko'.Iokit’s ALL-BRAN ,iute k« 
pHHtovių puKelbų. Jei valgykit 

' nuoat. Vn.’r’l.'.t mat ,»u m»i 
iltį iitduvu* taukAtua kasi en 

chron; ikuaio atsitik Imlio
se, prie kiekvieno valyto.

Nevartok'te pilių, druukų arba minoru- 
lių vandenų. Tie vidurių pr.'ivnlnltojni 
pagulbd.i jum.i tik laba' trumpų įniki;, 
(■ydytojni vi įur n komenduojii Kell<»KK u 
ALL-BRAN nuo užkietėjimo. Kellogg h 
ALL-BRAN yru gamtinė gyduolė nuo 
užkietčj ino ir garantuojama, kad nuteik* 
nuo at.nę i ngeluų k;id ir laimi chron 9- 
kuose iit ttikmuorie arba jv.sų groser- 
ninkau gręžinti jgsų pinkui.

Valgykit Ki'Uogg’a ALL-BRAN au pie
nu arba Hiuelona arba Humiitykit nu ki
ta i viriniu arba nevirtuii valgiais, .Ium» 
palik* jo ricAulin'i nkoni*. Skaitykit re
ceptus iAdrukuotu* ant khkvieno pake
lio. Nev.irlokit diiliei brau produktų, nes 
jie tiktai dalini,' tep.igelbati. Valgykit 
Ūktai Kellogg’H ALL-BRAN. Bas visu' 
groiurn'tikus raudonuose ir žaliui-, e pa
keltuose. Tikra' žiūrėkit, knd butų Ke'- 
logg's. Paduodama viauo.ie hotelaune ii 
i e.'-tnumnuore.

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponų mums šiandien su jūsų vardu ir adresu

04

Malonėkite aUlųatl man dykai 
aainpelinj pake>| juaų Keilog- 
g’o ALL-BRAN sykiu hu in- 
l'ormncijuinia mano kalboje ir 
kų rciftkih ALLrHRAN dėl ne
geros Kveikatoi Ir kaip a A ga
liu Išvengti užkietėjimo.

Kellogg Company 
Buttle Croek, Michigan

Name

Addre’js 
Lithuanian

Lietu viai Advokatai
..................... ..... ............................................... .... i i i—R

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111 -12 

Tel Central 4411. Vai. nūn 9-4
Gyveninio vieta: 

3323 So. Halsted Si. 
Tel. Boulevard 13it

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9180 iki 4:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

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

Yards* 0141
Bylos visuose teismuos — Ab
straktai. — Ingalfojitnai. — Pas
kola plnlgfų 1 Ii4' 2 mnrciMams

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEB

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavltt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p., ,    - - —/
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washin£ton & Clark

Namą Tel.: Hyde Park 3895

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S, La Šalie St., Room 2001 
Tel Rando!ph 1034—Va|. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7— 9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bajcdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbom St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600 k- ■ ■ ... i i i .............. .
_A---------- ---------------------------------------

J. P, WAITCHES '
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:TeF. Pullman 5950 

10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearhonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearbom 6096

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

SPECIALISTAS- egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 580 
Tel. Central 6390 

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

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, inorgičiai.L ----------  ■ ■

JOSEPH V. MOCKUS'
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį | mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mSnesj, 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 paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai;

Už metus—15U, už pusę metų—75, už tris mėnesius—55.
\ Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.........................................  Atkirpk čia ....
Data: Vasaris 26, 1926

Lietuvoje, S idupių kaime Baltru- 
konis įs.taisė gurini malūnų, bet 

* ’ , kaip pra
plyšo girnos, užmušė 
dar du vyrus; Ar jus 

■. Turkiški ciga- 
rųšies cigaretai 
tabako. Papras- 
savyje paprastą 

______ bet llehnarai turi tiktai 
Turkiškų tabakų.

St., kampas 31

Imi

-

' garini 
nebuvo Menti įrengtas, 

inalli.

:'' >

^*DR. HERZ™^

Telefonais t

MIS. MIGHNIEVICZ-V10IKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
ri joa kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Penn«yl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už -dyką pa- 
cariinas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelhą.

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

tabakų,

Tel. Blvd. 3138 
M. VVoitkievicz- 

BANIS
AKU6ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim
dymo, patarimai 
dykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL 
l’naktikuoja 18 metai 

Giltas
4729 So. Ashland Ave^ 2 hboa 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2886

KREIVOS 
AKYS 

IŠPAIŠOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsled Street

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Nedėlioj 9 iki 12 ryto

Akintai $5. ir augšČiau

BOHEMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

PursTan
Malt
TURTINGI A irsi zis

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jį 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

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.

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

J r J J t nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
Valandos nuo jįj g va|. vakare

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

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

Namą telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

__ ______- - ......................-~ 
rxxxxxxxxxYxxxxxxxxxmxx 

aDr.Lawrence P. SlakisDr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avc.
Valandos: \

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų ' kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vynj. moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th StM netoli Morgan SL

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0960

BcAilevard 41M
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4^31 S’o. Ashland Avė.

Cįfiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki !> 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Rcs. telephone Hyde Park 4000

Z
Tel. Boulevard 0587

DR. MARY A 
D0WIAT—SAKS

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedtliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso Tel. Boulevard 9693
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Cbirurgaa 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Caieaga 
arti 31 st Streat

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Na- 
dėiiomis ir šventadieniais 10—12 diaa.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Dr.A Ji. BLUMENTHAL

Optometrtat
Tel. Boulevard 6487
4649 8. Ashland Av.

Kampas 47-tfts 
ant 2 lubą

H

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. M
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxM 1xxxxxxxx

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterą ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir B1m 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaru. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTA8
4712 So. Ashland Avew 

near 47th Street 
CHICAGO

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’ 

Kampan Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kaadien.
Panedšly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

M

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicar>, IU.

Butkus Undertaking 
Co., Ine. 

P. B. lUdlev, Llcensed 
710 We«t 18th St.. Chicago, III

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grubų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
_ _______________ _____________ —/
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vo. Stambiosiose ūkio įmonėse dirbo daugiausia belais
viai žmonės, vergai. Laisvieji gi neturtingi žmonės arba 
vertėsi smulkiais amatais, arba dirbo žemę mažiukuose 
ūkiuose, arba gyveno valstybės labdarybe ir savo pilieti
nių teisių pardavinėjimu turtingiems ponams. ' ,

Iš šitokio mišraus elemento sudaryti tvirtų jėgų, su
gebančių nuosakiai kovoti už kokį nors bendrų visuome
ninį idealų, buvo negalima. Smulkus amatininkai, pabė
gusieji ųuo savo ponų vergai ir parazitiški miestų lum- 
pen-proletarai, kurie spietėsi aplink pirmuosius krikščio
nybės apaštalus, galėjo tjur«ėti bendrų troškimų, kad koks 
nors nužengęs nuo dangaus “mesijošius” juos išvaduotų 
iš jų vargo ir įsteigtų jienas “rojų žemėje”, bet jie nega
lėjo kovoti už naujų visuomenės tvarkų. Todėl, pagaliau, 
ne krikščionybė pakekė visuomenės gyvenimų, bet visuo
menės gyvenimas pakeitė krikščionybę,, duodamas jai tu
rinį visai priešingų tam, kų skelbė Jėzuš ir jo mokiniai.

GRAFIENĖS WAKWICK DOVANA DARBININKAMS.

K4’S fSTEIGTA DARBININKŲ KOLEGIJA.

AR NĖRA PAVOJAUS SOCIALIZMUI Iš 
PONŲ PUSĖS?

Šių dienų visuomenėje ne tiktai randasi jėga, kovo
janti už naują visuomenės sutvarkymą, bet ir pats visuo
menės gyvenimas šiandie vystosi socializmo pusėn. Pra
monėje, prekių apyvartoje, susisiekime, finansų ir kredi
to srityje kuriasi vis stambesnės ir stambesnės įmonės, 
kuriose dirba milžiniški skaičiai žmonių ir kurių vedimas

SKIRTUMAS TARPE KRIKŠČIONYBĖS PASEKĖJŲ I I vis mažiaus priklauso nuo atskiro asmens valios. Darbas 
IR SOCIALISTŲ. I ir jo tvarkymas šių dienų visuomenėje vis labiaUS daro-

_______ si visuomeniškas. Neišvengiamai/turės ateit laikas, kada 
Anglijos turtinga grafienė Warkick padovanojo vie-lir nuosavybė pasidarys visuomeniška.

jią savo puikiausiųjų dvarų, Easton lodge, darbininkams. Todėl socialistams nėra mažiausio pamato abejoti, 
įiomis dienomis tasai dvaras'buvo formaliai perduotas apie ateitį. Jeigu pas juos ateina žmonės iš priešingų kla- 
daiGo unijų kongreso valdybai, kuri jame ketina Įsteigti Į šių, tai jie gali juos tiktai pasveikinti, nes didesnėmis jė- 
darbininkų Jwjegiją ’A Igomis bus galima lengviaus laimėti kovą!

Kolegijoje bus dėstoma ekonomijos mokslas, pramo- Į------:----------------------------
nės istorija ir darbininkų judėjimo klausimai. Prie kole- ii> ....
gijos bus įrengta kambariai pfenkiems šimtams‘studentų. 11 ŽVI 

Anglijos darbininkai teisingai skundžiasi, kad kraš-1 ——T.. 2
to universitetai yra pąvirtę turtuolių įstaigomis, kurios! “SAVlVAĄDYBllJ BALSAS” 
biednam žmogui yra neprieinamos ir kuriose jaunuomenė I 
yra auklėjama priešingoje darbininkų idėjoms dvasioje, j ^Lietuvos Miestų ir Miestelių 

Dabar, pagaliau, Anglijos darbininkai turės savo ge-l^ri11^. Pradėjo leisti mėnesinį 
** * ** I « 1 » X « «• • v 1 • • i» • a « 1-i «•» <1«« a a

rai aprūpintą ir darbininkų reikalams pritaikytą .aukštą
ją mokyklą. Už tą dovaną jie, be abejonės, yra laba* dė
kingi grafienei.

Grafienė Warwick yra jau sena moteris. Ji yra kilus 
iš vienos garsiausiųjų Anglijos lordų šeimynų. Bet Ang
lijoje šiandie nėra retas atsitikimas užtikti tarpe aukšto
sios bajorijos socializmo pritarėjus. Per keletu paskuti
nių metų visa eilė lordų, ypač jaunosios kartos, yra įstoję 
į socialistinę Darbo Partijų. Grafienė Warwick padarė 
tų žinksnį pirmiaus už kitus.

Iš to galima numanyt, kokių galingų įtaka jau šian
die daro socializmo idėjos į Anglijos visuomenės prota
vimų. Protingesnės apšviestų aristokratų galvos supran
ta, į kur krypsta krašto gyvenimas. Ažuot aklai prieši-, 
nęsi istorijos likimui, jie stengiasi pagreitinti neišvengia
mos ateities'atėjimų.

Kai kam gali ateiti į galvą mintis, kad aristokratai, 
dėdamiesi prie socialistų, iškreips socializmo judėjimą iš 
tikrų vėžių ir pavers jį ponų įrankiu. Panašiai kitąsyk 
atsitiko su krikščionybe. Krikščionys pradžioje irgi buve 
beturčių užtarėjai. Jie smerkė lobininkus ir skelbė ko
munistines idėjas; jie buvo tos gadynės socialistai. Bet 
kai į krikščionių eiles ėmė stoti vis daugiaus ir .daugiaus 
turtingųjų klasių atstovų, taj krikščionybė pradėjo keis
tis. Jos nusistatymas prieš ponus pasidarė švelnesnis; 
jos komunistinės idėjos tapo iškreiptos, o paskui ir visiš
kai padėtos į šalį. Ir, pagaliau, krikščionybė pąvirto tur
tuolių mokslu ir išnaudotojų gynimo įrankiu. Jos jyrieša- 
kyje atsistojo bajorijos luomo nariai, grafai, kunigaikš
čiai ir karaliai, o auksčiaus už visus “krikščioniškus” j 
didžponius iškilo patsai “Kristaus vietininkas žemėje”, 
Romos popiežius, apsiskelbęs visų pasaulio valdovų vieš
pačiu !

Ar negali taip pat atsitikti ir jsu socializmu, prie ku
rio šiandie jau ima dėtis aukštos kilmės ponai ir turtuo-

Ne, taip atsitikti negali!
Socializmas neiškryps iš savo vėžių dėl to, kad jisai 

yra neatskiriamai surištas su darbininkų judėjimu. Jisai' 
yra ne tiktai tam tikras visuomenes tvarkos “planas”,! 
jisai yra išraiška tų siekimų ir tikslų, už kuriuos kasdieni 
kovoja organizuotųjų darbininkų masės. Be darbininkų] 
masių, be šitos nuolatos kovojančios jėgos, socializmas ne
turėtų jokios reikšmės praktikos gyvenime.

Bet kaip dabartinis socializmas negali būt atskiras 
nuo darbininkų judėjimo, taip ir darbininkų judėjimas, 
kuriam rupi didesni tikslai, o ne vien tiktai kasdieninės 
duonos klausimas, negali atsižadėt socializmo. Nes tiktai 
socializmo tvarka suteiks darbininkų masėms pasiliuosa- 
vimą nuo išnaudojimo.

Šitokio ryšio nebuvo tarpe krikščionybės ir tų žmo
nių, kurių išganymą ji skelbė. Beturčiai pradinės krikš
čionybės gadynėje buvo tamsus ir neorganizuoti, ir jie 
nesudarė tokios aiškiai apibrėžtos visuomenėje klasės,

laikraštį "Savivaldybių Balsas’* 
Jį redaguoja tos Sąjungos pir
mininkas, Kauno miesto 
liustras p. Jonas Vileišis, 

.šio mėnesyje išėjo pirmas 
raščio numeris.

Prie Miestų ir Miestelių Są
jungos dabar yra prisidėję 23 
miestai ir miesteliai, kurie tu
ri suvažiavimuose 36 balsus. 
Sąjungos uždavinys yra rūpin
tis sanitarinių sąlygų gerinimu 
miestuose, kelti miestų kultū
rą, ginti miestų savivaldybių 
teises nuo centralinės valdžios 
sauvaliavimo, palaikyt ryšius su 
kitų šalių, mies*ų sąjungomis 
ir tt.

Kaip matyt iš pirmojo “Sa
vivaldybių Balso” numerio, Lie
tuvos miestams ir miesteliams 
tenka kreipti daug dėmesio j 
savo teisių gynimą nuo kraš
to vyriausybės neteisėtų lin
ksnių. Taip, laikraštyje telpa 
burmistro Vileišio skundas vi
daus reikalų ministeriui dėl 
Savivaldybių departamento už
draudimo p. Vileišiui skaityti 
lekcijas IJetuvųs Universitete. 
Savivaldybių departamentas; į- 
žiurėjo prasilenkimą su įstaty
mais Kauno burmistro priėmi
me Universiteto docento vietos, 
ir jisai (departamentas) parei
kalavo, kad p. Vileišis atsisa
kytų arba nuo burmistro vie
tos arba nuo docenturos.

Savo skunde p. Vileišis pa
rodo, kad tokio įstatymo, kuris 
draustų miesto burmistrui eiti 
pareigas kitoje įstaigoje, visai 
nėra. Yra įstatymas tiktai apie 
valsčių viršaičius, draudžiantis 
pastariesiems priimti kokią 
nors kitą tarnybą; bet šito įsta
tymo nieku budu negalima tai
kyti miestams, kurie yra val
domi apskrities teisėmis. Apie 
tai, ar mielso burmistras ^fali 
tarnauti kitoje įstaigoje, pri 
kįauso spręsti tiktai miesto ta
rybai, bet ne centraliniam Sa
vivaldybių departamentui.

Departamentas prisikabino 
prie’p. Vileišio, žinoma, tiktai 
dėlto, kad Vileišis yra ne kle
rikalų partijos žmogus, šitoks 
ąklas valdžios partyviškumas 
rodo, kokia šiandie yra kebli 
savivaldybių padėtis Lietuvoje. 
Ir kol 'klerikalų valdžia nebus 
nuversta, nieko geresnio nebus 
galima tikėtis.

bur-
Sau- 
laik-

VANDENTIEKIO IK KANALI
ZACIJOS RENGIMAS KAUNE

Savivaldybių Bąlsc” įdėta
kaip šių dienų darbininkai. Didelių fabrikų tuomet nebu- įdomus inžinieriaus St. Kairio

> I

straipsnis apie vandentiekio ir 
kanalizacijos reikalą Lietuvos 
miestuose. Lietuvoje, kaip ži
nia, miestuose kanalizacijos Jiė-I 
ra; nėra ir vandentiekių. Del 
to Lietuvos miestai stovi labai 
plastai sanitariniu atžvilgiu. 
Vanduo, kurį vartoja miestų 
gyventojai, yra dažnai labai ne
švarus; per' jį plečiasi' visokios 
užkrečiamos , |įgps; Oras mieš
tuose -netikęs. 4 ‘

Kauno miestas dabar jau 
stengiasi tas blogas sąlygas 

(pašalinti. Miesto valdyba nu
tarė įvesti kanalizaciją ir įsi
taisyt vandentiekį, šitas darbas 
eina po inžinieriaus St. Kairio 
priežiūra ir, kaip matyt, iš au
kščiuos minėto straipsnio, vys
tosi jisai gana sėkmingai. Dar
bą teičaųs ^abai trukdo stoka 
pinigų. Miestui iki šiol nepa
vyko gauti paskolą, o centrali- 
nė valdžia mažai teprisideda 
prie sostinės tvarkymo. Valdžiai 
daugiaus rupi pirkti gražius 
namus atstovybėms Berline, Pa
ryžiuje ir Washingtone, negu 
padaryti švariu Kauną.

Drg. Kairys “Savivaldybių 
Balse” rašo:

• : ' I U <

“Kiek leidžiu lėšos, kana- 
lazacijos darbai vedami jau 
ir dabar. 1921 metų rudenį 
pradėtas statyti pirmasai ka
nalas Birštono-Seimo-Prezi- 
dento gatvėmis; praeitais 
metais vasarą jis baigtas sta
tyti išviso 
rų, apie 900 
ir apie 300

• vamzdžiais. 1925 metų žię 
mą ir imvasarį pastatyta da
lis ąntro pamatinių kanalų 
Kanto-Kęstučio gatvėmis, su 
virš 1200 m. Pagaliau pra
ėjusį rudenį pastatytas vie
nas didesnis kanalų 
to g-vėj apie 730 m. 
to krante aide 700 
budu iki šių metų 
Kaunas turėjo jau apie 3.800 
m. kanalų, moderniškai pa 
statytų, einant bendruoju 
miesto kanalizacijos projektu. 
Kauno miesto centrui suku- 
nalizuo.ti bus ycikąlinga apie 
40 kilometrų (40,000 metrų) 
kąnalų; vadinasi, pastatyta 
vos dešimta dalis, kainavusi* 
miestui suviršum 500,000 li
tų”.
Vandentiekio reikalas Kaune' 

esąs dar 
padėty.

“Yra 
Kairys, 
dens šaltinių tyrimas ir ga
lutinai nusistatyta imti van
denį iš šulinių, kurie bus ka
sami išilgai Nėrio upės, au
kščiau miesto (apie 6 kilo
metrus nuo centro) maždaug 
500 metrų atstume nuo upe# 
kranto. Tuo keliu gauna
mas vanduo bus upės van-

duo tik natūraliu budu apsi
valęs, mes gaus rinktis į šu
linius per smėlio ir žvyro 
storus sluogsnius. Analizu iš
tirtas bandomųjų šulinių van
duo pasirodė pakankamai 
mjiikštgs, be žalingų sveika
tai clieminių priemaišų, ska
nus gerti, visai tyras ir bak
teriologiniu atveju prilygęs 
beveik artezinių šulinių van
deniui. Jei vandens savybės 
nepalilogės, Kauno vandentie
kis galės apseiti ir nefiltra
vęs šulinių vandens dirbti- 

__ • 19 inai .
Vandentiekio statymas Kau

nui tuo tarpu esąs nepakelia
mas, nes vien tik pradiniam 
vandentiekio įrengimui reikią 
3—4 milionų litų, ko miestas 
šiandie neturi.

Pilnas kanalizacijos ir van
dentiekio įrengimas kainuotų, 
St. Kairio apskaičiavimu, apie 
16 milionų litų: 9 milų/iai ka
nalizacijai ir 7 milonai van
dentiekiui.

Už naudojimąsi tomis įmo
nėmis Kauno gyventojai turėsią 
moke.ti po kokius 280 litų į me- 
tus kiekviena šeimyna, suside
danti iš 5 narių.

Jeigu Kaunas gautų paskolą 
užsieniuose, tai ti^ dalykai ga
lėtų būt gana greit įtaisyti. 
16 milionų litų (milionas ir še
ši šimtai tūkstančių dolerių) 
juk tai nedidelė suma pinigų 
miestui, kuris turi apie 95,000 
gyventojų. Paskolą Kaunui 
jau buvo žadėję tūli New Yorko 
finasininkai, bet, kaip girdėt, 
derybos tuo tarpu yra suiru
sios.

žiniškos pramones, prekybos 
ir finansų įmonės, kurias galų- 
gale pajėgs suvaldyti tiktai vi
suomenė. Tuo budu stąmbusis 
biznis, pats to nenorėdamas, 
rengia dirvą naujai ekonominei 
sistemai.

Bet “Record” visai klystu, 
manydamas, kad valdžios r&nir 
mąs tos arba kitos klasės in
teresų reiškjąs socializmą. So
cializmas nori įsteigti ne kurios 
nors klasės viešpatavimą, bet 
tokią tvarką, kurj/jįe klasių vi
sai nebus.

A. Kabardinas

FEDERACIJOS KONFE
RENCIJA KLAIPĖDOJE

galėdami įsitaisyti ūkio inven
toriaus, labiau skursta, negu 
pas dvarponius buvę darbinin
kai. Ambrozaitis tuomet per- 
stalo klausimų . padavėją di
džiausiu bolševiku, socialdemo
kratu, sakydamas, —taip, social
demokratai (Lietuvos dvaruose 
norėjo įsmeigti darbininkų ko
munas, tokius kaip Rusijoj. Ret 
mes, kj’jkščion.ys Darbo fede- 
raiitai demokratai primingi esa
me visokioms socialdemokratų 
kooperacijoms. Mes žinome, 
kad J actu vos socialdemokratai, 
tai “broliai” su Rusijos bolše
vikais. Lietuvos socialdemokra
tai jau butų sipai atidavę mu
sų tėvynę Rusijos bolševikams, 
taip lygiai kaip Smetona norė
jo parduoti Lietuvą lenkams, o 
Voldemaras nori sąjungos su 
rusų monarchistais.

apie 1200 met 
m. plytų kanalo 
m. degto molio

Daukan- 
ir Uuos- 
m. Tuo 
pradžios

tuo tarpu blogesnėje

ijektas”, rašo St. 
Yra atliktas vau-

KOMUNIZMAS IR SOCIA
LIZMAS

t '
Vienas skaitytojas atsiuntė 

mums iškarpą iš anglų laikraš
čio “Record”, kuris eina Los 
Angeles, Californijoje. Laikraš
tis, matyt, yra vadinamų pro- 
gresistų laidžiamas.

Jame įdėta gana įdomus edi- 
torialas apie ‘propagandą”. Te
nai kalbama apie stambiojo 
biznio žmones, kurie, susirinkę 
Chicagoj, svarstė, kaip sėkmin
giau kovoti prieš komunizmo 
ir socializmo propagandą. Jiems 
daroma toks pastebėjimas:

“Kai dėl komunizmo, taj 
laiką, kuris buvo praleistas 
jo diskusavimui, butų buvę 
naudingiau pašvęsti svarsty
mui, kaip apsiginti nuo mu
sių, žiurkių ir kitų nemalo
nių daiktų, kurių pas mus, be 
abejonės, yra. šiandie Ame
rikoje randasi mažiau tikrų 
komunistų, negu kada nors 
praeityje, ir jų propaganda 
neduoda jokių vaisių. Jų yra 
keletas, bet jų propaganda 
turi tiek put įtakos į krašto 
politikos gyvenimą arba į 
pramonės sveikatą, kiek šla
kai ant bernioko veido.

“Jeigu išrodo, kad jie ką 
nors reiškia, tai tiktai dėl to, 
kad su jais nesvietiškai kvai
lai apseiua teismai ir legis- 
laturoti.” f
Bet apie socializmą “Record” 

mano visai kitaip. Jisai sako:
“Socializmas, kaip jisai yra 

paprastai suprantamas, yra 
.visai kitas dalykus, ir vadi
namojo stambiojo biznio 
žmonės tikrai privalo apie jį 
pasvarstyti, jeigu jiems ro
dosi, kad jisai grasina pavo
jum”.
Socializmas, pasak “Recor- 

.do”, yra vykdinamas praktikoje 
pačių republikonų ir demo-; 
kralą. Kiekvieną kartą, kadai 
valdžią remia los arba kitos vi
suomenes kląsės interesus, j£ 
.praktikuoja socializmą. Pats* 
stambusis biznis, steigdamas, 
trustus, jungdama* atskirus biz
nius į dideles kompanijas, kon- 
centruodaniąs Jinansinę galią 
nedaugelio žmonių rankose, ir 
Lt.,—veda -propagandą už socia
lizmą.

šituose išvadžiojijDUosc yrą 
dalis tiesos. Iš tiesų, kapitalo 
koncentracija vedu juk toj 
kad individualis, atskiro Uo
gaus k oiH coli nojamas biznis 
nyksta, o jo vietų užima mj,l-

Sausio 17 d. šaulių (Schut- 
zenhaus) name įvyko Krikščio
nių Darbo Federacijos konfe
rencija. Aš biskj vėliaus nu
vykau, tai konferencija jau tu
rėjo išsirinkusi tvarkos prezi
diumą. Po valdybos praneši
mų buvo skaitytas neva “refe
ratas”. Tą “referatą” skaitė 
seimo atstovas “daktaras” (tik 
nežinau kokios mokslo šakos) 
K. Ambrazaitis, Krikščionių 
Dem. Federacijos vadas. Prele
gentas daugjausiaj peikė, nie
kino Krikščionių demokratų 
Federacijos priešus-opoziciją, 
kaip tai: socialdemokratus, vals
tiečius liaudininkus, Voldemaro 
Pažangos partiją. Socialdemo
kratai, girdi, “norėję”, kač 
Lietuvą užkariautų Rusijos bol
ševikai. Jie buvę visi ‘•prie
šingi” Lietuvoj nepriklausomy
bei. (Bet prelegęiitas “'pamir
šo”, kad Lietuvos/Socialdemo
kratų Partiją 1905 metais Vil
niaus Lietuvių Seime dai- nuo 
carinės valdžios reikalavo Lie
tuvos šaliai autonomijos). O 
kuomet 1918 metais tvėrėsi 
Lietuvos nepriklausoma šalis, 
tai krikščionys demokratai pra
šė Vokietijos, kad Vokietija pa
skirtų Lietuvai valdyti vokišką 
karalių mokantį kalbėti lietu
viškai poterius, (ii dabar su 
pagelba Lietu vos tamsių mo- 
terėlių-davatkų, kurios renkant 
Lietuvos valdžią visuomet ati
duoda savo balsus kunigėliams; 
tie buvusieji caro vierni tar
nai yaldo Lietuvą. Po tos ne
va lekcijos “kalbėtojas” prašė, 
gal kas iš publikos turi kokių 
klausimų. Tai vienas pilietis 
užklausė: “Delko gerbiamas pre
legentas sakote, kad socialde
mokratai gelbėjo Lietuvos dva
rininkams, kad jų dvarai ne
būtų išdalinti bežemiams. Pa
gal prelegento aiškinimus, sa
ko klausėjas, išeitų taip, kad 
sccia’damokratai gailėjosi Lie
tuvos dvarponių, kapitalistų.

Ambrozaitis atsakė, kad, gir
di, socialdemokratai ėjo kartu 
su dvarininkais prieš žemės re
formą, nes gailėjosi dvarinin
kų. Bet klausėjas suko, kad jis 
žinąs, jog socialdemokratai no
rėję pavest Lietuvos dvarus 
darbininkų koperatyvams, bet 
nedraskyt į smulkius sklypus, 
ant kurių dabar naujakuriai, ne-

Tai šitokias kalbas kalba tas 
krikščionių seimo atstovas Klai
pėdos krašto žmonėms. Apie 
opozicijos partija^. Po to dar 
koks tai Klaij>ėdos miesto pirk
lys Svikis ėmę niekint Karo
lio Markso socializmo moks- 
’ą. Girdi, tas socializmo tėvas 
buvęs žydas, todėl dabar viso
kie žydų agentai ir platina tą 
socializmo mokslą, kad tuo 
mulkinti žmones, (ii patys 
žydai visame pasaulyje daro iš^ 
to sau gerą gešcJtą, nuskriaus- 
dami, apgaudami 'krikščionis.

Kiek man ,teko sužinoti, tai 
tas pirklys ^vikis pirmiaus pri- 
gulėjof vokiečių šeidemano So
či uldemdkratų Partijai, vėliaus 
prigulėjo prie komunistų, o da- 
baęf prisidėjo prie krikščionių 
federantų. Mat, dabartiniu lai
ku Lietuvos Krikščionių Darbo 
Federacija tai jiems patiems 
ir visokio plauko pseudokrikš- 
čionims “tautininkams” melžia
ma karvutė, kuri užlaikoma 
valstybės pinigais, tai daugelis 
tų pigių politikierių ir lenda 
prie tos krikščionių karvutės, 
kad gavus pačiulpti “pienu- 
čjo”... Visi Amerikos lietuviai 
turėtų kuodaugiausiai paremti 
finansiniai Lietuvos socialdd^ 
mokratus ateinančiuose seimo 
linkimuose, nes jeigu bus atim
tas iš krikščionių, demokratjų 
Lietuvos valdymo vairas, ir 
perduotas pažangiesiems Lietu
vos piliečiams, tai Lietuva ir 
Klaipėdos kraštas gyvuos.

GULBRANSEN.
Vienatini# Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių iSreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir ai&kų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Ilalsted St.

BANKINIS PATARN VI MASn
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bite 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po piety. Subatoj 
.nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
4y syk j radus.
INVESTMENTAJ pasiūlomi per inu«Ų Bonų ir Real 
Estate Paskdu departinenty įeina augštos ryšies in- 

* dustriniai, public utility, geležinkeliu ir municipa
lini hunai taipgi pirmi teisėti morgiriai ant įreng
tų C h k a gos pftvaNČjŲ, 
UŽSIENINIŲ KELIONIŲ BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny b* suteikia patarimus apie visas svar
besnes kelioiU'S. pagelb^i įsigyti paspirtus, vizas, , 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes j vi
sas dalis pasaulio.

1 First T rust Saving’s Bank
Fra n k O. 'VVutmore, Čermanas Melvin A. Traylor, Prezidentas 

Savastjs įerjuinku iš The First National Bank 
of A'iūcago Suvienytų resursų $450,000,000

OiarboriL Monroe ir Glark Street, (’hieago
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France’s Huge Perfume 
Industry

T

Prize Winners

- LOU1SE NAKMONTA

The City of Kaunas, Lithuania
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Perfumery in France 
is a huge industry vvith a clien- 
tele cxtending all over the 
world. It has become distinctly 
national and preponderant in 
the lašt hundred years after a 
development ojf six centuries or

I more. Severai countries have 

tried to wrest from France her 
first place in the perfume busi- 
ness, būt all have failed. France 
remains in the lead by a wide 
margin, followed in Europe, by 
England and Spain in the pro- 
duetions of perfumery of mark 
and quantities.

In France the perfume busi- 
ness is known as one of the 
“Industries de luxe”. It is an 
industry in vvhich the elientele 
is more foreign than domestic. 
The United States is one of her 

I biggest customers, taking per-1 
fumery and soap vvorth more 
than 55,000,000 franes in 1924, 
and the amount for 1925 will 
be greater.

Today the perfumes are about 
two-thirds synthetic and one- 
third florai. Some of the pub- 
lications told 
gers” of the

Į contents in perfume. The man- 
ufacturers say it is not a be- 
verage, so how can that be dan- 
gerous ?

Perfumery originated early 
in civilization, developed in 
Egypt, introduced and popular- 
ized in Athens and Rome, to 
find its natūrai way* to France 
to become a national industry. 
The earliest ūse of perfume 
vvas for the dead; Its substance 
vvere resins and balsams of an- 
tiseptic properties used for the 
preservation of corpses. As a 
sequence, perfumes vvere em- 
ployed in religious ceremonies. 
From thhs practhe to that of 
perfumes for the living, for the 

Iclothing or handkerchiefs vvas 
a natūrai step, although that 
vvas some hundred years ago.

The museums’ of the Louvre 
in Paris and of Cairo posses in
teresting specimens of old Egyp- 
tian perfume spoons, containers 
and paint boxes, centuries old, 
vvhich are the erude predecess- 
ors of the modern artisfic 
Parisian perfume flacons of the | 
art-nouveau style. 
years these little 
bottlcs have become vvorks of 
art vvith such firms as Rigaud, 
Bourjois, Houbigant, Dupont, 
Pinaud, Piver, Vivaudou, Coty, 
Lubin, Roger et Gallet and 
many other well known man- 
ufacturers.

Egyptians, Assynans, Baby- 
lonians, Grceks and Romans 
made ūse of the perfumery, 
povvders, and face paints. His- 
torical records are replete vvith 
narrations of incense, myrrh, 
saffron, storax and other odor- 
iferous primirifs. Nero, caused, 
his poets* to refer to him as the 
“king of svveet odor”.

John Chesta, Jr.

today

te
♦. o

with success and I fail to see 
why it can’t vvork 
neighborhood.

This suggestion is 
the alderman of our
and if he don’t do something 
about it I’m going to trade the 
car in for a pair of ryller skates. 
It’s much more convenient.

a
TEAM WORK W1NSlin, the representatives of the city 

government vvere to seek counsel of 
the expert Professor Briks, on Sev
erai important questions concerning 
the plans.

The granting of the loan of $100,- 
000 to Kaunas by the Bank of IJth- 
uania made possible the first steps 
i n the ronstruction of the sevverage 
and vvater-vvorks systems. $32,500 of 
this loan had been expended from 
the beginning of the vvork until 
March, 1924, vvith a possibility of the 
remainder’s being used up during the 
eurrent season. Mayor Vileišis claims 
that the city is ablb to raiše the 
tnoney needed for the further con- 
tinuation of the project vvhich vvould 
require» about $2,000,000. The city of 
Kaunas is reported to have no debts, 
to have a balanced budget eųual to 
$500,000 per annum, and to have 
municipai property vvorth $6,000,000. 
To digress for a nioment it mušt be 
mentioned that millions of dollars 
have been sent into Lithuania by the 
700,000 Lithuanians in this country I 
arui that an official record disclosea 
that about 8,000 American dollars 
are sent to Lithuania every month. Į 
These figures do not include the 

I money vvhich is sent over and vvhich 
cannot be recorded. And yet, there Į 
is very little money in circulation. 
What happens to the American 

'dollars over there?
1 Since at least $1,000,000 vvould be I 
needed for an immediate continuation 

ten | of the vvork, the Mayor stated that 
f this money could probably be raised 
I outside of Lithuania. There vvas a 

of the|proRpect at this time of getting the 
tvvo systems is estimated at from I necessary amount of money in Eng- 
4 to 5 years, vvith an approximate| ]un(| an(| a|so jn the United States, 
totai cost of one-half million goki Į pr. Vinilais had been eondueting ne- 
dollars. • i gotiations here in the United States I

The ųuestion of financing these |un(| had succeeded in so far as that 
operations is brought out in the Sep-|One of the most important building 
tember Bulletin of 1924. Up to thislfjrms here- had made preliminary 
time, the Kaunas Municipai Board I agreemcnts for the construction a<id 
had been .trying to ohtain credit sol the finančing of Ihe municipai pro-j 
that the vvork on the sevverage sys-1 ject. Mr. Franklin Remington, a le
teni could begin. This issue reports I presentatjve of the American Found-1 
that Kaunas succeeded finally in <>l)-|ation Company of N. Y. vvas on his 
taining a loan of $100,000 from the|way to Kaunas at this time to dis- 
Bank of Lithuania; that this loan|CU8s the finai conditions for the loan | 
is guaranteed by the government; | with the city administration. 
and that part of the loan wiR be put 
to ūse before the end of 1924. The 
ręst of the money vvill be usfcd asleeštions for the

this time in the projects becoming I was įįiiKg advised. The Mayor sug- 
a reality. I gested* that the vvork should be start-

The receipt of this loan and theled in the center of the city and be 
fact thut only a part of it vvill be Į extcn<le<l gradually to the outskirts. 
used for the work to be done in I It vvas claimed that this plan vvould 
1924, is ..gain stressed in the October I gi ve the property owners time to uc- 
reports. The first canalization vvilllcustom themselves to the nevv con- 
be instulled in President, Virstonas I ditions, and to obtain the means to 
,i! Joima.s Streets. An interesting1 connect their buildings to the new 

leature in this bulletin ig the an-isystems. This eonribetion would be 
pouncement of the formai inaugura-1 made compulsory in tinto.
tion of the vvork on the sevverage 1 The source of vvater supply vvould 
system in Seimas Street. The cere-lbe a series of vvells dug on the 
mony took place on the 27th day oflsandy ground not far from the shore 
September and vvas attended byjof the Vilija River. Artesian vvells 
government representatives, Jeaders I as a source of supply could not be 
of parliamentary groups, okl and I used as at first planned because the 
nevv members of the municipai ad-1 vvater vvas found to contain too many 
ministration and other interested I minorai ingredients.
persons. I An estimate vvas made that the

The construction uf the system is | vvork vvould be sufficiently advanced 
in the hanęls of the combined firm I in a year so that vvater could be 
of Grinkavicius-Geige and Bekker-1 obtainable thereby. There is a Jwpe 
Fibeig. Special engineers from Ger-lthat by November, 1925, there vvill 
many vvere to be engaged to super-|be a sufficient supply jvf vvater for* 
intend the vvork.

The remaining bulletins for the 
year of 1924 mention various other Jelucidates 
improvements as street paving, 
One of the bulletins contains an 
nouncement by the Minister 
Finance to the effect that, vvith 
beginning of the year 
statistical _
Lssued and vvill contain among other |t'ruct and finance 
features _ MMMP r______ „ , ___ ___, _____ .
sanitatioh. I tion and vvater vvorks in accordance

That there has been considerable I vvith the plan and estimate drafted 
activity in regard to the sevverageIby the city of Kaunas. All construc- 
scheme is indicated in the reports injtion vvork vvill be eondueted byi the 
the issues of the Economic and I organization of the firm under full 
General Bulletin for 1925. Icontrol of the city. Upon comple-

The January issue statės that the j tion of the vvork, the entire plant 
Kaunas Municipai Board has author-1 remains in the possession of the city. 
ized the Commercial Attachė to the Į The loan is-to be granted for a terms 
Lithuanian Legation in VVashington, I of from 25 to 30 years. 
Dr. M. Vinikas, to make inųuiries inlthe city pledges its 
the United States regarding a loan I property valued at $6,000,000.” 
of $2,000,000 to be used in the con-1 __
struction ot the vvater-vvorks tt,\d|asi(je from the developmental value 
sevverage systems in Kaunas. Dr. Vi-1 cį^y įį Openefi į]ie
mkas left for W ashington on the l lth Į £or p0S«ibility of obtaining u 
'i'1’' •Iun,,“rv įstate loan in America. I understand

that this is of prime importance to 
Lithuania in |hat it is very difficult 
for her to obtain a loan in Europe 
because of her refusal to form.a 
union vvith the Baltic Countries.

As yet, this loan has 
granted. The affair of the 
began primarily as a loan to 
city. The present negotiotions seem 
to indicate that it vvill be a direct 
loan to the Lithuanian government 
and not only for vvater and sevverage 
vvorks būt for the building of homes 
and the paving of streets in all parts 
of Lithuania including Kaunas. At 
present, negotiations for a loan of 
from 10 to 13 million dollars are 
štili pending.

While all this has been happoning. 
construction of the vvater and 
sevverage vvorks in Kaunas has beon 
going on. In the fall of this year, 
the city received a further grant of 
credit for $32,000 “for the fuither 
orosecution of the sevverage vvorks”. 
This vvill enuble the city to extend 
the1 system along several other 
streets and to construct >the «first 
filter station on the Nieman River. 
Lt is interesting .to Kk()W thut Kaunas 
is progressing along these Ii nes.

Hence, Kaunas, a city almost a 
thousand years old, is aiming to take 
its place among the modern cjties pf 

Tnus, the “temporary”

Its Water Supply and Sewage Disposal

An Impression Of Its Sanitary Aspect As Derived From 
A Study Of The Limited Amount Of 

Information Available

(Finish)

A UUcuasion of t)w relative sani- 
tation and healthfulness of Kaunas 
is impossible from a study of these 
m d other tables because other 
neceasary points of Information’ are 
miasing.* A comparative study of the 
incidence of certain infectious diseas- 
es and deaths therefrom is impossible 
also becausc of the lack of data for 
previous and follovving years. Also, 
more specific Information as to the 
distributiou of population is needftd.

Hovvever, it may be noted that 
there is a marked increase in the in- 
fant death rate from May until 
December. Whether this increase in 
part is due to water born infections 
or other causes remains to be seen. 
T h is rupi d increase is suspicious and 
the causative f acto r s should be an- 
alyMf.

The number of typhoid deaths for 
Kaunan are about the šame per 100,- 
000 persons as for all of IJthuania. 
The number of deaths from dysen- 
tery for all of Lithuania increased 
during July, August and September 
of 1924, and the typhoid deaths de- 
creased during July, August, Sep
tember and October of tho šame I 
year. With typhoid and dysentery ’ 
as the causative factors, the number 
of deaths for all Lithuania increased 
in 1924 over the number of deaths 
from the šame causes in 1923. 
VVhether the incidence of typhoid 
fever and dysentery is due turgely 
to water born infection or some 
other means of contact is a problem 

.for future study.
The statistics for all of Lithuania 

are used here as a general index of 
the country for only a few tables 
were available for Kaunas. There is 
at present an effort heing made at 
u more specific compilation of the 
statistical tables. What the forth- 
coming tables will show remains to 
be seen.

If there is any mateliai avaįtąbie 
in l.ithuania for a scientific study of 
these problema, it will be interesting 
to note the.changes in the conditions 
when a modern water supply and a 
sevveruge system is introduced into 
Kaunas. Altho the present methods 
are primitive, there has been quite 
a bit of activity for over a year in 
the direction of elfecting some means 
for the installątion of a modern 
water supply sevverage system 
in Kaunas. The^, details of the ,new 
project were not available at this 
time, būt some Information about 
this plan vvas located in sundry ar- 
ticles.

The transfer of the Capital of Lith
uania from Vilna to Kaunas, the sub- 
sequent increase in the population 
and in transients in this latter city, 
the natūrai increase in population, 
the increase in building activity, and 
the increase in the number of people 
accustomed to modern conveniences, 
all constitutes a pressure vvhich acęs 

• as a prod on the agencies em- 
povvered to effect a modemization 
of the municipality. Thus, the pro
ject for a modern water supply and 
sewage disposal system vvas evolved.

The available references to this 
project vvere located in the Economic 
and General Bulletin, the first of 
these appearing in the July issue of 
1924. The report stated that Engineer 
Kairys of the Kaunas Municipai 
Board is preparing nevv projects for 
the Kaunas sevverage and vvater 
vvorks. The nevv plans are to include 
not only the question of domestrc 
sevvgge būt the problem of rain 
vvater. As the plans necessitate the 
raising of the pipe line about a meter 
nearer the surface, many changes in 
the vvorking of the system vvill be in- 
volved. Machinery vvill not be re- 
quired to propel the vvater beca’use 
as the sevverage level vvill be higher 
than the river level, a 
age vvill be effected. 
ing be nėcessary, it 
only the secon<l portion of the Sys
tem for būt a short distance. The 
sevverage system is to be sectioned 
as follovvs: 1. Green Hill, 2, Laisves 
Alėja and Keistutis Street, 8, Ne
munas Kranto Street. The sevvage is 
to be purified prior to pumping into 
the Niemen River. This vvill necess
itate the installation of a purifi- 
cation plant.

As for the vvater supply, Engineer 
Kairys has decided that vvater suit- 
able for drinking purposes is to be 
found beyond E...................... Bridge.
This vvater vvill have to be conveyad 
through d sand and gravel filter, 
from vvhich after purifying it vvill be 
led into vvells. Plans are being made 
for about 30 of these vvells, each to 
be abput 16 meters deep. The vvater 
vvill be pumped from these vvells in;- 
to reservoirs, vvhere after a second 
purifięation, it vvill be transmitted to 
the tovvn.

'I'he cost of the vvater supply in
stallation is placed at approximutely 
S,000,000 lits ($800,000). The sevver
age project at an estimated cost of 
betvveen 10 and 11 million lits 
($1,000,000), vvill be carried out’first. 
I be project vv iii be staited as soon 
as funds are obtained.

natūrai (irain 
Should pump- 
vvould involve

’ ’’r< $ (i
$

i

i

Miss Emma Rakštis

The report of 
diciited that the 
Board intended to 
August and September on the in
stallation of the sevverage and vvater 
supply systems. The official project 
bases the vokime of vvater on a 
population of 200,009, vvhich is the 
estimated population of Kaunas for 
tvventy years hence. This volume vvill 
be equivalent to 400 litera or approx- 
imately 100 gullons per second. Only 
the center of the city containing 
about 50,000 inhabitants vvill be 
served during the first five years. 
The estimated supply per person Is 
50 liters (approx. 14 gallons). What 
a contrast to our American cities 
vvhere 100 and more gallons per day 
per person are used! One cubic me-| 
te r in Kaunas vvill cost about 
cenU.

The time of installation

August, 1924, in- 
Kaunas Municipai 
begin vvork during

about the “dan- 
use of synthetic

Miss Catherine Pegenas

Andrew Carncgic was oncp 
asked vvliich was the most 
important faotor in jfidustry 
— labor, capitol or brains? He 
replied with a tvvinkle in his 
eye, “Tell ine first, vvhich is 
the most important leg of a 
three-4egged stool?”

The atjovė story has a moral 
in it for you. No matter what 
your job may l>e, do not mini- 
mize the importance of it. 
Savving off oniy one leg of a 
three-legged stool vvould make 
the whole stool really usedess, 
and the person vvho iays down 
on his job in the šame wąy 
_____    ____ 1 busi nes s

About the time that these ne- 
gotiations vver^ taking place, sug- 

__  * *’ • vvork vvere being 
needed. Great hope is expressed at | offered and a change in the plans

a reality. Igested’that the vvork should be start-

a fountain in the City Hali Sųuare. 
The May (1925) issue further 
‘ " i on the aforementioned

etc. iloan. It statė that after acceptaące 
an-1 by the city council it mūst be ratified 
oflby the Minister of Home Affairs. It 

the I goe»s on to say that “the loan is being 
thelgiven by the richest building firm in 
be | America vvhich undertakes to cons- 

_________ ‘‘ j wihout the inter- 
division pertaining colmediary banks, the entire canaliza-

1925, 
annual vvill again

and I organization of the firm under full 
Icontrol of the city. Upon comple-

As security, 
immovuble

The greut importance of this loan

duy of January-
Aftother January number men- 

tions the fact that the vvork of lay- 
ing the sevverage pipes is going on 
in Seimas Street, and that this pro
ject has furnished vvork for some of 
Ihe great numbers of the un- 
employed.

VVhile the sevverage pipes vvere 
being laid i n President Street, an old 
drain vvas discovered. lt vvas one 
and one-hąlf meteis wide and one 
meter high. Its vvalls vvere of an 
unusual thickness and vvere made of 
rough brick. 'I'he strength of con- 
struction vvas amazing to all vvho 
had vievved it. It is claimed that this 
type of drain is met vvith in all an- 
cient structures. lt vvas traced for a 
distance of 15 meteis, lt could not 
be put to ūse at present because it 
vvas all choked up. This shucture Is 
of archaeological interest as are 
some of the castles vvhich are be- 
lieved to have been built by the Ger- 
man Crusaders, and vvhich are a pro- 
totype of the German structures 
buill about the 14th century.

At any rate, the vvork of modern
iai ng Kaunas by sanitary improve- 
ment is in progresą. On the 21.st 
day of P’ebruary, the Mayor of Kau
nas, M r. Vileišis, a member of the 
Municipai Board, Engineer Roginski, 
and Engineer Kairys left for Berljn,1 w 
there to reųeive from the firm of (į£e ^oriil Thus, the “temporary” 
David Grovve the finui plans for the 1 Ca.pit«l of this old country, Lithuania, 
Kaunas vvateyvvvorky, VVhile in Ber- huving gone thru ages of oppression,

not been 
loan 
the

In recent 
perfume

TJie Aialigned individuals, 
who slanders and endeayor to 

reputation are 
not

blacken ones 
gentlemen (??) who are 
fit to BLACKEN shoes.

It is more noble to forgive, 
and 

More 
Than

manly to despise, 
lo revenge an injury.

—Franklin.

Make
Būt elevate the race.

—Brofvvning,'

no more giants, God,

vvill, vvhen given an opportunity, grovv 
and develop so that it may compare 
favorably vvith other cities of the 
lime. And, in spite of Lithuania’s 
internal , turmoil to soparate tlje 
ehbj-ch from the statė,; and its con- 
•di|ionJpf ,pr<
Poland for the Tecovery of the VĮlha 
district and for an agreeablersettle 
the boundary dispute bety^een the» 
two countries, it iii apparent .that an Į 
effort is being made in! the line of 
development, vvhich development in- 
cludes an improvement iu tho sanitary 
conditions in some parts of the 
country.

Chicago, Illinois, (Jvtober 31, 1925.

Hard and persistent work combined with their uwin- 
ning ways” enabled these girls to excel all other members 
in selling tickets. Miss Pegenas sold twenty-two tickets 
and Miss Rakštis sold thirty-three. Both’ received a prize Į weakens the whole 
for their wonderful work. We hope to see them repeat structure <>f vvhich he or shc 
this again. I i® 'a P“*. The liearty coopera-

| tiou of everybody ii uecessary 
J in an organization that suc-

Now all of you modest ones|Ceeds, and remember, you can’t 
had better elose your )eyes and I succecd unless tl>e object you 
don’t listen, because if you WOrk for succeeds.—X. Y. Z. 

hear ■ what’s going on you’ll Į  
never go to heaven. The drivers 
of the machines behind the 
street car are saying things 
you’ll never find in the Quak-| Exti*acted by Aldonna Pūkas 

ers vocabulary. (They express] -----------
my thoughts, as I really don’t I One fine day in the middle of 
ūse profane language myself).| the night
They’ve waited while the green I Two dead men got up to fight, 
light was lit and now « that I Two dumh men to holler, “Hoo- 
they’ve learned to vvait they! ray!”
are putting it into practice by I Two blind men to see fair play; 
vvaiting for the red light |o I A paralyzed mule camę walk- 
changc. There usually is a “cop” I ing by,
at these corners to see that yqu | Kicked the dead men in the eye, 

ten

Traffic Lights
Almost everyone has noticed 

that traffic lights are spring- 
ing up all over the City about 
as fast as weeds. Ali busy cor- 
ners are decorated with these 
silent traffic cops that beat a 
woman when it comes to chang- 
ing their mind, and if they con- 
tinue increasing, it won’t be long 
before every street car inter- 
section vvill be likevvise adorned. 
They are all right in SOME 
places būt at busy corners they 
are a nuisance. To my opinion, 
instead . of relieving cpngested 
traffic they do a complete job 
of bavvling it up. You don’t see,

I it? Well vvatch.

A street car is approaching. a 
busy corner and the light is 
yellovv, just about to change to 
green. By the time the street 
car gets there it is green, (the 
light and not the street car), 
būt it has to stop anyvvay to 
load and unload passangers. If 

| the machines behind the car 
(and there always are a string 
of them at busy cornerš), vvere 
equipped vvith wings, they could 
possibly get by vvhile the get- 
ting is good. Būt alas 
can’t be done as the law forbids 
a machine to pass a street car 
vvhile passengers are getting on’ 
or off. To pass it on the right 
in spite of the law, vvould be 
difficult for anything būt a 
ford or a bicycle, due to the 
fact that the curb is usually 
lined vvith machines. To pass 
the car on the left also means 
an introduction to -‘ftis Honor” 
in the morning.

Do you follovv me? Don’t 
have to try very hard as vve’ve 
been standing štili, būt there 
goes the street car. Tough luck 
again. The lights have changed 
their mind and became red and 
we have to vvait for the green 
light again. All account of the 
street car, vvhich vvas delayed 
in picking up passengers.

Extncts

would be much more I Into a dried-up ditch 
center of the.| And drowned them alL 

vvhistle 
a better j udge I Hops to hops 

in vvhich theJ And malt to malt

in his

it

are a good Citizen and obey the I Knocked them through a 
law. That šame uniformed Irish-1 foot wall 
man 
efficient in the 
street vvith a 
mouth as he is 
of the direction
traffic should be moving than I If you flunk in physics 
those automatic cops are. I It ain’t your fault.

If you drive a car and have|T .... , - . ,. x | Little drops of vvisdom
never been caught majam hke Printed on desk, 
this, then be patient You wil,! Freghiej.
before long so start f>gurmg wiser than the rest.
how you 11 get your hat on ovei I * * *
your horns vvhen you go to thcl A , ., . . X - |A standing account island of no įce-skating in con-J . , , .r . ,..4 weighed in tonsseųuence of the language you 11 But the R gUnd
ūse. ] ,TT ,, • j longer it runs.However there is a remedyl
to the situation that is <iuiįe | T ...

1 rru U 1 j I C 4 I Eearn this simple. There should be a safety j ^efeats 
zone at every corner as l’vt i.. ... . , , , .. m - . .. .. 1 No mattertried to desenbe. To forbid the I .
parking of cars from the cor- MOUTH-SHUT beats 
nėr to at least 50 feet behindi A . z- ‘ i g.- ,, „ . ,, .. A ton of Explanation.the safety zone, vvould enabtcl *
the procession behind the street | r .. ...* x xi x i i i Father fell upon the įce car to pass it w,thout knock.pg i he could
down a dozen people or so. saw thc SUrg and

No doubt some of my read-1 Stripes, 
ers will say that the machines] We saw our Eather-land. 
passing betvveen the curb 
the street car vvill prevent 
car riders from getting to 
car. True enough, but they 
do that vvhile the lights are 
and vvait for the car. This sys-1 ♦ ♦ ♦
tem is employed in the loop | Thirsty days hath September,

April, June and November; 
All the ręst are thirsty <00 
Except for him who hath home 

brevv.

ONVVARD AND UPVVARD, 
Ye Lithuanian Students* Association of America!

Farther and farther may we see, 
Higher and higher may we reach, 
Better and better way'we get! 
Every bit of this and more!

Oh! Is there some Power so kind and great 
Who can make oūr club a dream come true? 
Is there some one who can lead us straight 
To the home of Wisdom, old, yet| new?

Would that then this Power to us vvould send 
These gifts aš an ansvver to our call: 
Vievvs that ever far and wide extend 
And aims that will Jift us above all!

A Member,

not

the

and you’ll meet no

what your station:
of KEEP-YOUR-

and] ♦ ♦ v ♦
th€ |“How is the milk-maid? 
the I He said with a bow. 
can I “lt isn’t made, sir, 
red I lt comes from the cow”.

ff you don’t feet just right, 
If you can’t sleep at night, 
If you moan and sigh, 
If your throat is dry, 
If you can’t smoke or drink, 
If your food tastes liko ink, 
lf your heart doesn’t beat, 
If you’ve got cold feet, 
If your head’s in a whirl, — 
Why don’t you marry the giri ?

Tel. LafayoUe 4228

Huntbiag. HetitiRg
Kaipo lietuviu nei n viHitig vliadoa 

patams uju kuogeriausiai.

M. Yuika,
8228 W. 88tfc Chicago, UI.
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KORESPONDENCIJOS Smagiausia Ekskursija
Detroit, Mich. LIETUVON

paminėjimą.

nusipirkti j-

PIJANĮI KRAUTUVES I

buk
kur

lai negalime va- 
Branduoliais, bet 
vardas buržuazi-

Antanas, 
1910 me- 
Amerikos 
iš Pasva-

, Alek-
Amerikos

ar Noi ke-
Pi tts-

Buk

Pet-
• Y

• IS 

dir- 
ten

kiniuos stato ADAI). 2 kp. ir 
Ateities Choras. iMano nuomo
ne, visai nesvarbu kokios drau
gijos tokius veikalus stato, ga- 
’i būti ir patys vyčiai

1922-32 So. Halsted St 
4177-83 Archer Are.

man (antrašu:
pareikalavimo.

tikrai 
ADP. 
netik 

veika-

Aš - - redaktorius “Šiaulių 
Naujienų”, Leonas Vitkauskas, 
jau 4 kaltus sodintas už laik-

dabar paliuosuotas iki 
būdamas labai sunkioj

PRAŠYMAS Iš LIETUVOS 
(j gerbiamuosius Amerikos 

lietuvius) '

ir kituose 
žinių apie 
darbuotę.

Am. Darbininkų part. Liet, 
sekc. 8 kp. branduolių darbo 
vaisiai: skundimas nepatin
kamų žmonių policijai, girdi
mas aktorių ir t.t.

BĖDNO ŽMOGAUS 
GYDYTOJAS

Tuksiančiai pasveikor
visų dalių pasaulio aš gaunu

* '*' ■ V ' ■- c<4' ■ j. - ' •

NAUJIENOS, Chicago, HL

AuUflSil

Skaitau visus laikraščius, be 
, skiriamo jų pakraipų, nors ir 

priklausau prie centrinės ko
munistų dolerinės partijos 
Amerikos Darbininkų Partijos. 
Bet tuose laikraščiuose neran
du žinių apie minėtosios ADP. 
branduolių darbus Detroite. 
Tiesa, pasirodo žinučių* fašistų 

. laikraščiuose. Laisvėj ir Vilny, 
bet toli ne apie visus darbus, 
kuriuos mes atliekam/ kadan
gi daugelį darbų slepiama nuo 
visuomenės. Aš gi nematau 
reikalo slėpti nė nuo vieno laik
raščio, kurį skaito darbininkai 
ir kuriame jie vienas su kitu 
dalinas mintimis.

Branduoliai. Ir kam jie taip 
darė? Tik tam, kad teikis vei
kalas nepatrauktų tamsių žmo
nių, kurie išvystų biaurius ku
nigų darbus. Iš kitos pusės, 
darbiečiai «u norėjo, kad kas 
jiems patiems gad’nlu bizni, 
nes darbiečiams niekus kitas ir 
nei upi, kaip, biznis.

Antras “gražus” darbiečių 
branduolių darbas buvo atlik
tas sausio 21 d., laike paminė
jimo dviejų melų Lenino mir
ties sukaktuvių. Mes, lietu
vių Sekcijos centriniai komu 
nistai m turėtumėm darvti biz- *
nio iš revoliucionieriaus Leni
no vardo ir imti po 25c įžan
gos i jo mirties
Tokios prakalbos turėtų būti 
be jokios įžangos. Betgi musų 
tarptautiški darbiečiai tą pa
darė ir net mus pačių neleido 
uždyką Į minėtas prakalbas ir 
net išvijo iš 5-to kambario že
myn, kad mes nesiklausytu- 
mėm prakalbų per plyšius. Ko
mitetas stačiai ir pasakė, kad 
j<igu norime pasiklausyti ką 
kalba, tai turime 
žaugos tikietą.

Antras dalykas, 
gai, neturėtumėm 
kaip kad katalikai
re. Tai nenorėjimas 
kitokių organizacijų 
garsinimų ir literatūros, 
yra metama iš svetainės lauk,
lai reiškia, kad mes stovime 
žemiau klerikalizmo.

Bet, draugai, mes savo tikslo 
nepAsiekėm, negelbėjo nė šni- 
pai-provokatoriai; nė munšai- 
nas, tie veikalu lapo pastatyti 
ir naudingas darbas atliktas, o 
mes dėl savo purvinos politi
kos pasilikom juodesni ir už 
klerikalus.

Nemanykim, kad darbininkiš
koji publika nemato musų dar
bų. .Ii mato labai gerai ir aiš
kiai ir musų tokiais darbais 
piktinasi. Meskime tą purvi
nų politiką j šalį ir neikim 
daugiau tuo ccnrtalistmiu keliu, 
kokiuo ikišiol ėjome, turėdami 
reikalus su visokiais šnipais ir 
provokatorius. Kol mes to ne- 
atsikratysim, 
dintis ADP, 
mums tinka 
jos lukštai.*
—ADP. LS. 8 p. Branduolys

Tiesu, retkarčiais 
laikraščiuose būna 
tų ADP. Branduolių 
štai nesenai Naujienose tilpo 
žinutė iš Detroito, užvaldyta 
“Purvina centristų politika ir 
konferencija su apŠvietiečiais'*. 
Ta korespondencija buvo pil
nai teisinga ir aš. kaipo ADP. 
Branduolis, tą patvirtinu. Nors 
aš esu priešingas apšvietie- 
čiams, bet kartu esu priešingas 
ir tokiai priešingų partijų po
litikai, nežiūrint kas josios 
laikytųsi ir keno vardu ji butų 
vedama, —nors ir paties 3-čjo 
Internacionalo.

štai kaip pasireiškia ADP. 8 
kp. purvina politika.

1) TUZA, Pranas, tūlą laiką 
gyvenęs Hartford, Conn., vė
liau Wilkes-Barre, Pa.

2) HATAMINSKAS, 
sas, buk tarnavęs 
kariuomenėje.

8) JANKEVIČIUS, 
atvykęs Amerikon 
tais, buk tarnavęs 
kariuomenėje, paeina 
lio apskričio.

4) MERKEVIČIUS 
vičius, Juozas, gyvenęs 
burgh, Pa., apielinkėje. 
tarnavęs Amerikos kariuomenė
je’ Paeina iš Marijampolės ap
skričio.

5) PETRUŠEVIČIUS ar 
rušentis, Jokūbas, paeinąs 
Panevėžio apskričio; 
bęs anglių kasyklose 
apie Scranton, Pa.

6) DULINSK1S,

Tai Bus Naujienų Ekskursija
Gegužio-May 15 dieną, 1926

Mes, d rali- 
taip daryli, 
seiliaus da- 

isileisti 
jokių ap

kąri

tė veikalą “Kun. Macochas1’. 
ADPLS. 8 kp. Branduoliai dėjo 
visas pastangas, kad to veika
lo pastatymą suardyti, kad 
tik apšvietiečiai negalėtų jo 
suvaidinti. Negalėdami nieko 
padaryti ir neįstengdami vai
dinimo sustabdyti, . nes, ta 
draugija yra čarteriuota, sau
sio 9 d. ADP. LS. 8 kp. Bran
duoliai susirinko House oi • t
Masses ir vienbalsiai nutarė 
pašaukti Detroito policiją ir į- 
skusti jai, kad ta draugija tu
rės radikalingą milingą, o po 
mitingui -bus butle.gerių balius 
su svaignamaisiais gėrimais. 
Darbiečiai lą ir padarė ir į- 
skundė policijai apšvietieeius. 
Ir lodei tai apšvi* tiečiams vai
dinant “Kun. Macochą” i salę 
pribuvo net 25 policistai. Tą 
matė ir visa publika, kuri buvo 
susirinkusi vaidinimo pažiūrė
ti.

Ar čia nėra purvina politika? 
Ar tokie žmonės gali vadintis 
ADP. Branduoliais, kurie kartu 
lošia skundikų ir šnipų rolę. 
Net tamsiausi klerikalai nedry- 
so .šauktis policijos sutrukdyti 
pastatymą tokio veikalo, kuris 
parodo kunigų, davatkų ir vie
nuolių nelemtus darbus. O vie
nok tą padarė ADP. LS. 8 kp.

Trecias dalykas, tai mes ne
turėtumėm turėt Darbininkų 
patrijoj jokių provokatorių, ku
rie dirba išsijuosę su pagelba 
mnnšaino ir nuodija jaunų dar
bininkų protą, kad tik jie ne
nueitų dainuoti kitoms draugi
joms j laiką, arba atkalbinėja 
iktorius, kad jie neitų vaidinti 
eitoms draugijoms ir prižada 
tiems aktoriams po kelis gor
čius mnnšaino, bile jie neitų 
'ošti tokių veikalų kaip “Kun.

mą ir 
teismo, 
padėty su šeimyna — žmona ir 
šuneliu (man būnant kalėjime 
šeimyna labai prasiskolino, tei

kdama paramos ir man — ka
lėjime; taipogi pasidarė didelių 
nuostolių ir prie laikraščio 
(mano leidžiamo) ; o dabar - 
išėjau iš kalėjimo žymiai nusto
jęs sveikatos ir ikiŠidl nesuran
du darbo), nuoširdžiai prašau 
gerbiamųjų Amerikos lietuvių 
įeiti į mano nepaprastai sunkią 
padėtį ir neatsakyti medžiagi
nės paramos suteikiant bent 
paskolos ilgesniam laikui, iki aš 
galėsiu prasigyventi.

Dabar apsigyvenau ir ieškau 
pragyvenimo Kaune. Gerbiamų
jų Amerikos lietuvių labai pra
šau parašyti 
Kaunas. Iki 
Man.)

Busiu didžiai 
ksiu širdingos

dėkingas ir lau- 
užuoj autos.
Tamstų , 

Leonas Vitkauskas.
“Šiaulių Naujienų” redaktorius 
1926 11. 2 d.

nau
dingas darbas ir kas Atokius 

 

veikalus stato atlieka 
svarbų darbą. Bet mes, 
LS. «8 kp. Branduoliai 
esame priešingi tokiems 
lams. bet dar stveriamos provo
katoriškų priemonių, kad kas 
negalėtų tų veikalų pastatyti.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yru 
pamylėti ir didiiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
Hall grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimu

Motiejus, 
atvykęs Amerikon 1898 metais 
ir ilgą laiką gyvenęs po antra
šu VVine Str., Philadelphia, Pa.

7) KBAULAIDIS, Simanas, 
atvykęs Amerikon prieš 25 me 
tus; paeinąs iš Lydos apskričio. 

Ieškomieji arba kas apie juos 
žino, prašome atsiliepti šiuo 
antrašu: Lithuanian Consulate, 
38 Park Rovv, Nevv York, N. Y.

—E. Feleskaitė, 
Konsulato Sekretorius.

Iš
laiškus nuo žmonių kurie yra sergan
ti, ir jie rašo man, kaip daug jiems 
mano Bulgariška Žolių Arbata jiems 
pagelbėjo.

Tai yra bėdnų žmonių gydytojas, 
nes jos labais lengvai prirengiamos 
ir kainuoja ląbųj, mažai.

Prašalina užkietiejimą, skilvio, ke
penų. inkstų ir žarnų ligas. Jei var
tosi! karštų einant 
gos nuo InfluenzOs, 
ba kitokios ligos.

Bulgariška Žolių 
vadinosi Bulgariška 
parduodama aptiekuose, 
$1.25, arba prisiunčiama apdrausta 
paštu didelis šeimynai 1-------- --

gulti, tai apsau- 
Pneumonijos ar-

Arbata (pirmiau 
Kraujo Arbata), 

35c, 75c ir 
apdrausta 

baksas už 
$1.25. Adresuokite H. H. Von Scblick, 
President, 25 Murvel Buikling, Pitts- 
burgh, Pa. ,i

nori išmokti . 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.

Reumatiznias visokiose formose, senas arba ką tik prasidėjęs, 
dabar gali būti išgydytas gerai, per IŠRADIMĄ žinomo mokslininko 
gydytojo su “ANTI-RHEUMATIC TREATMENT OF DR. TOMAS”. 
Nedaro skiitumo kaip ilgai jus kenčiate nuo Reumatizmo, Neuritis, 
Nugaros Skaudėjimu, Lumbago, Sciastica, Sąnarių Skaudėjimų ir 
kitų ligų, musų “ANTI-RHEUMATIC TREATMENT OF DR. 
TOMAS”, suteiks jums pagelbą ir prašalins kentėjimus. Nustokit 
kentėti ir vėl bukit linksmus! Nėra Reumatizmo kuris butų pavo
jingas ar persenas, mes garantuojame greitų pagelbą. Neatidėliokit 
ilgiau, rašykit mums tuojau, gausit DYKAI KNYGUTE. Mes nori
me pertikrinti kiekvienų kaip pasitiuosuoti nuo skausmų, todėl rašy
kit šiandies, įdėkit 5c, štampų dėl atsakymo. * 1

CHICAGO MEDICAL LABORATORY
• 1723 N. Kedzie Avė., Dept. 156, Chicago, III.

WHITE STAR Linijos Laivu MAJESTIC

J. J. STRAZDAS, Generalit 
Naujienų Agentas, Detroit 
Mich. bus šios Ekskursijo: l 
vedėjas ir palydovasi Jis 
taipgi aprūpina detroitie- 
čius prisirengimo reikalais 
padaro reikalingas popie 
ras, parduoda laivakortes h' 
gelžkelio tikietus ir suteikia I 
patarimus visuose kelionės 
reikaluose.

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

i Naudokitės Patogumais!
i Nėra geresnės, smagesnės, 
ir taip gerai aprūpintos ki
tokios kelionės Lietuvon, 
kaip Naujienų Ekskursija.

% *

Su šia ekskursija keliauda
mas žmogus paveda visus 
savo rūpesčius ir reikalus 
palydovui ir keliauja Kuo
sas, aprūpintas, patenkintas 
ir ramus. Čia galima jaus- 

|tis kaip namuose, kaip sve
čiuose, kaip dideliame 
ilgame piknike.

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

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

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

KELIONĖ NUO NEW YORKO f 
KLAIPĖDON IR' ATGAL <J> lOv

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

Vėl vienas italas 
nušautas

Nors federalinė valdžia daro 
medžioklę ant italų ir daugelį 
jų rengiasi deportuoti delei 
žmogžudy Saikų veikimų tarp 
italų, užvakar tapo nušautas 
dar vienas italas, buvęs dvi sa
vaitės atgal nušautojo Orazie 
Tropea šoferis Edvvard Baldei 
Ii, 23 m., 714 So. Oakley Blvd. 
Jo lavoną rasta pamestą elėj 
prie 407 Curtis Avė., prie John 
Eiszner statinių dirbtuvės. 
Spėjama, kad jį kitur nušauta, 
tik čia atvežta ir pamesta jo la 
poną. Be to prieš 
jis buvo sumuštas 
gal tik tada, kada 
monės.

Spėjama, kad jį
dėl, kad jis perdaug žinojo apie 
šaikų veikimą, turėdamąs arti 
mus ryšius su šaikų vadovais. 
Be to jis rengėsi tapti policis-' 
tu ir jau buvo padavęs aplika
ciją, tad kaipo policistas, tiek 
daug žinantis apie šaikas, galė
jo būti toms šaikoms labai 
pavojingas asmuo, tad ir pa
sirūpino jį pasalinti iš kepo, jį 
nužudant.

li u šo v imu 
ir nušautas 
neteko są

nušauta to-

BEN GINSBURG

Požėla rengiasi

Požėlos-Zanavičiaus listynės 
jau Čia pat: jos įvyks kovo/ 2 
dieną Lietuvių Auditorijoj. Ne
žiūrint į Zanavičiaus diduma ir 
išdidumą, Požėla yra pasiren
gęs ar laimėti ar pralaimėti. 
“Zanavičius yra didesnis ir sun
kesnis už mane,” sako Požėla, 
“tad jeigu jis mane ir paris, 
tai man sarmatos nebus. Bet 
jeigu man pasiseks jį paristi, 
tai Zanavičius lėkęs sakalu, tu
rės nutūpti vabalu.”

Tose ristynėse dalyvaus dar 
Kauno žydelis Ben Ginsburg. 
Jis yra geras risti kas ir didžių
jų žydų kliubų čempionas. Gin
sburg risis su vokiečiu Jimmy 
Reynolds.

KAS NEPRIĖMĖ
IŠŠAUKIMO

tainėj įvyko Banccvičiaus-Sar-

Sarpalius pirmų kartą Bance- 
vičių paguldė j 15 min., antrą 
kartą Bancevičius paguldė Sar- 
palių i 10 min., o tretį kartų 
Sarpalius laimėjo į 55 min.

Šiose ristynėse vienas italas 
padarė didelę sarmatą Jietu- 
viams ristikams. Jis iššaukė vi
sus ristikus, kurie ten buvo, 
bet visi tylėjo, kaip zuikiai au
sis suglaudę, nors k n buvo 
Sarpalius, Zanavičius ir kele
tas mažesnio svorio ristikų. Ita
las siūlė '*500, kuriuos jis suti
ko atiduoti dėl neturtingų lie
tuvių vaikų, jei jis ristynes 
pralaimėtų. Bet neatsirado nė 
vieno, kuris tą iššaukimą pri
imtų. Gaila, kad ten nebuvo Po
žėlos, jis tikrai nebūtų leidęs 
tam italui daryti sarmatą lie
tuviams.

Lenkas ii gi Landė padaryti 
sarmatą lietuviams, bet nepa
sisekė. Rolcwicz padarė, varde 
Stasio Zbyszkos iššaukimų lie
tuviams listikams, bet Zana
vičius ta iššaukimų tuojaus pri
ėmė iv sutiko su Zhyszko ris
tis. —J. Lukas.

f < " w
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Štai jums viena klasiškų šokių šokėja kuri dalyvaus 
NAUJIENŲ KONCERTE, KOVO 7.

Miss Kuth Alpert savo laiku mokinosi pas Adolph 
Bolm, Mariame Maximova ir Pavley & Oukrainsky. Ji 
taipgi yra šokusi veikale “Aphroriite”. NAUJIENŲ KON
CERTE ji ketina šokti Spaniškus šokius. Visiems NAU
JIENŲ KONCERTO svečiams bus labai malonu pamaty
ti, kaip šokami klasiški šokiai. Tai bus iiėpaįirasta nau
jiena kiekvienam. *

Lietuvių Rateliuose.
Kas bus Socialdemokratų 

vakare
Vakaras bus labai margas, bet 

gražus ir linksmas.

Kaip jau visiems žinomas, 
ateinantį sekmadienį, vasario 
28 d., M. Meldažio svetainėj, 
bus vakaras, kurį LSS. VIII Ra
jonas rengia Lietuvos Socialde- 
kratų partijos naudai.

Vakaras bus margas, bet gra
žus ir linksmas

Pirmiausia bus vaidinimas. 
Pirmą kartą Chicagoje bus su
vaidinta dviejų veiksmų žemai
tes komedija “Apsiriko”. Vai
dins Lietuvių Scenos Mylėtojų 
Ratelis iš Roselando, kurio ar
tistai yra pasižymėję ir Chica
goje ir chicagiečių yra labai mė
giami. Jiems gelbės ir chica- 
giečiai artistai.

Vaidinime^dalyvauja:
P. Petraičiutė-Miller, geriau- 

sit lietuvių artistė-mėgėja Chi
cagoje,

M. Dundulienė, seniausia dar
buotoja musų scenoje Chicago- 
je, kuri nenuoalsiai dirbai sceno
je jau virš 25 metų ir yra musų 
teatro tikroji auklėtoja,

B r. Liutkevičius, vienas se
niausių ir gabiausių vuidylų ne
tik, Roselande* bet ir Chicagoje, 
Vaičkaus Dramos Teatro 
pastatęs pirmą veikalą 
landė,

S. Liutkevičienė, gabi 
charakteringose moterų rolėse, -

J. M. Pučkorius, vienas įkūrė
jų Liet. Scenos Myl. Ratelio, da
bar jo pirmininkas, gabus vai- 
dyla, darbuojasi musų scenoje 
jau apie 15 metų,

narys, 
Ruse

lošėja

NAUJIENOS, Chlcago, m.

4 1

Siamas Lietuvos Socialdemokra-Į Vakaro vedėjas p. Katėnas 
!tų partijai. Tokiu budu, atsi- perstato p. Kondrotą paaiškinti 
lankę netik pamatysite gražų nepriklausomybės reikšmę. ' Jo 
programą ir smagiai pasilinks- kalbą buvo trumpa, bet karšta, 
minsite, bet dar paremsite ir 
kovotojus už Lietuvos laisvę. O visų mylimą p. S. Krasaųčkie- 
paremti juos yra priedermė nė. Ji dainavo kaip visuomet, 
kiekvieno lietuvio darbiriinko taip ir dabar švelniai ir 
ir darbininkės.

Todėl visi bukite
vas. 28 d., M. Meldažio svetai
nėje. — Sąjungietis.

aip ir dabar švelniai ir malo
niu balsu. Nebūdamas muzikos 
žinovu negaliu visko tiksliai 
apibrėžti, bet man rodos užten, 
ka vieno pasakymo, kad p. kra- 
sauckienės daina visiems, be 
Išimties, labai patiko. Jai akom 
ponavo p-lė y. Bigeliutė,

Sekantis kalbėtojas buvo p. 
S. Kodis Vilniaus Vadavimo 
K-to pirmininkas. Jo kalba bu
vo aiški, gerai apdirbta. Publi-1< 
ka klausėsi su didele atyda. Po' 
šios kalbos dainavo antroji. 
Chicagos lietuvių žvaigždė p. O. 
Biežienė, akomponuojant p. A. 
Oliui. Smagu buvo jos klausy
tis, dainuojant gražias dainas, 
ypač “Kur bakūžė samanota”. 
Po jos užgirdom p. Krasauckie- 
nę ir p-lės Volteraitės duetą, 
akomponuojant žinomam muzi
kui p. A. S. Pociui.

Sugrojus dar Jaunuolių or
kestrui, prie naujų dekoracijų 
ir šviesų buvo išpildyta graži 

trių ginčų* apie tai, ar žmogus muzikalė p. A. Vanagaičio kom- 
paeina iš “monkės”. ši paskai-‘pozicija “Kur sapnų grožybė”, 
ta yra labai įdomi, nes kiekvie
nam juk yra svarbu žinoti kaip 
mokslas aiškina žmogaus paėji
mą. Todėl suraskite valandėlę 
liuoso laiko ateinančio sekma-j Tai buvo vienas gražiausių viso 
dienio ryte ir ateikite į šią piV vakaro dalykėlių, į kurį publi-( 
skaitą. Paskaita prasidės ly- ka Žiurėjo ir klausėsi sulaiky
tai 10:30 vai. ryte. — V. į dama kvapą.

------------ — Lietuvos konsulas p. P. ža-;

A. Kvederas - klierikas * prakalbą, paaiškindamas kaip 
-----------  buvo nepriklausomybė įgyta ir 

Antanas P. Kvederas, “įLais- kaip ją reikia užlaikyti. Taipgi 
vės Kanklių” choro (bolševikų) 
mokytojas, mokinasi kunigu.

Reporteris sužinojo, kad Kve
deras mokosi kunigu, tad nu
vyko i>as arcivyskupą Carforą 
D. D., pasiteirauti.

—Ar Antanas Kvederas mo
kinasi kunigu?

—Taip, jis atvyksta kai ka
da,

nedalioj

Svarbi paskaita
—----- L—4-------

Ateinantį sekmadienį, vas. 
28- d., 10180 vai. ryte, Liet. 
Auditorijos mažojoj svetainėj, 
bus paskutinė ir svarbiausia 
inž. K. Augustinavičiaus pas
kaita apie evoliuciją. ,

Pirmose dviejose paskaitose 
buvo aiškinama apie tai kas yra 
evoliucija, kaip ji veikė ir kaip 
ją įrodoma, šioj gi paskaitoj 
bus aiškinama apie žmogaus 
evoliuciją — kaip atsirado žmo
gus ir kaip toliau jis vystėsi.

Tai yra labai svarbi paskaita 
ir kiekvienam pravartu susipa
žinti su žmogaus evoliucija, 
ypač kada dabar eina tokių aš-į 

pačių, bet ji išvažiavus j New 
Yorką. f

Kvederas pradėjęs ir lenkų 
tautiškosios švento Petro ir šv. 
Povilo parapijos (North Side) 
chorą mokinti.

Jis turi drąsos, vesdamas bol
ševikų chorą, nuo scenos barti 
žmones, kad jie jam su jo 
(bolševikų) choru traukiant 
Internacionalų, neatsistoja. Pas! 
lenkus jis lieps stoti publikai 
kaip jis su prošopanais giedos 
“Bože cos Polskę”.

Arcivyskupas Carfora nežino/ 
kad jo klierikas turi pačių Chi- 
cagoje, kuri su Ona Jozupai-. 
tiene^Strygas, 2535 W. 63 St.J 
turi “beauty shop”. Kvcdetas 
sugryžo iš Springfield, III., kur 
jis pas Rymo kleboną buvo 
vargonininku, pas savo pačią 
Sofiją Kvederienę. Vėliaus bet
gi apsigyveno pas Zabukus, 
ant garažiąus. Ten jam Bolše- 
Vlkai parengė ir “džiaugsmo 
party” už jo pasidaiiiavįmą 
bolševikų klesai. Galop sumanė 
mokintis tautišku kunigu.

Tai

J. Šimkus, nenuoalsus sce
nos darbuotojas ir gabus vaidy- 
la,

P. Mengeiienė, gabi Roselando 
vaidylė. i

Visi šie artistai-čs yra chica- 
giečiams gerai pažystami. Ne
pasitenkindami tuo ką jią jau 
atsiekė scenoje, jie deda visas 
pastangas, kad suvaidinti tą vei
kalą taip, kaip dar niekad nebu
vo suvaidintas. Ir galima tikė
tis, kad tai jie pilnai atsieks.

Be gero vaidinimo bus ir dau
giau gražių pamarginimų, nes 
dar dalyvauja kiti musų žinomi 
artistai ir chorai:

Aldona Grušaite ir Mikas Pet
ruševičius, jauni, bet lapai ga
bus smuikininkai, vieni geriau- 
riausių smuikininkų, kokius 
mes, lietuviai , turime Chicago
je.' Jiedu duos gražų smuikų 
duetą, o taipjau ir solo’— labai 
gražius kurinius.

Pirmyn Mišrus Choras, veda
mas P. Sarpaliaus, taipjau su
dainuos keletą gražių dainų.

Bijūnėlio choras, — vaikų, — 
vedamas irgi P. Sarpalio, taip
jau padainuos keletą smagių 
liaudies dainų.

Paskui bus šokiai, prie geros 
J. Grušo orkestros.

Nors programas bus margas 
ir geras, su daug dalyvių, bet 
nebus perdaug ilgas, tad šokių 
mylėtojai turės užtektinai laiko 
pasilinksminti ir pasišokti.

Pradžia 7 vai. vak. Visi kvie
čiami Uuti laiku, nes artistai 
jūsų lauks. Anksčiau susirinkt 
site, anksčiau prasidės vaidini
mas, anksčiau baigsis progra
mas, — bys daugiau laiko pasi, 
linksminti.

Įžanga bus visiems lygi 
tik 75c. (vien šokiams 50ė.). 
Čia nebus jokių klesų --- visi 
busite lygus ir galėsite sėstis 
kur kam patinka.

Visas vakaro pelnas yra ski- tų.

visgi “progresas”.
Reporteris.

Bridgesorias
minėta 8 metai LietuvosKaip

nepriklausomybės sukaktuvių

Pereitą trečiadienį, savoj Au
ditorijoj, Chicagos lietuviai iš
kilmingai paminėjo astuonių 
metų Lįętuvos nepriklausomy<» 
bės sukaktuves. Tam tikslui 
buvo parengta puiki muzikalė 
programa, kurioje dalyvavo vi
si žymus asnąenys. Paklausyti 
jų susirinko pilnutėlė salė žmo
nių, (ko net pątys rengėjai 
nelaukė) ię vien likos giliai pa
tenkinti.
,:Pirii\|ąU3į» 'ii! ir 
gerai išlavintas Jaunuolių or
kestras, p. J, Grušo vedamas, 
sugrojo Lietuvos himną, publi
kai išlengvo dainuojant. Pas
kiau sekė koletas kitų muziko? 
kurinių, taipgi vykusiai atlik-

Užbaigus jam scenon pasirodo

Dainavo p. Krasauekienė, M. 
Jocaitė, V. Volteraitė, akompo- 
nuojant V. Bigeliutei; šoko gi 
p-lė V. Sullivan (amerikietė).

dekavojo Amerikos lietuviams 
už jų didžią paramą musų se
nos > tėvynės atstatyme.

Birutės choras nepriklauso
mybės šventę -užbaigė ir apvai
nikavo ją visomis iškilmėmis, 
kokios tik jai pridera, pe Biru
tės nebūtų beveik jokios tauti
nės šventės. Ji sužadina visus

pleiške arcivyskupas. užmigusius musų jausmus ir
- Ar jis sakė, kad jis > yra sujungia juos su Lietuva ir 

vedęs ir turi pačią Chicagoj j Vilniumi. Nelaimei, p. A. Vana- 
—Taip, jis šake, kad turėjęs gaitis staiga susirgo ir jo vie-

tą turėjo užimti p. P. Sarpa- 
lius. Bet Birutės daina buvo 
ta pati.

Labai gaila, kad iškilmėse ne
galėjo dalyvauti dainininkė

AfA
Padėkam
ALEKSANDRA 

KAVALIAUSKAS
Kuris mirė Vasario 11 dieną, 

1926 m. ir palaidotas tapo Va
sarių 18 d., o dabar ilsisi Tau
tiškose kapinėse, amžinai nuti
lęs ir negalėdamas atsidėkavot 
tiems, kurie suteikė jam pasku
tinj patarnavimą ir palydėjo jj 
j tą amžinybės vietą. Mes at
mindami jj, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; dėkavojame gra- 
boriui Ponui Radžiui ir labai dė- 
kavoju poniai Ivaškevičienei už 
prirpdijimą pono Radžiaus, kad 
žmonės žinotų ir persitikrintų 
Radžiaus pigumą grabų, tai nė 
vienas pas kitą neitų, kaip tik 
pas grabarių Kadžių, tai vie
nas iš pigiausių graborių yra 
Chicagoje.

Marijona Benikąitienė
710 W. 14th Place

Luęija šumpienė
F<> tėvais Jučaitė

Liko pąlaidota sąusio 13, 1920. Tirkšlių nnestolio kapinėse. Pa
liko dideliame puliųęjfme vyra J. Šurnoj, 3 dukteris ir l nunų, vieną 
dukterį Amerikoj Barborą Balienę. 2 UuRteri Lietuvoj, Marijoną Čes
nauskienę ir'Oiriliją šumpailę ir sūnų'Juozapą Šumpj, motiną Ju
cienę ir seaerj Oną ValąnŪnięnę ir Marijoną Kalpauskiępę ir Uršu
lę Tuvauridenę ir brolį Juozapą Jucių.

Beširdė mirtis išplėšė iš musų tarpo brangią motinėlę. Ilgėkis 
mamyte tuoj šaltoj Lietuvos žemelėj, lauk musų, o mes tamstos jau 
nebesulauksimo. •

Liekama didšlausląme nubudime,
Vyras, Dukterys Sųuųe« žentai, Mąrtė ir visa Gimine

Ona Vilkinto. Ją visi norėjo už
girsti ir ji rengėsi , dalyvauti, 
net ir naujų dainų buvo ‘išsi
mokinusi šioms iškilmėms, bet 
paskutinėse dienose sunkiai su
sirgo ir nebcgąlėjo dalyvauti 
Siame apvaikšČĮojime.

Iškilmės užsibaigė vėlai va
kare. Aukų buvo surinkta 
$89.28. —*■" V-a.

FRANCUZtSKAS 
SPECIALISTAS

VYBV IB MOTEBŲ

Or.J.W.Mttli,M.O
1800 So. Ashland Ava.

Viršui banko
VaUndosi nuo 2 iki 4:10 ir nuo 7 

iki 0:30, NedšboĮ nuo 2 UI 4:30 
Phone Canal 0464

STANISLOVAS ČEPONON1S
Mirė po sunkios ligos llgon- 

butyje, TreČiadienyj, Vasario 24 
dieną, 8:30 valandą ryte, 1026 
m., sulaukęs 32 metų amžiaus; 
gimęs Nemajūnų kaime, Švent
ežerio parapijoj, Seinų apskričio, 
Suvalkų rėdybos, palikdamas di
deliame nubudime savo myli
muosius ir mylinčius tetą, pus
brolius ir pusseserių AmerJcoj, 
o Lietuvoj motiną, tėvą, 5 bro
lius ir 2 seseris. Dabar randasi 
prirengtas i paskutinę kelionę, 
namuose 2215 W. 22nd St.

Laidotuvės jvyks Pirmadie
ny], Kovo 1-mą dieną, 8 vai. ry
te iš namų j Aušros Vartų, pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gėdulingos pangddos už 
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Mo kapines.

Visi A. A. Stanislovo Cepono- 
nio giminės, draugai ir pažįsta; 
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Teta, Fųsaeserys 
ir Pusbroliai.

Reikalui esant telefonuokite 
Canal 2591.

KLEMENCAS' ŠLAPĖTIS

Mirė Vasario 23 d., 1926 m„ 
sulaukęs 44 metų amžiųaus. Ve
lionis paėjo Andrėjavo valsč., 
Kretingos apskr. Paliko dide
liame nubudime dvi dukteris 
Emma ir Stella.

Laidotuvės atsibus Vasario 
27 d., 9 vai. ryte iš namų 3628 
So. Union Avė. j Tautišką Baž
nyčią, iš lenais j Tautiškas ka
pines.

Visus gimines ir pažjstamus 
meldžiame dalyvauti laidotuvė
se.

Liekame nubudę,
Dukterys Emma ir Stella

J. F. RADŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborių s Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

OFISAS: SKYRIUS’:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. 
Tel. Canal 6174 Tel. Bly^ 4063

DR. VAITUSH, O. I)

LIETr__ j
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
l -
mo, skaudamą akių karštį

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris

svaigimo, aklų aptemimo, ne r v uolu
mo, skaudamą akių karšt;, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tojirtgvstę. 
Prlrenga teisingai akinius,. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas dar 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias gaidas, špeciallį atydu at
kreipiama j mokyklos vajkuą, Aki
niai nuo |4.00 ir augW|uu. Vrid 10 
iki 8 vai. Nedąuoj ĮO UtFl vai, p. p.

1545 We«t 47th Street
Fotone Houlevard 7589

T*"*

patąr-: Lietuvių bentintaa patar
naus 'geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Fridgę geriausio auksq. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stų. Gąrantimjvme visų savo darbą, ir 
šernas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

k n ■ .............. ..

Phane Boulevąrd 5303
Privatiniai Arpbulanari J“

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

1646 W. 46th S't., Chicago
■ r....................................................   i ,,J

Akinių Pritaikymų Mane

25 METŲ PRITYRIMO

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

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0323

Ant trečio augšto v|rš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 1b, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

M. RŪSSį®

Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoju medicinų ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės ligos y ta pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi yi- 
sokiomię gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
!galima išgelbėti tiktai su eksper- 
o gydytojo pagclba.
)r. Ross yra išgydęs ir gydo tūk

stančius, kurie turi tokias ligas. 
Speciali* gydymas nusilpusiu vyry. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Ross. Tlt kuria reikalaują pa- 
gelbos yra maloniai kviečiąmi at
silankyti ir susipažinti su dakta
rų ir įo nrntldu gydymo.
Pasikalbėkite »U sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys juipą.
Parodymas Dr. Boas pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje. 
DR. B. M. ROSS, 35 So. Dearbųrn 
St., kampas Monroe St., (’hkago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crllly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. Panedėliais, seredomįs 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.
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NAMAI-ZEMENAMAI-ŽEMERAKANDAIPranešimai
ANT BRIDGEPORTO

PRA

RUBIN BROS.

karo

PARDAVIMUI naujau 5 kambarių

ir susūprinam

Lafayette 6788

Morgičiai - Paskolos

Real įstate Co.
ASMENĮ! JIESKOJIMAI JIESKO DARBO 3146 So. Halsted Street

Phone Blvd. 6775

MOKYKLOSREIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

ISRENDAVOJIMUI

AUTOMOBILIAI

Van Buren 0688

RAKANDAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

SPULKA, 
Halsted St

groNern&t 
krautuvė,

Teatrą
(ličio I'

ir bučernės 
geros įplau

AUBURN 1926 BROUGHAM
Demonstratorius, tiktai $1,250, bis 

kj {mokėti, kitus išmokėjimais i me 
tus laiko. James Bates, 428 S. Sacra 
mehto Blvd

PARSIDUODA 
ant namu b 
10 meili iš<

MANsfleld 7800
V. H. RĖGAN

Gas Corporation
3711 So. California Avė

PARDAVIMUI BEKERNft.
5403 So. Winchester Avė

Tie Indiana Avė. 
ir 2—6 kamba- 

lotas

S. G. TL’PONICH 
1829 Blue Island A v

' GROSERNfi ir bučernė turi būti 
parduota iš priežasties ligos šeimy
noje. Vieni tik fikčeriai verti $2000. 
Parduosiu už $1500. 1818 \V. 47 St.

PARSIDUODA grosemė, saldai 
O._ cigarų

NOKIU pirkti žemės nuo 1 -p5 
akerių Chicagoje, tarpe’ Crrnv- 
ford ir Western Avė. į pietus.

Atsišaukite X
5709 S. Carpehter St.
Tel. Englewood 8137

F. G. LUCAS & CO 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Statys Žemaitės 
komediją

vakaras 
r naudai 
28 <L, 7 
2242 \V. 2 

šokiai 
kviečiami 

gražų 
už l.ietuv<

PARDAVIMUI-bučerne ir groser- 
nė, daromas geras bizniu, lietuvių ko
lonijoj. Gera proga .lietuviui uždirb
ti pinigų. Telefonuokit Stevvart 5069, 
po 4 vai. vakaro.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
semė. Viela išdirbta per ilgus me
tus. Priešais didelės dirbtuvės. Kam
bariai pagyvenimui. 4235 S. Kedzie 
Avė.

HENDON 3 kambariai, yra toile 
tas, gasas ir elektra, $17 i mėnesi 
Pirmas augštas, 913 \V. 20 St.

Skoliname pinigus ant pir
mų ir antrų morgičių 6%, 
taipgi perkame kontraktus 
ir antrus morgičius.
Del platesnių žinių kreip
kitės

J t ĖSK A U darbo už buČęrj. Turiu 
pilnų patyrimų tame. Reikale atsi
šaukite Tel. Boulevard 3780.

PARSIDUODA duonkepykla ge 
roj apielinkėj. Biznis gerai eina 
315 S. Western Avė.

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

3311 S’o. Halsted Street 
Notary Public Phone Yards 6062

dideli kambariai, moderniškas, gero
je apielinkėje, netoli nuo Central ir 
Belmont, kaina $8,250, $1,000 cash, 
kitus išmokėjimais.

HANSON & OSTROM 
3550 N. Cicero Avė.

Mes garsinam tik 
Darganus .

ARTISTE PO!. A TENDžIUI.YTfi
o 28 r., 1 ig-ht Street teatre Putino veikale “Vtlldov 

lidins Danguolės rolę.

Lietuvos Social
inis Lekmadie- 

y. v„ M. Meldą- • 
3 Pi.. Vaidinimas,1 

muzika. Visi iietu- 
tdsilankyti j šį 

vakarų ir pa- 
laisvę. Įžan- Itc. ,

VIII Rajonas.

PARSIDUODA 2 flatai ant Cali 
fornia ir 67-tos, iinprovcd. Parduo
siu pigiai. 6010 S. Sacramento Avė

PARSIDUODA Malt and Hops 
krautuvė. 6106 S. State St.

GERAS grdjiklių pianų barge
nas. Parduosiu augštos rųšies 88 
notų grojiklį pianų, labai gerai gro
ja, už $115 ir $11.50 storage išlaidų. 
Dykai benčius, kabinetas ir 69 ro
lės, užmokėsime už daslatyinų i 
namus. Jacob Novak, 2332 VVest 
Madison St., 1 f L

Kur praleisti nedėldienj 
vasario mėn. 28 d.? PARSIDUODA kendžių Storas. 

Kambariai pagyvenimui. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

564 W. 18 St. <

REIKIA pirkėjų dėl namo $800 
vertės grojiklio piano, 88 notų su 
kabinot benčiumi, 72 rolelių, par
duosiu už $125. Krank Siuith, West 
5702.

Teatras ilgesniam laikui ap
leidžia Chicagą ir tas veikalas 
nebebus pakartotas, nes jo par 
statymas surištas su didelio- 
mis išlaidomis. Tikinėtai visiems 
prieinami: nuo 85c. iki $1.95. 
Tai labai pigu turėti rezervuo
ta vieta už 85c. —v.

PARSIDUODA kriaučių šapa, 
valymo, prosymo ir dažymo, ge
riausi įtaisymai ir steam prosini- 
mo mašina: darbo užtektinai, Sto
rus ant kampo, didelis su trimis 
ruimais dėl gyvenimo. Renda pigi, 
priežastis pardavimo — du biz
niai. 3961 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI medinis namas, su 
bizniu. Savininkas nori apleist Ame
riką, užtat parduos pigiai. ‘'Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 685.

REIKIA vyro ,tvirio, gera pro
ga išmokti gerai apmokamo ama
to. Vidutinė alga pradžiai. Suteikit 
paliudymą ir telefono numeri.

Naujienos,
1739 S. Halsted St., 

Box 684

tonais. Naujienos, 1 
sted St.k Rox 686.

PARSIDUODA 4 
d ai, gali ir ruimus 
yoti; rakandai geri, 
viakų gausit bargeno kaina, 2 lu 
bos iš užpakalio. Apleidžiu rnles 
ta. 3348 S. Morgan 
iki 12 vai. dieną gal irti a matyti

Taisome namus, kiaiutuvių 
tus, cementinis durba 
pamatus. , b

4753 W. Madisbn Street

NAMU STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

PARDAVIMUI 2 flatų puikus na
mas; parduosiu arba mainysiu ant 
loto arba bučernės.

IŠSIMAINO 3 flatų namas su 2 
karų 
Kas

kam- 
jžuolo. 

šildomas, arti 
Kaina $13750.00,

BILIJARDO SALIONAS (Pool 
romu) turi būt parduotas greitu 
laiku už pusę Juliuos, 9 pool teibe- 
liai, visi įrengimai, geras biznis, 
5 metų lysas, kaina "tiktai $3500. 
Parsiduoda su mažu įnešimu ir su 
lengvom išlygom. Kreipkitės pas:

Chas. .L Bagdziunas & Co. 
736 \Vest 35th Street,

Tel. Boulevard 0012. '

Vyrai, Barberystė Apsimoka
Mes mokiname dienomis ir vaka

rais ir įųs galite uždirbti kol moki
natės. Musų iimokinimas prirengs 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
i biznj. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 W. Madison St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 5—6 kambarių, yra elektra, 
gasas. vana, 2 karų garažas, kai
na * 16,000, cash $5,000.

646 \V. 61st Place 
Klauskit I uugščiuje

PARSIDUODA bučernės fumičiai 
ice bos 8x8, mažai vartotas, 2 kala
des, saldainių show keisas, 1 svar
styklės ir marmuro kauniečiu. Daik
tai yra visi geri. Viskas pigiai par
siduoda.

Atsišaukite:
3990 Archer Avenue

TURIU parduoti tuojau iš prie
žasties apleidimo miesto savo $800 
vertės grojiklj pianą už $150, yra 
75 voleliai ir benčius, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį.

VIALAITIS
6512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

RENDAI 4 kambariai, ruimai ge
roj tvarkoj, šaukit Tel. Boulevard 
3652.

BIZNIO namas 
ir 69 St., krautuv 
nų flatai, garu Šildomas 
50X160, jplaukų $2500 i metus 
kaina $19,000, cash reikia $7500 
1818 W. 47 St.

Aušros Spaudos Bendrovės direk
cijos mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare kaip 8:30 vai., 
vasario 26 d., 3210 S. Halsted St. 
Visi direktoriai meldžiami būti su
sirinkime. P. Miller, sekr.

PARDAVIMUI mūrinis ir medi
nis namas 3—4 kambarių flatai 
augšti yiškai, yra gasas, elektra 
vanos, kieto medžio • užbaigimo 
prie Hermitage Avė., netoli 45 St. 
kaina $620(1 Apžiurėkit šį namų 
yra tikras bargenas. *1818 W. 47 St.

one Pullinan 4228

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

kambarių, vidus 
Karštu vandeniu 

Marųuctte ^fanor. 
cash $3500.

puikius rakau- 
mohair parloro 

valgomo kambario 
miegamo kambario setai, 
reikmenys, kurpeliu, pa- 
lempos, sykiu arba dall- 

S. Crawford Avė. Tel.

dole- 
cen- 

atlieka 
cen-

NAU.IAS 2 flatų mirinis namas 
yra skiepas, 4—1, 5—5 ir (i—f

vas. 28 
ryte, Liet, 

svetainėj, bus 
Sąjungos pre- 

Skaitys inž. K. Augustina- 
temoj: “Žmogaus Evoliuci

ja”. Visi kviečiami atsilankvti. Įžan
ga 15c. —Vaidyba.

BARGENAI
Visai naujas btingalow, mo

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

GERIAUSIĄ proga dabar. Kurie 
norite farmas pirkti arba turite ką 
mainyti ant šitų fannųj 200 akrų, 
su šlaku, 12Q akrų, su staku, 80 
akrų, su staku, 40 akrų, su staku. 
Norėdatni pirkti arba mainyti kreip
kitės pas A. GRIGAS, 3114 South 
Halsted St.

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

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

Pašaukite telefonu LAFAYETTE 
9780 — 8700.

EINU lauk iš biznio, turiu par 
duoti šj beveik naują nmną ir biz 
nj, tinka dėl 
5 flatai ir 
kos.

Kreipkitės:
5258

Vasario 28 d. viyi, seni, jau
ni, didi, maži į Eight Street 
teatrą, kur susirinks tikri lie
tuviai, kuriems rupi musų tau
tės reikalai. Tenai bus dide
lis iškilmės musų didžiausio 
aitisto, ‘‘dramos tėvo” jubilie
jaus, kurs dirbo Lietuvos nau
dai 20 metų ir jstiigė Lietuvoj 
Valstybinę dramą ir Liaudies 
teatrą, e čionai pas mus Chica- 
goj nuolatini lietuvių teatrą. 
Kiekvieno lietuvio pareiga pa
matyti musų scenoj geriausi 
veikalą Putino “Valdovo sū
nūs”. Ypatingai, kad svarbiau
sią valdovo rolę vaidina* pats 
.1. Vaičkus. Danguolės gi rolę 
teatro primadona Pola Ten- 
džiulytė. lodei nepraleiskite 
tos progos, dalyvaukite toj mu
sų meno šventėj ir pasidžiaug- 
kite musų teatro talentais.

Jaunosios Birutės dainų pamokos 
įvyksta šiandie, ketvirtadieny, 7:3(1 
vai. vak., Mark White Sųuare svet. 
Visi nariai prašomi laiku atsilan
kyti. Pradėsime rengtis prie savo 
vakaro, kurs turės būti neužilgo.

Organiz.

garažu; mainysiu ant loto 
norit gerų progų, pasiskubin-

PARSIDUODA grosernė, saldai
nių krautuvė. Gera vieta, gausit 
bargeną; einu i kitų biznį. 3530 
Parnell Avė.

lotas ant
Avė., 25

3844 Union Avenue, mūrinis na
mas, 8 kambariai, elektrikas, mau
dynė, namas gerai užlaikytas, turi 
būt parduotas trumpu laiku, šita 
yra viena iš geriausių vietų Bridge- 
porte. Del platesnių žinių kreip
kitės pas ’

Chas. J. Bagdziunas & Co.
736 \Vest 35th Street, 

i rytus nuo Halsted St.

BARGENAS Brighton Parke. Par
duosiu arba mainysiu 5 kambarių 
cottage ant loto arba groeer štoro, 
kaina *3,5110, $500 cash, likusius 
ant išmokėjimo. Su reikalu kreip
kitės pas A. Grigas, 3114 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 4899.

LSM. Ratelio repe 
‘Apsiriko” bus šeš 

d., phs p.p. Liut 
llllth St. Bus dve 
nes reikės vaidin 
ad visi lošėjai bu<

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vietoj, nauji fixtures, nau
jas strokaa. Parduosiu pigiai už cash 
arba mainysiu ant loto arba 
Turi būt parduota šią savaitę.

Atsišaukite
3932 So. Rockvvell St.

MURO namas, 2 flirtų, 6 ir 6 
bariai. Vidus ištaisytas 
Karštu vandeniu 
Mar<|uettc Purk, 
cash *4500.

HUNGAU)W 7 
ištaisytas ąžuolu, 
šildomas. Netoli 
Kaina $10,500

REZIDENCIJOS lotas, 30x125, 
arli Maroiiette Parko. Kaina $750.

REZIDENCIJOS lotas Washte- 
naw, arli 71 SI., 30X125. Kaina 
$750.

BIZNIO lotas anl 
arli 69 SI., 25X D1

BIN1O lotus, ant 
arti 73 SI

BIZNIO 
Campbell 
$1750.

NORIU parduoti biskj vartotų 
$750 vertės grojiklj pianą. Atiduo
siu bile už gerą pasiūlymą, pini
gais arba išmokėjimais, duosiu 85 
rolius ir dideli benčių. Mr. Kies- 
now, šaukite Seeley 0267.

Tel. RepubUc 8135

Paul Hanuska 
6653 So. CJaretnont Avė. 

Kootraktorius • Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Drexel A vende
Tel. Hyde Park 7186______

ruimų rakan
sykiu renda- nių, cigarų, mokyklos įrankių įr PARDAVIMUI arba mainymui mu 

Yra pianas, minkštų gėrimų įstaiga. Parduosiu vinis namas, krautuvė ir 4 flatai
Kam reik u- ronclos $1,806 i metus, geroje vi^to

PASKAITA. — Nedėlioj 
dieną, lygiai 10:30 vai 
Auditorijoj, mažojoj 
Visuomenės Darbo 
lekcija. Skaitys inž. 
vičius temoj: “Žmogaus

šoki 
Kliubas 

nej dvi labai juokingos 
“Uošvė j namus, 
“Vienas iš musų 
Atsibus subaloj, 
alcKinley Park svet. 
vai. vakaro. Prašom 
gų ir pritarėjų atsilankyti 
karą. —Komisiją.

kada jus pralei- 
\isiminkite, kiek 

linus jei i>adė 
smilką?

.. uždirba po 
ant kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt ji

Roseland. — 
liejos veikalo 
tud:ony. vas. 
kevičius, 138 I 
jos repeticijos 
Ii sek'madieny, 
kito laiku. —Valdyba

PARSIDUODA mažas groseri 
Kambariai pagyvenimui. 1415 Si 
Union Avc.

IŠMOKITE GERO AMATO
Atliekamas savo nuo darbo valan

das galite pašvęsti besimokinimui la
bai gero ir gerai apmokamo Umato. 
Mes išmokinsime jumis dekoravimo, 
popieravimo, malevojimo, iškabų ma- 
levojimo ir monogramų. Ir kuomet 
užbaigsite musų mokyklą, tuomet ga
lėsite lengvai uždirbti j savaitę $66. 
Nieko nelaukite. Veikite greit.

SUPERIOR SIGN SCHO0L 
2139 So. Wabash Avė.

Telephone Calbmet 264fi

Koše “nd. — Vasario 28 d., 2 vai. 
po pietų Aušros kambariuose, 1099(1 
—04 S. Michigan avc. įvyks Sąry
šio prelekcija lemoje “Jurispruden
cija”. Skaitys Feliksas Missius, Val- 
paraiso universiteto teisių studen
tas. Atsilankykite, patirsite daug 
dalykų apie teises. Įžanga veltui.

Komisija.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonioa gijos (vai

riems nėriniams; .pina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonuos 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.86.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

I'rank Selcinonavičius 
5(>4 • \V. 33rd St. Prie Normai Ava

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
augštų medinis namas, krautuvė ir 
Datai, garažas, prie 18 St., netoli 
String St. Yrą saldainių, notion ir 
ice ircam biznis, daromas geras 
biznis. Turiu pigiai parduoti. Mai
nysiu j lotą ir biskj pinigais.

Kreipkitės:

PARSIDUODA Photo Studijos 
įrengimas, vertės $2000; parduosiu 
už $800, Pirkite, nes geresnės lai
mės vargini turėsite.

1739 S. Halsted St., Chicago 
Bok 688

Specialės Kainos
Mes pasiūlome savo Designing Ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojau* 
pakol Šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

A. N. Masulis
6641 S. \VESTERN AVI 

'1'^1. Republic 5550

BUčERNp ir grosernė, parduo
siu arba priimsiu partneri su ma
žais pinigais. Mainysiu ant loto, 
ar automobilio. Priežastis — esu 
vienas. 3551 S. Halsted St.

Už $1600 CASH
Nupirksite 8 kambarių namą, 

kaina $7400, savininkas apleidžia 
miestą ir numažins kainą, jei pini
gais bus mokamu. Namas gerame 
stovyje, garažas, cementinė ėlė, gat
vė cementinė ir viskas apmokėta, 
netoli Montrose ir Kedzie karų jr 
elevatorio stoties, 2 blokai iki baž
nyčios ir mokyklos. Geras namas 
ir bargenas. Namas 1 blokas nuo 
musų ofiso.

3153 Montrose Avc.
Phone Junipcr 7807

Aušros Spaudos Bendrovės susi
rinkimas įvvks vasario 28 M., M. 
Meldažio svet., 2214 W. 23rd PI., 
Pradžia 11 vai. ryte. Jeigu pats ne
gali , ypatiškai dalyvauti šiame su
sirinkime, malonėkite įduoti arba 
prisiųsti proxy su savo parašu sa
vo draugui bei pažįstamai, idant 
jis galėtų dalyvauti šiame susirin
kime su prendžiamuoju balsu.

Alex AmbroziiH, pirm. 
Pau I Miller, sekr.

rengia Liet.
Statoma 

komedijos: 
nebus” ir 
apsivesti”.

rio 27 d., 
Pradžia 7:30 
gerb. drau-

sekretoriu 
nuo jo su- 

jusų

PAIEŠKAI) brolių Stanislovo ii 
Dominiko Paplauskių, paeina ii 
Parenguvio folverko, Kuršėnų vals. 
Šiaulių apskr. Pirmiau gyveno 55? 
Clinton St., Binghamton, N. Y 
Meldžiu jų pačių< atsiliepti ar kitų 
kurie juos pažįsta meldžiu praneš 
ti, nes aš turiu svarbų reikalą.

Paulina Paplauskaitė
1715 S. .lelferson St., Chicago, III

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HIDy. CO.
Malevojam ir popieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
sjįklos ir t. t.

3U9 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prei.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IK SUTAUPYKIT

Mes parduodame visiems obelio 
kainomis

Leviuthal Plumbing Supply Con 
1687 We»t Division SU 

net*Ii Marshfield

IŠMAINYMUI
2 FLATŲ moderniškas mūrinis 

namas, netoli McKinley Parko, mai
nysiu i bungalow, cottage arba i 
seną 2 flatų biznio namą arba ką 
jus turite i mainus, 

2031 W. 85 St.
Tel. Lafayette 0909

J4ORIU Tnainytjį savo 40 
aknj žemes, pačiame viduryje 
citrų augančioj sekcijoj nuo 
Soutlnvcst Floridos. Prie dide
lio išsivystymo. Netoli smar
kaus miestelio ir geležinkelio 
o,cntro. Mainysiu j apartamen- 
tinį namą, gero loto arba der
lingą farmą.

Hoom .315, 160 I^a Šalie, St.
Burnham Bldg.

RENDA! kumpinis Storas, 3
' kambariai i^nakalyjje, |3961 So.
I Campbell; tinkamas bile kokiam 
bizniui: kriaučių šapai arba uptie- 
kai. Pratuštins balandžio 1 d. Ma- 
tyklt savininką subatoj ir nedėlioj. 

Tel. Canal 0579.

Abu gobiausi artislai-megepi, vienas ('.hieagos, kitas — 
Rosclendo. Abu vaidins akinančio] nedėlioj, vas. 28 d.‘, M. 
Meldažio svet.. Žemaites komedijoj “Apsiriko”. Be jų vaidins 
dar ir kiti visiems teatro mylėtojams žinomi vaidylos: M. 
Dundulienė, S. Liutkeviėienė, P. Mengelienė, J. M. Pučkorius 
ir .i. Šimkus.

PARDUOSIU savo 
dus dėl 5 kambarių, 
setas, 8 šmotų 
setas, 2 
virtuvės 
veikslai, 
mis. 14 
Kedzie 3214

RENDAI I ruimų fialas, elektra, 
maudynė ir kiti visi tinkami įtai
sai, (ieistina, kad su maža šeimy
na. Gali matyti bile kada. Renda 
$29.00.

827 W. 34 Place 
Pirmos lubos užpakalis

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.60?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 i metilu per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvitmi.' musų praleistas 

ris sudaro nematumą juostą 
’ų ir kiekvienas eėnlas 
hiin tikrą darbų. Praleisdami 
tą paskui centų, dolerį paskui 
lerio. mes greitai praleidžiame 
šjnrtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite f 
džiale pinigus 
iic pin*gai uždirbtų 
lumėt juos j banką ar 

Nauljeiią. Spulku 
$6.00 gryno pclnd 
flUO.OO — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia pei 20 metų?

Ateik ir pusitak 
apie taupymo bučius, 
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAU'IENU 
T/39 bo.

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

ar kviečia.

TURIU parduoti iš priežasties 
ligos grosernę, saldainių ir ciga
rų krautuvę, kambariai pagyveni
mui. Lysas ant 2 metų. Renda pi
gi. Taipgi galiu mainyti ant lotų.

Kreipkitės.
1915 Union Avc.

su forničiais ar be jų. Kam reik n 
lingi grosernės flxtures, galiu nąr 

Nuo 9 vai. duoti. | ...,, >
1715 S. Jeffėrson

Gražus 
demokratų 
ny, vas, 
žio svet 
dainos, 
viai-cs 
margą, 
.remti kov 
ga tik 7.-

\Vestern avc., 
Kaina *5200.

VVestern avc., 
Kaina *2500.
69 St., arli

Xli25. Kaina

JEIGU NORITE TURĖTI
Gero Aliejaus
Del Vartojimo

■ ■_»x iJt A.. l.'J',,m "Jj  -■ L’L" l_ .

MORTGECUkPASIOLOS

NAUJAS mūrinis bungalosv, $8500 
— $9250 už kampinius, 5 kambarių 
mūriniai, išmokėjimais, įmokėti 
nuo $500 iki *1000 ir po $65 į mė
nesi. Special 2 fialų, ką tik už
baigtas, prie Artcsian Avė., cemen
tinė gatvė, 2 karų garažas, $15,500, 
tiktai vienai savaite* Taipgi 30 pe
lių lotai, prie Arlesian Avė. nuo 
$1400 ir brangiau. Kilt bungalosvs 
nuo $7000 ir brangesni, mažais iš
mokėjimais. Kiti namai net po 
$1500 ir brangesni. Fred A. Baudi, 
7131 S. \Vcstern Avė. Phone Re- 
public 9236.

BAGDONAS BROS.
MOVtNG. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
l,ong dfatance handling. 

rm-ime daug pietų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

fd. sos. Yda s.b»w—Rivd. 7«^ Office

KAM MOKfiTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Mąywood 2704 kambarių, geroje vietoje,

— .....  ■ -■ ——•>— j duotas pigiai. Atsišaukite.
<3992 Archer Avė 

Tel. Lafayette 9305 
arba Republic 8915

Velionė Žemaitė buvo geriau
sia lietuvių apysakų rašytoja. 
Jos apysakos, visos iš lietuvių 
gyvenimo, yra labai gyvos, pa- 

, rašytos nepaprastai gražia kal
ba, ir buvo labiausiai visų lie
tuvių mėgiamos, nes kiekvie
nam jos buvo taip artimos, 
taip suprantamos. Bet Žemaite 
yra žinoma ir kaipo dramatur
ge. Jos komedijos “Valsčiaus 
Sudas” ir “Musų Gerasis” bu
vo su dideliu pasisekimu stato
mos vjsoj Lietuvoj. Jomis gė
rėjosi ir chicagiečiai.

Bet >ra dar viena Žemaitės 
komedija, kituos ; chicagiečiai 
nematė, nors ji daug kartų ir 
tai su dideliu |>asisickimu buvo 
statoma HJetuvoj. Tai dviejų 
veiksmų komedija “Apsiriko”, 
kini dėl nežinomos priežasties 
niekad nebuvo atskira knyga 
išleista ir amerikiečiai todėl 
negalėjo jos įsigyti ir pastaty
ti savo scenoje. Komedija, nors 
ir nėra ilga, yra betgi labai gy
va ir graži.

Bet dabar ir chicagiečiai tu
rės progą tą komediją pama
tyti. Ji bus vaidinama L.S.S. 
VIII Bajono vakare ateinantį 
sekmadienį, vas. 28 d., M. Mel
dažio svetainėj. Vakaras yra 
rengiamas naudai Lietuvos So
cialdemokratų.

Taigi ateinantį sekmadienį 
chicagiečiai pamatys dar nema-j 
tytų savo rašytojos, kuri ilgai 
su jais gyveno ir veikė — 
maites komediją. —V-kis

arini Išsimaino 
nė jr grosernė. Per 
a, aut didelio stri- 

to — Michigan Avc. Parduosiu pi
giai; aš esu personas; nebegaliu 
dirbti.


