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Varšuva prigrūmojo min 
Skrzynski pasodinti Len 

kiją Taryboje

Daug žmonių žuvo žemės 
‘ drebėjime Graikijoj

Nuriritus'os nuo kalno uolos 
u. bei ė bėgusį su pasažieriais 
traukinį

Bryanas planavęs Ameri 
ką padaryt krikščionių

nacija
M

Daug žmonių užmušta per že 
mes drebėjimą Graikijoj

Lenkai įspėja savo mi 
nisterį pirmininką

Bryanas siekęsis Ameriką 
"sukrikščioninti"

SOFIJA, Bulgarija, kovo I.
iš Graikijos praneša, kad ’ 

Peloponese įvykęs žemės drėbė-• 
Ijimas, per kuri daug žmonių’ 
buvę užmušta.

Nuo supurtyto kalno šlaitų 
atitrukusios uolos nusirito į 
pakalnę, užberdamos ir sutriuš- 

. kindamos tris bėgusio trauki
nio vagonus. Daug pasažierių 
buvę užmušta.

Žemės drebėjimas buvo čia 
seismografo įregistruotas.

VVASHINGTONAS, kovo 4.
Geoi genouno universiteto 

seismografas įregistravo stiprų 
žemės drebėjimą, kurs tęsės 
nuo 4:50 iki 7 valandų ryto, 
Apskaičiuota, kad drebėjimas 
turėjo įvykti apie 6,000 mylių 
nuo VVashingtono.

Jei grįšiąs iš Genevos neiško
vojęs Lenkijai vietos Tary
boj busiąs pašalintas

Prieš mirtį buvęs jau sutaisęs 
tam tikrą krašto konstituci
joj papildymą

Angliakasiu vadas pa
smerktas mėnesį kalėti
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[Pacific and Atlantic Photo]

Marion Cievelaąd Dell, mirusiojo prezidento Clevelando 
duktė, kuri šiomis dienomis gavo “divorsą” nuo savo vyro Deil.

Graikų ministerių alsi 
lankymas Italijoje

ROMA, Italija, kovo 4. — 
Graikijos užsienių reikalų mi
nisteris Butus ir susisiekimo 
ministeris Tavu ralis. keliaują j 
Genevą dalyvauti Tautų Sąjun
gos susirinkime, pakeliui su
stojo Romoj, kur jie tu-rės kon
ferenciją su Italijos valdžios 
atstovais. Manoma, kad “Bal
kanų įmokamo” idėja bus v į) 
atgaivinta, nors šiuo taniu 
trumpas pasikalbėjimas vargiai 
begu prives prie bet kurio ap
čiuopiamo susitarimo.

Vietos laikraščiai sako, kad 
šis Graikijos ministerių vizi
tas rodąs artimą susipratimą 
taip premjero Pangaloso, kai
po Graikijos diktatoriaus, ir 

I premjero Mussolinio, kaipo Ita
lijos diktatoriaus.

Tautų Sąjungos 
Taryba--kas ji yra

I(a-

yra:

Francuzy pasisekimai ko
voj su riffiečiais

Tautų Sąjungos Taryba su
sideda iš dešimt narių. Keturi 
iš jų yra nuolatiniai nariai, o 
likusieji, šeši — renkami.

Nuolatiniai nariai yra: 
džioji Britanija, Franci ja, 
Ii ja ir Japonija.

Rinktiniai nariai dabar
l ruguaja, Brazilija, Čechoslo- 
vakija, Švedija, Ispanija ir Bel
gija.

Vokietijai, kuri dabar turės 
įstoti Tautų Sąjungom prižadė
ta taipjau duoti nuolatinė vieta 
Taryboj, taip kad nuolatinių 
Tarybos narių bus tada penki 

penkios didžiulės valstybės.
Renkamuosius Tarybos na- 

'rius renka Tautų Sąjungos sti
rnas (kongresas). Tautų Są
jungai gi priklauso dabar pen
kiasdešimt trys valstybės.

Seimas savo veikimu prily
sta labiau parlamentui. Jis d 
lykus svarsto, juos taria.

'Taryba gi yra, taip sakant, 
vykdomoji Sąjungos valdžia.

aryba renkasi keturis kar
pei* metus, aiba ir dažniau, 
aplinkybės to reikalauja.
tarimai turi būt priimami 

vienbalsiai. Del to tai val-

(f.

VARŠUVA, kovo I. Opo
zicija Lenkijos senate atvirai 
pagrūmojo sayo ministerių i 
pirmininkui Skrzynskiui, kurs 
yra kartu ir užsienių reikalų 
ministeris, kad jeigu jis sugrį- 
šiąs iš Genevos nelaimėjęs Len
kijai nuolatinės vietos Tautų 
Sąjunyos taiyboj, * ~ jis busiąs 
pašalintas iš valdžion.

Vakar Lenkijos seimas pr’« 
ėmė rezoliuciją, kuria reikalau
jama, kad Lenkija butų priim- Į 
ta Sąjungos tarybon kaipo nuo
latinis jos narys.

NEW YORKAS, kovo 4. 
žinomas rašytojas Augustus 
Thomas, kalbėdamas vakar 
Advertising Club bau Riete, pa
pasakojo, kad \Villiam Jen- 
nings Bryan prieš savo mirtį 
buvęs jau sutaisęs konstituci
jos papildymą, kuriuo Jungti
nės Valstijos tirtėjo būt pa
skelbtos kaijw) krikščionių val
stybė ir, remiantis tuo konsti- 

[tucijos papildymu, išleisti įsta
tymai prieš laisvamanius, žy
dus, mahometonis ir aplamai 

Iprieš bet kurio kito, ne krikš- 
Anglijos valdžios nusistatymas čionių, tikėjimo žmones.

EVANS Vi I.LE, Ind., kovo 4.
Aukštesniojo teismo teisėjas 

Edgar Duire nuteisė angliaka
sių unijos Indianos distlikto 
prezidentą Tylerą Lawtonę 
trims dešimtims dienų kalėjimo 
ir pasimokėti 200 dolerių pa
baudos už teismo paniekinimą.

Teisėjo sprendimu, Lavvton 
nusikaltęs tuo, , kad Gretų 4. 
Mound kąsyklpsę .sukurstęs užsienių

Ispanija reikalausianti sau
violos taryboj

Naujas Norvegijos kabi 
lietas sudarytas -

FEZAS, Morokka, kovo 4.— 
’Srancuzų kontr-ofensivas prieš 
• Abd-el-Krimo riffiečius Mtiua 
giminės teritorijoj buvo pilnai 
sėkmingas. Biffiečiai buvo iš
vyti iš čiabuvių kaimų ii drau
gingi franeuzams jų gyventojai

ministeris 
kai bėda-

tų užsienių reikalų 
Chamboilain šiandie 
mas parlamente pasakė, kad 
jeigu kiti Tautų Sąjungos ta
rybos nariai kaip vienu balsu 
nutarsią be Vokietijos suteikti 
dar ir kai kurioms kitoms vals
tybėms nuolatines vietas tary
boj, Anglija nesipriešinsianti.

Sudegė keturi pašto 
aeroplanai

“Aš mačiau to konstitucijos 
papildymo tekstą,” sakė Tho
mas, “ir nors Bryanas m iii ė, bet 

.tai dar nereiškia, kad nebus 
daroma pastangų tą papildymą 
pravesti. Mudu su Bryanu 
buvom geri draugai, bet kai jis 
ėmė kišti tikėjimą į politikos- 
dalykus, mudu išsiskyrėme.

“Ypatinga yra tikybininki 
psichologija.” sako 'Thomas 
“Kai tik jie įsigyja 51 nuošim

Prancūzai kaltina 
dėl žiaurumų.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
Ispanijos delegacija, su 

iivikalų i ministerių 
darbininkus mesti darbą, nežiu- jYanguas piicšaky, rytoj išva- Ivanui Lykke, stoilingo (parla-
rintį kad tos 
operuojamos po priežiūra teis
mo paskirto resyvero.

Lawtono advokatas pareiškė, 
kad jis apeliuosiąs aukščiau.

OSLO, Norvegija, kovo 4.
Valdžios krizis Norvegijoj pa
sibaigė. Konservatorių vadui

Neramumai Sumatroj
kasyklos buvę žiuoja į Genevą.

nusitarus < būtinai 'sudaryti naujas ministerių ku

Kotrynos Didžiosios 
tiara teko Amerikos 

dainininkei

CHEYENNNE, \Vvo. kovo 4.
Praeitą naktį gaišias sunai

kino čia Jungt. Valstijų oro 
pašto aeroplanų daržinę, kurioj 
buvo keturi aeroplanai. Skau
džiai apdegė taipjau vienas ae
roplanų mechanikas. Nuosto
liai siekia apie 60.0(10 dolerių.

Gaisras padarė 250,000 
dolerių nuęstolių

SPRINGFIELD, Mo., kovo 4. 
— Kilęs vakar miesto centre 
gaisras sunaikino penkis trio- 
besiusy- padarydamas, kaip ap
skaičiuoja, 250,000 dolerių nuo
stolių.

NUSIPIRKIT
TIKIETUS

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

Naujienų Skyriuje, 3210 
S. Halsted St. Nusipir
kt tikietus DABAR!

tį sekėjų įtikinimais, jie tuo 
jau likusius 19 nuošimčius 
bando smurtu priversti tikėt 
taip, kaip jie kad tiki.”

SPRINGFIELD, III., kovo 4.
Kliedą Kempei, žinoma A- 

merikos dainininkė, kuri ęla- 
’oar koncertuoja Lavvrence, 
Kan., telegrama praneša, kad ji 
lirkus istorinę deimantų ir 
smaragdų tiarą, kuri kitados 
iriklausė Rusijos carienei Kot
rynai Didžiajai. Už tą tiarą ji 
sumokėjus 1 (JO tūkstančių do
lerių.

Ispanija 
reikalauti, kad Tautų Sąjun
gos taryboj jai butų . suteikta 
nuolatinė vieta dabar, 
kia vieta bus suteikta 
jai.

Ispanija nemananti 
klinčių Vokietijai priimti, bet 
ji stojanti už tai, kad tarybos 
narių skaičius butų padidintas.

Lenkijos pretenzijos tuo la
biau skatina Ispaniją iieikalau- 
ti, kad ji butų priimta nuola
tiniu tarybos nariu.

mento) pirmininkui, pavyko

kai to-
Vokieti-

statyti

Anglies gamyba Illinois 
per paskutinį 1925 

pusmetį

Pyksta ant Amundseno; 
užgavęs Peary

Gcn. Flastiras ištruko 
Jugoslavų policijai

4.
Socie-

BELGBADAS, Jugoslavija, 
kovo 4. —l Laikraštis V rome 
sako, kad Graikijos generolas 
Plasti ras, kurs nesenai buvo 
areštuotas ir paskui pastaty
tas po Jugoslavijos policijos 
priežiūra, dabar pabėgęs, 
sukęsis policijai, kad norįs 
siieškoti vilos priemiesty, 
daugiau nebegrįžęs.

VVASHINGTONAS kovo9
National Geographic 

ty buvo pakvietus gaisų norve
gų tyrinėtoją Amundseną šį 
mėnesį laikyti tai draugijai pa
skaitų, bet dabar tą pakvie
timą atšaukė.

Geographic Society labai ne
patenkinta tuo, kad nesenai 
Amimdsenas, kalbėdamas apie 
amerikiečių admirolo Peary ir 
D-ro Cooko keliones į žiemių 
ašigalį, pareiškė, kad D-ro 
Cooko tviitinimai, kad jis bu
vęs pasiekęs žiemių ašigalį esą 
taip geri. kaip ir admirolo] 
Peary, ir kad jis abejojąs, ar partamentas išleido 
katras jųdviejų iš tikro 1 
ašigalį pasiekęs. Tokį Aminai- j New Yo,k" !eidi"i I)ai,y 
seno paieiškinnj Geographic Mirror.
Society laiko įžeidimu Peary.

pa- 
bet

New Yorko laikraštis 
užgintas Kanadoj

OTTAVVA, Ontario; Kanada, 
kovo 4. Muitų ii akcizo de- 

j sakymą, 
buvęs .kuriuo užginama įgabenti Ka-

MUNŠA1NĄ DARYDAMI
ŽUVO

Autobuso pasažierių 
vienas užmuštas;

26 sužeisti
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

4. — Miesto daly, vadinamoj 
Germantovvn, vienuose dviejų 
aukštų namuose įvyko slaptos 
munšaino varyklos ekspliozija. 

i kurios du asmens, vyras ir mo- 
I tėviškė, buvo užmušti.

ko-

bilietas vietoj atsistatydinu ic 
praeitą savaitę.

Laukiama, kad radikalai taip
jau .rems naująjį kabinėtą, taip 
kad jis galės išsilaikyti iki 
ateinančių visuotinų rinkimų, 
kurie įvyks 1927 metais. .

SPRINGFIELD, III.
— Valstijos kasyklų ir minorą-1 
lų departamento pranešimu, 
per paskutinius šešis 1925 me
tų mėnesius Illinois kasyklos 
pagamino viso 37,011,680 tonų 
anglies. Per tą laiką dirbo 
868 kasyklos.

Kasyklose per tą laiką buvo 
užmušti 66 darbininkai.

Moteriške, netekus 
kojų, gavo $125,000

Kiniečių
Olandų 
kautų,

maištininkai 
sargybą; dešimt 

šeši sužeisti

puolė
nu-

BATAVIJA Java, kovo 4.— 9
Sumatroj, netoli Achino miesto, 
sukilusių kiniečių būrys vakar 
puolė Olandų sargybą ir de
šimt kareivių nukovė, šešis su
žeidė. Jiems teko be to kelio
lika olandiečių šautuvų. Maiš
tininkų nuostoliai nežinomi.

Iš Koltajaros olandiečiams 
pasiųsta sustiprinimų.

tus 
jei 
Jos 
tik
stybė, kuri yra Tarybos narys, 
turi dideles galios, ir spiendi- 
mus visados gali pakreipti sa~- 
vo naudai.

Taryba gali spręsti kiekvieną 
dalyką, kurs tik yra Tautų Są
jungos kompetencijos ribose, 
arba liečiantį pasaulio taiką. Ji, 
tiesiai sakant, yra viršiausias 
Tautų Sąjungos aitufltėtas.

štai dėl ko įvairių valstybių 
diplomatai ir valstybininkai 
stengiasi gauti nuolatinę vietą 
Taryboj; štai dėl ko ypač 
Lenkija spiriasi ir triukšmą 
kelia, reikalaudama, kad kartu 
ui Vokietija dabar ir ji butų 
priimta nuolatiniu nariu.

Rado užmuštus farmerį 
ir jo seserį

SAN FRANC1SCO, Cal., ko
vo 4. — Traukinio katastrofoj, 
įvykusioj praeito gi indžio ’rke- 
nesį netoli Oaklando, viena | 

• pasažierė, Mrs. Olga Hovve, iš 
!Oaklando, neteko

Dešimt metp kalėjimo 
, už vieną nikelį

\TSAS CITY, Mo., kovo 
Du plėšikai, Robert -Clark 

..............   abiejų kojų. (ir J°bn Jackson, tapo pasmeik-
> kovo li.li pašaukė gelžkdio kompaniją ti dešimčiai metų sunkiųjų dar-

teisman, reikalaudama atlygi 
nimo. šiandie pasibaigė byla. 
Teismas nuteisė kompaniją su
mokėti nukentėjusiai 125 tuk
siančius dolerių.

'bu kalėjimo už sulaikymą ir 
apiplėšimą vieno negro, pas ku
rį jie bętgi rado tik vieną ni-

I kelį.

STEUBENVILLE, Ohio, ko
vo 4. šį rytą rado namuose 
nužudytus turtingą Tarmei į, 
Robertą lleroną. 60 metų, ir 
jo nebejauną seserį Nettie, ku
riuodu pasitraukę nuo farmos 

apsigyvenę mieste. Rado 
nebegyvus pienininkas, 
kelis kartus pasibaiški- 
duris nesulaukdamas at- 

pagaliau pats atsida-

buvo 
juos 
kurs 
nęs į
sakymo, 
re duris.

ATĖNAI, Graikija, kovo 4.
Nuo gegužes 1 iki 15 Salo

nikuose bus laikoma tarptauti
nė pramonės paroda. Graikai 
tikis, kad joje dalyvaus ir. 
Jungtinių. Valstijų pramoninin
kai.

Anglija išleidus bedar
biams 1,199 miliony 

doleriu
LONDONAS, kovo 4. — Dar

bo ministeris Steel-Maitland 
vakar, atsakydamas parlamente 
j paklausimus, pasakė, kad per 
pastaruosius. dvyliką metų, tai
gi nuo laiko kai 1913 metais 
buvo priimtas bedarbių šelpimo 
įstatymas, bedarbiams šelpti 
išleista viso 239,830,000 svrr*ų 
sterlingų Amerikos pinigais 
1,199,159,000 dolerių.

SAN FHANCISCO, Cal 
vo 4. Netoli nuo čia vakar 
apvirto didelis autobusas, ga
benęs trisdešimt keturis paša- ’ 
žierius. Viena moteriškė bu-Į 
vo vetoj užmušta,, o kiti dvide-'
šimt šeši asmens buvo sužeisti, džiasi 5:44 valandą.

__ __________i

* Chicagui ir apielinkei olicia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

• i / A' s >
Didžiumoj apsiniaukę;, nedi

delė temperatūros atmaina; vi
dutinis, didžiumoj žiemių rytų 
vėjas. *

Vakar
kai siekė

Francijos atstovų butas 
patvirtino Lokarno 

paktą

šiandie

temperatūra vidutinis* 
21° F.

PARYŽIUS, kovo 4. 
stovų butas vakar patvirtino 
Lokarno saugumo paktą. Per 
debatus buvo kilę aštrių ginčų, 
iššauktų Alzacijos komunistu 
atstovo, kuris atakuodamas 1

saule teka 6:20, iri- Franci ją pareiškė, kad Alzacija’ 
nesanti palanki Francijai.

Telegrafuokit 
Pinigus Lietuvon

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 j bile Lietuvos banką ant nuo
šimčių, pirkdami nuosavybę — visados 
kreipkitės į Naujienas.

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

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

Taip kaip žmogus norintis būti didžiu Ameri
koje turi duoti ką nors verto, taip produktas, 
kuris stovi virš kitų šaly turi susidėti iš ko nors 
gero.

Tas vyras ir motetis tuo laiku to nejuto, kaip 
nejunta ir šios dienos emigrantai. Bet galima 
sakyti kasdien atvyksta čia ateivių, kurių 
vaikai ir vaikų vaikai taps svarbūs veikėjai 
Amerikos gyvenime.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BU1LD1NG, NEW YORK

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle 
Pienę jūsų kūdikį penint, mes jūsų kalboje 
atspausdinome instrukcijų kaip priruošti jį 
maistui visų amžių vaikams, kurie nedapenėti. 
Jei norite šių pamokinimų, išrašykite kuponą 
ir pasiųskite mums šiandien ir mes pasiusime 
jums jas visai dykai.

Ir nusimananti Amerikos visuomenė, laisva 
pirkti ką ji nori ir kur nori, mąstė apie didį 
pieno klausimą ir didelė didžiuma rado per 
ilgus metus eksperimentavimo, kad Borden’s 
Eagle Pienas yra vienatinis pienas išauklėjęs 
kūdikius sveikais ir stipriais vyrais ir mote
rimis. > '

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistu, taip 
Borden’s Eagle Pienas yra pripažintas pienu 
iš pienų kūdikju penėjimui. Borden Pienas yra 
vardas reiškiantis pienų viršenybę. Reputacija, 
kuri už Bordeno vardo stovi yra vaisius ilgų 
metų tarnybos.

Kiekvienas
Prezidentas gali savo 
kilmę išvesti iš ateivio

šioje saly kiekvienas vyras ir moteris turi lygią 
progą. Bet ją jie patys turi išdirbti. Tas reiš
kia, tik didžiausias protas laimės. Bet galingi 
turi gyventi stipriame tr sveikame kūne. Ir 
štai kodėl motina, norinti kūdikiui suteikti 
lygią progą, turi ieškoti būdų, kad jis pradėtų 
gerai augti protu ir kūnu.

KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuviškai pamokinimus, kaip 
penėti ir užlaikyti save ir savo kūdikį. Iškirpkit 
jį ir atsiuskit mums šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas ...
Adresas ..

e
JJtbuarųpą

Prie Amerikos kranto daug, daug metu atgal pristojo laivas. Jis vežė,vyrų ir mo
terų. Tarp jų buvo tėvas ir motina to, kuris vėliau tapo Amerikos Prezidentu. Tas 
nutiko ne sykį, bet daugel, daugel sykių. Po teisybei, kiekvienas Amerikos Prezi
dentas yra ainis vyro ir moteries, atvykusių iš svetimo krašto į šią šalį kaipo 
emigrantai.

į 'r j
t®. \ J

L

-
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= Tavo Pareiga Jais Rūpintis. “
Maži kūdikiai negali nitkuomi sau pagelbėti! Kuomet Jų vidų- 

riai užkietėja, jie nežino kas jier.is kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Pritiurvkit juos rūpestingai. Pridaboki!, kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikžtų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugui 
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo dauginus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. a|rtiekot>e ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street Brookiyn, N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

BBBBBBBBMilHaiaBauaBBBSBBBBBBBBBKiSiiEBBBI^

Duosime Jums Ė
■

Ne visai dykai
Bet galėsite sutaupyti nuo $20 iki $95

Ant visų Ford uždarytų karų Į
Parduodame dabar juos numažintomis kaino- ■ 

mis, mažais mėnesiniais išmokėjimais.

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

Kainos atpigintos nuo $20 iki $95 Į

{ BRESKAl
■

2501 So. Kedzie Avė. Tel. Lawndale 4113 J

rauline Armitage, New Yor- 
ko aktore, kuri nušoko nuo 14 
aukšto ir užsimušė.

j.

C. A. Houston, kuris padaro 
piešinius Amerikos popieriniams 
pinigams.

6lim. skyriuj, ra*, teiksi 

nuo laiko gvildensime rel* 

kalus (domius būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau-
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kUDIKIu 
EROVes skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

kūdikių sveikatos.

dens Eagle Brand Milk. Per tris 
gentkartes motinos atsidėjo ant šito 
puikaus pieno. Penint ji sulyg nuro
dymų, jis padaro arčiaus} artimumą 
prie motinos pieno.

lo žarnas ir lauk ėjimas pasidaro nor 
malis ir reguliaria.

Skaitykit šituos straipsnius kas ca 
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

KOdlkly aprūpinimas Ir pe

nėjimas yra dalykas gyvo, 

svarbos Molynai Ir tautai 

Ir mes jaučiams, kad tai 

yra dalykas, kurj bm tu

rime rcgullariikala laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 

psrgvlidM'i..

KŪDIKIO APRŪPINIMAS 
IR PENĖJIMAS

Penėjimas Krūtimis
Gamta parėdė, kad kūdikis butų 

penimas krūtimis; lodei motinos pie
nas yra geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtų dėti visas 
pastangas žindyti savo kūdikį ir ne- 
.Įgriebti bonkos iki viskas kas buvo 
galimas tapo padaryta penėjimui 
Krūtimis.

Penėjimas iš Bonkutės
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutės. Kad šita 
metodą butų pasekminga, reikia labai 
atydžĮai rūpintis pasirenkant tinka
mų pieną ir jj prirengiant, į ką įeina 
daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 
maistą, tai tas dalykas yra Švaru- 

I mas. Visi indai dėl tnieravimo, šildy- 
.0, maišymo ir peneėjjmo turi būti 

sterilizuoti verdančiame vandeny tuoj 
nirm vartojimo. Beto yra svarbu, 
kad visokis mieravimas turi būti at
liktas atydžitd, kad gavus geriausių 
pasekmių iš vartojimo maisto. Jei 
seksi patarimų čionai paduotų, tai iš
vengsi daugelio bėdų.

Pasirinktus maistas turi būti gry
bas. švarus, i penas atatinkamai at
mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Pa
didintus kondensuotu;, pienas yra 
idealiu kūdikiams maistas dėlto, kad 
jis švarus, vienokio sudėjimo, lengvai 
suvirškomas ir visados • gatavas var
tojimui atmiešti tik su virintu van
deniu.

' į -------- | |
Kaip viršuje jau buvo rašyta, didi

nai pasitaiko, kad motinos neįgali pe
nėti kūdikio savo krūtimis, .ir tada, 
suprantama, reikia parūpinti kur| 
nors kitų amistą. Ir geras, grynas 
sveikas karves pienas, tinkamai su
maišytas su reikalinga kiekybe ge
riausio cukraus, yra tokis maistas, 
nidėjus klek vandenio. Puikiausia; 

sumaišymas parinkčiausio pieno ir 
geriausio cukraus įeina po vardu Bor-

Borden’s Eagle Pienas šiandien au
klėja daugelį vaikų, kurių tėvai pa
tys išaugo ant Eagle Pieno, ir kurių ' 
tiąų tėvai taip pat augo šituo pienu 
70 metais. Kuomet pasvarstai, kad i 
Bordeno pienas yra vartojamas per 
tris gentkartes, ir vis labiau yra var
tojamas šiandien, tai pamanai, kad. 
uuti būti tam priežastis. Ir ta prie
žastis yra ta, kad jis įrodė save esant I 
užganėdinančiu ir saugiu taip ilgai,. 
kad žmonės turi jame pasitikėjimą. •

Vaikai kenčianti nuo spuogų, nie
žėjimo, suskirdimo, saulės nudegimo 
ir t. t. suranda greitą pagelbą var
todami Cadum Ointment. Cadum 
Ointment galima dėti i rant labai de- į 
likatnos odos. Tai yra Francuziškas • 
prirengimas padarytas Amerikoje, jos 
yra geros nuo spuogų, išbėrimų, nusi- 
brėžimo ir kitokių odos sužeidimų.

Kiekviena motina turi labai atsar
giai maitintis prieš atsiradimo kudi-1 
kio, pasirenkant maistai kuris yra su 
uviežiu pienu padarytas. Nieko nėra 
geresnio nėščiai moterei, kaip karvių 
šviežias pienas. Gerkit jj ir varto- 
kit prie valgių virimo. Jei viduriai 
yra užkietėję valgykit Kellogg’s All- 
Bfan kasdien. Kellogg’s All-Bran 
yra tikras skanėsių valgis. Jos išva-'

BOHFMIAN 
APYNIŲ- 
SKONIS

PuroTam 
Malt

*1

TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS

GERIAUSIAS

Tik pabandykit jj 
Reikalaukit nuo 

bile kokių 
pardavinėtojų

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
✓ •

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto
ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne daugiau per menesj, 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 paštų, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.............................................. Atkirp čia ..............................................
Data: Kovas 5, 1926 .

Tel. Republic 8105

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Are.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darba pigiomis kainomis.

SIEKINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment) 

ftosiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai (T* 4 7C 
nakvinei ..................... I • I U

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

Tel. Boulevard 4552

SPUOGAI PRAŠAUNAMI 
SU ŠITUO SULPHUR

Jei jus kenčiate 
nuo niežų arba kitų 
nemalonių ir erzi
nančių odą ligų, jus 
Kausite greitą pa- 
g e 1 b ą vai todami 
Mentho - Sulphur, 
pareiškė žinomas 
odos specialistas.

Šis sulphur pa
rengimas turi savy
je ligų naikinančius

perus, labai greit prašalina niežėji
mą, net ir atsititikime pavojingų nie
žų. Pirmas uždėjimas padaro odą 
šaltą ir malonią. Suskirdimai ir iš
bėrimai yra tuojau išgydomi. Rowles 
Mentho-Sulphur yra uždedamas kaip 
ir paprastu malonus cold cream ir jis 
visai nekenksmingas. Jus galite gau
ti slovikėlį bile nuo kokio aptieko- 
riaus.

Pabandykit Mentho-Sulphur, pama
tysit ką tai reiškia dol jūsų. Atsiųski
te dėl jo kuponą. Iškirpkite tuojau.

VVhitehali Pharmacal Co. 
598 Madison Avenue Dykai
R. V' įuo O Išbandymui

Ataiųakitc man dykai apmpelį Mentho- 
Sulphur.



Penktadienis, Kovo 5, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III.

Jeigu Jums Nusibodo
Paprastumas ♦

“Keleivio” Redak. S. M i 
chelsono prakalbų 

/ maršrutas
“Keleivio” Redaktorius 

S. Michelsonas išvažiuoja 
prakalbų maršrutu. Del 
priežasčių maršrutas prasidės 
vėliau, negu buvo manyta, taip
jau nuo Philadelphijos, o ne 
VVaterbury, kur dabar prakal- 

j bos įvyks d. MichelsOnui gryž- 
tant iš vakarų.

S. Michelsono prakalbos bus 
šiose vietose:

Kovo 11 d. — Philadelphia, 
Pa., (rengia pavieni LSS. 
riai).

Kovo 12 d. Baltimorc,

drg. 
su 

tūlų

na

Md.

Kovo 13 d.
Ohio (longia L.

Kovo 14 d.
Pa.; Soho daly po piet, o North 
Side vakare. (rengia pavieni 
LSS. nariai).

Kovo
(rengia

Kovo
(rengia

Kovo
gia LSS. draugai).

Kovo 18, 19, 20 ir 21 d. d.
Chicago, III. (rengia LSS. kuo
pos).

Youngstovvn, 
Kliubas).

pavieni LSS. nariai).
16 d. — Cleveland, O. 
pavieni LSS. nariai.
17 d.—Akron, O. (ren-

T ŠBANDYMAS gerumo ar tai 
draugo ar tai produkto priguli 
nuo to kaip jis ilgai laikosi arti 

jūsų. X ,

Rhinestone šviečia tiktai trumpą 
laiką. Bet deimantas šviečia visada.

Susipažinkit su

Kuomet jus pirmą sykį dasilytėsite 
lupomis Helmar, jums tuojau patiks 
Helmarai ir jus pasiliksite su jais 
visuomet draugingume.

Nes Helmar cigaretai yra tikro cha
rakterio. Ir tokia rūšis charakterio 
neranda už save viršesnio.

Ie MA
Karaliene Žymiausiu Cigaretų

WAR5AW5KY
Ankstyba Pavasarinės Avalynės Paroda

$5.85
o

$5.85 $5.85

Mes dabar turime parodymui įvairiausių čeverykų mu- \ 
su krautuvėje, naujausių pavasariniu spalvų, iš pilkai 
išdirbtos kumeliuko skuros, patentuotos skuros su spal
vuotais trimingais. v <
$10 vertės, specialiai po.......... $5.85

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St.

Krautuvė atdara vakarais ir visą dieną nedėlioj
I 
J

Garsinkitės NAUJIENOSE

Kovo 22 d. — Grand Bapids, 
Mieli, (rengia LSS. kuopa).

Kovo 28 d. Saginaw, 
Mich. (rengia LSS. draugai).

Kovo £d d.* . Detroit, Mich.
(rengia LSS. 116 kp.).

Kovo 25 d. Bochester, N. 
Y. (dar noatsisaukū prašomi 
pasiskubint).

Kovo 26 d.

Skausmas pūs
lėje. 'I' u o j a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, kad 
gausi tikrą vai- 
s t ą. Pastebėk 
žodį

“MIDY”
Parsiduoda vi-

Jei. Blvd. 3138
Woltkievicz«
BAN1S

Binghamton,
čioKe.

AKUftERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote- 
rims prie gim- 

1 iymo, patarimai 
Į Sykai moterims 
Į .• merginoms. 
. 3113 South

HalHtcd S't.

vėhau, kaip tik galu- 
sutvarkytos prakalbų

miestų lietuviai csa- 
šias pra-

Tolimesnė maršruto eiga bus 
paskelbta 
tinai bus 
dienos.

•Minėtų
te prašomi gausiai j 
kalbas lankytis, nes tai yra la
bai reta proga išgirsti tokį gerą 
kalbėtoją, kaip “Keeivio” Re
daktorius S. Michelsonas.

'Pikiuos, kad lietuviai darbi
ninkai skaitlingai lankysis pa
siklausyti vieno iš geriausių 
kabėtųjų, kurio jie nėra girdė
ję jau per daugelį metų.

P. B. Balčikonis,
77 Glenwood Avė., 

Binghamton, N. Y.

Ar Jus žinote, kad —
Lietuvos valdžia išpardavė arklius 

varžytinėse, kurie jau nebetiko armi
jai, lengvais išmokėjimais dešimčiai 
metų. Ar jus žinote, kad rūkytojai 
įsitikino, kad grynas 'turkiškas taba
kas vartojamas Helmaruoac yra ge
resnės rųšies negu kitų cigaretų.

SUMANUS KURSAS
Kuomet jums reikia cod-liver aliejaus, supran

tama, jus turit žiūrėti, kad butų grynas, lengvai 
virškinantis, nei vienas nėra per geras. Sumanus 
kursas yra turėti pasitikėjimų j žinomų

SCOTTS tMLISION
Tūkstančiai gydytojų užrašo jį į receptus, 

todėl, kad jie turi pasitikėjimą į jo gerumą ir 
žino, kokią turi jėgą maistingume ir greit pra
šalina silpnumą ir suteikia šviežių stiprumą. 
Vartokit jį reguliariai!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 25-69

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111-13 
Telefonas Ge^U*al 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo V i eta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliomią nuo 10 ryto iki 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Jngaliojimai.
kola pinigų 1 :?r 2 morgičiams.

> — .............. ■— '■■■

12

Pas-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatai 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Narni} Tel.: Hyde Park 3395
ir

A. L. THOMAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas! visuose teismuose, 
abstraktai, morgičiai.

11
Tel.

3241

Advokatas
S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v; apart Panedelio ir 
Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LFETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Rooiri 1538 
Telephone Itandolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J, P, WAITGHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruknas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

, ■■■■» i. 11 '

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Herniitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
.......■» ..............

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

............. “5-------------

Sustabdykit Krupą j 
15 Minučių

Krupas paprastai apdivišlda stai
gi;)!—vidurnakty— l.c j< k »» į.mieši
mo. Bukit prlsiie g , .vojmgni uz 
dkimšusią gerklę tuojau pat. y i 
Dūlėkite ant rankų ši dūktai t; i<- 
cetą, kuris tankiai Mite kia .pageliu) į 
15 minučių-—be vėmimą. Jos yra v:n- 
-ojamos milionuo.se mimų per 35 me
tus. Greičiausiai žinoma pagelba nuo 
Kosulio, Slogų ir Smaugiančio Kosu
lio. Jei jus turite kūdikių, nusipirki
me butelį šių gerai išbandytų gyduo
lių—Dr. Diake’s Glesjco-—savo ap
teko įe. Jos tiktai 59c butelio.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE 
AKUŠEREA 

S'o. Halsted 
Yards 1119 

akuše- 
kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži 

patar- 
vi šokio 

prie?

1101
Tel.
Baigusi 
rijos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite pa
geli)!).

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

Si., kampas 31 gat.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 Sd. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3J64 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

> * j t nuo 9 iki II vai. ryte; 
Y alandos j nuo jįp g yj. vakare

A. MONTVID, M. D.
4579 Milvvaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė,
VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos *2-4, 6-8. Nedėlioj 10 ilp 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS' IIENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CH1CAGO

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

K R EI VOS 
AKYS 

IŠTAISOMOS

DR. G. SEKNEK
Lietuvis akinis specialiHtaa

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

Nedėlioj ff iki 12 ryto 
aug&čiauAkiniai

DR. HERZMAN^
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
. Dienomis: Canal
J 3110. Naktį
j Drexel 0950

lĮ Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir -po 8 v. v.

Telofonai:

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Avė. 
iki 12 die

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso Tel. Bou.evard 9693 
Rezidencijos te). Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ifisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31St Streėt

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

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1721 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
Res. Mid\vay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau- 
;ias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums 'nuliudimo valan- 
loie. Tel. Canal 3161

VALET

AuioStrop
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

milionuo.se
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

MUSSOLINI DARO SAVO BLOKĄ T. SĄJUNGOJE

VARŽYTINĖS TARPE ITALIJOS IR FRANCUOS

T. SĄJUNGOS REIKŠMĖ PASAULIO POLITIKOJE

Premjeras Briand’as nudegė nagus, betraukdamas 
lenkams kaštonus iš ugnies, tai dabar rengiasi jį pava
duoti fašistų viršyla Mussolini.

Apie Italijos diktatorių pranešama, kad jisai suda
ręs Tautų Sąjungoje bloką iš lotynų šalių Europoje ir Pie
tinėje Amerikoje kovai prieš žiemių Europos valstybes 
ir Angliją. Pirmas to bloko žinksnis busiąs pareikalauti, 
kad butų duotos nuolatinės vietos Tautų Sąjungos tary
boje Ispanijai ir Brazilijai.

Kartu sakoma, kad Mussolini susitaręs su savo tal
kininkais remti Lenkijos kandidatūrą į T. S. tarybą.

Fašistinė Italijos valdžia gal ir stos už Lenkiją, bet 
ta žinia apie “lotynų bloką“ rodo, kad Italijai rupi -kas 
kita. / '

Lenkija yra franeuzų auklėtinė. Įvedus ją į Tautų 
Sąjungos tarybą, sustiprėtų Francijos įtaka tarptautinė
je politikoje. Italai gi patys nori toje politikoje griežti ant 
pirmo smuiko. Tarp Francijos ir Italijos nacionalistų to
lyn reiškiasi vis didesnis antagonizmas. Jie varžosi dėl 
kontrolės Viduržemio Juroje. Pastaruoju laiku Italijos 
fašistai ėmė stengtis sustiprint savo įtaką ir rytinėje pie
tų Europos dalyje. Tarp Mussolini ir Jugoslavijos vald
žios atstovo nesenai įvyko konferencija Romoje, po ku
rios laikraščiai pradėjo rašyti, kad Italija ketinanti suei
ti i artimesnius santykius su visa Mažąja Santarve.

Na, o tos Mažosios Santarvės “bosas” iki šiol buvo 
Franci ja. Paryžiui tokie Mussolini’o diplomatijos žygiai

Gal būt, kad italai ir lenkus žada remti tiktai tam, 
kad prirengus dirvą savo “lotynų bloko’’ pretenzijoms pa-

kijai Tautų Sąjungos taryboje, tai juo labiaus tokios vie
tos-turi teisę reikalaut Ispanija ir Brazilija, kurios yra 
daug didesnės ir žymesnės pasaulio politikoje valstybės.

Bet kaip ten nebūtų su tikromis Italijos intencijo
mis, vis tik yra aišku, kad prieš-vokiškuose Tautų Sąjun
gos nariuose solidarumo matyt ne per daugiausia. Jie 
skiriasi Į bent dvi grupes — vieną, vadovaujamą francu-

pių randasi dar visa eilė valstybių, kurios kartais gali dė
tis su francuzais, kartais su italais — arba gali sudaryt 
visai atskirą grupę.

Šitokiai padėčiai esant, ryto susirinks Genevoje Tau
tų Sąjunga. Bus įdomu pažiūrėt, ką ji nutars. Ši sesija 
Genevoje veikiausia turėt didelės reikšmės Tautų Sąjun
gos ateičiai.

AukŠčiaus nurodytosios valstybių varžytinės dėl vie
tų Tautų Sąjungos taryboje liudija, kad ta organizacija 
jau pasidarė svarbi pasauliui. Galima įsivaizdinti,, kaip 
padidėtų jos svarba, jeigu Į ją įstotų visos,šalys!

tokio teismo “bešališkumas”?
Antras dalykas: inkvizicijos 

teismas užsiimdavo ir '‘ieškoji
mu”, t. y. šnipinėjimu. Gal būt 
dar svarbesnė jo pareiga, negu 
bausmių skyrimas, buvo — 
“prasikaltėlių” gaudymas, šian
die prasikaltėlius gaudo polici
ja, kuri visai nepriklauso nuo 
teismo ir nuo kurios nepriklau
so teismas. Jeigu žmogus nusi
deda, tai policija jį suima ir ap
skundžia teismui. Tiktai tuo-! 
met pradeda veikti teisingumo 
įstaigos. Apskųstojo prasikal
timą tyrinėja pirmiausia tam 
tikras teismo valdininkas — tar
dytojas (prokuroras), kuris ga
li pripažinti kaltinimą pamatuo
tu arba nepamatuotu. Jeigu kal
tinimas (skundas) pripažintas 
nepamatuotu, tai žmogus yra 
paleidžiamas; priešingam atsiti
kime jo byla eina | teismą.

Teisme tardytojas kaltina, o 
advokatas gina. Policija, kuri 
apskundė kaltinamąjį, čia vai
dina tiktai liudininko rolę. Tei
sėjas gi sprendžia, remdamasis 
ne tiktai parodymais tų liudinin
kų, kuriuos pašaukia tardytojas 
(kaltintojas), bet ir tų liudinin
kų, kuriuos pristato apginėjas. 
Tardytojo išvadžiojimai turi tei
smo akyse ne daugiaus svarbos, 
kaip advokato.

Tuo gi tarpu inkvizicijos tei
sme tas pats asmuo, kuris teisė, 
buvo kartu ir skundikai ir kal
tintojas. Inkvizitorius buvo sy
kiu ir šnipas-policistas, ir kal- 
tintojas-prokuroras ir teisėjas: 
trys .esybės viename asmenyje, 
kaip “šventoje traįcčje”! Įsi
vaizduokite, į ką butų panašus 
“teisingumas”, jeigu šiandie 
teismai veiktų tokiu pat budu: 
tas pats asmuo, kuris apskun
džia, darytų tyrinėjimą ir apkal
tinimą ir paskui spręstų, kaltas 
ar nekaltas, ir skirtų bausmę?!

Bet ir tai dar ne visa. Svar
biausias pamatas inkvizicijps 
teismo nuosprendžiui buvo ne 
liudininkų parodymai, bet kal- 
tinamojo sųžine. Visos inkvizi
torių pastangos todėl būdavo 

kreipiamos į tai, kad prispyrus 
kaltinamąjį “prisipažinti”. Jei
gu kaltinamasai prisipažino, 
reiškia—jisai kaltas; daugiaus 
jokių įrodymų nereikia. Bet 
jeigu jisai neprisipažino, kaip 
tuomet/ Aiškus dalykas, kad 
kiekvienas žmogus stengiasi iš
sisukti nuo bausmės, ypatingai 

Į jeigu ta bausmė yra didelė 
(kaip buvo inkvizitorių skiria
mos bausmės — sudeginimas 
ant laužo ir t. t.). Todėl reikia 
manyti, kad ir. kaltas žmogus, 
stengsis užsiginti savo kaltės. 
Vadinasi, neprisipažinimas nėra 
nekaltybės įrodymas. Neprisi- 
pažįstantį kaltinamąjį reikia 
priversti, kad jis prisipažintų!

Čia mes prieiname prie bai
siausio dalyko, kuriuo pasižymė
jo inkvizicija. Inkvizicijos tei
smai kankindavo kaltinamuo
sius, idant išgavus iš jų prisipa
žinimą. Kaltinamuosius 
davo, svilindavo įkaitinta 
žim, kardavo už kojų 
žemyn; jiems išsukdavo 
rkis, tempiant ant tam 
mašinų, ištęsdavo gįslas,
žydavo kaulus... Kai kuriuose 
muzejuose yra laikomi užsilikę 
iki šiol daugelis to baisaus kan
kinimo instrumentai. Kiek tūk
stančių žmonių inkvizitoriai Is
panijoje ir kitose šalyse nužudė, 

^kankindami tais instrumentais, 
tikrai pasakyti niekas negali, 
bet pats kankinimo faktas yra 
neužginčijamas. \

Kada botagu sukapotas, krau
ju aptaškytas, išsuktais rankų 
ir kojų sąnariais nelaimingas 
žmogus, 
rankas, 
vo
(“herezijos” 
pikta dvasia 
būdavo nuteisiamas amžinam 
kalėjimui, o dažnai ir mirčiai.

Tai ve kas buvo ta “šventoji” 
i

' inkvizicija, kuria piktinasi šios 
' “bedieviškos” gadynės žmonės, 
’ ir veltui kunigų organas mėgina 
' ją teisinti, šita Jmivina dėmė 

' ant katalikų bažnyčios vardo yra 
būt neišdildoma!

BEDIEVIŠKA “DRAUGO” 
NUOMONE.

kindamas inkvizicijos atsiradi
mą, nė nepasijuto, kaip įklim
po į materializmo mokslą aukš- 
čiaus savo ausų! Geri katalikai 
gali pamanyti, kad jį apsėdo 
pikta dvasia, jeigu jisai drįsta 
šitokius dalykus pasakoti apie 
bažnyčios .praeitį.

Ir dar vienas pastebėjimas. 
Jeigu Ispanijos katalikų kuni
gai 15 šimtmetyje, tarnaudami 
katalikiškai buržuazijai, po 
priedanga kovos “su religijos 
priešais“ vartojo net kruviną
ją inkviziciją nekatalikiškų biz
nierių išnaikinimui, tai kodėl 
negalima tikėti, kad ir dabartį-1 
niai Lietuvos
religijos skraiste savo materia
lius tikslus? Tikro atsidavimo 
religijai pas šios gadynės kuni-1 5875 
gus yra daug mažiaus,

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

plak-

galva 
sąna 
tikrų 

sulau-

(! “N.” Red.) 
konkurenciją
3. Iš to ėjo

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22597—Antanui šumskiui

kunigai dengia 55408 Juzefai Tautkienei
55412 Veronikai Petkaitci 

5872 Olgai Daugvilienei 
-----)—Emilijai Brzeskienci 

negu 12022—Andriui Dumskui 
buvo viduramžių bažnyčioje. O 12023— Amelijai Daukvai 

labai padidėjęs.1 12026—Mykolui Rakickui 
12028 Bronislovui Staniuliui 
22103—Uržulei Fabijonavičaitei 
12025—Juozui Rokickui 
5873—Onai Norkaitienei 
58ę7 Adolfui Vilimbrck 

12024—Onai Kinderienei \ 
5881 Kotrinai Veiticnei 
5893—Kostui Kazragiui 

21151 Antanui Januževičiui 
Antanui Jokimui

j y
'lik jie nebegali vartot senovės 
inkvizicijos įrankių!

Skaitytojų Balsai
[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoj reikalai

Visokių negerumų SLA. 
Amerikoj yra daug. Taigi vi- 
sųpirmiausia turime pasirūpin
ti, kad šitų savanaudžių Centro 
Valdybos narių vietas užimtų 
tie žmonės, pas kuriuos yra 

norų. Ypatingai 
turėtų būti kuo-

Norėdamas nubaltinti krūvi-, 
nuosius Ispanijos inkvizitorius, 
Chicagos kunigų organas sten
giasi nuversti atsakomybę dėl 
jos ant to laiko sąlygų. Jisai 
pasakoja, kad 15-am šimtmety
je, kuomet Ispanijoje buvo įves
ta inkvizicija, tenai buvo tokia 
padėtis: ,

“1. Nekrikščionių gaivalas, 
palyginant su krikščionių, 
buvo daug didesnis, kaip ki
tur, ir šalia žydų buvo daug 
muzulmonų. 2. Tie nekrikš
čionys gyventojai kai kuriose 
darbo šakose turėjo monopolį, 
būtent miestų pramonėje ir 
žemės dirbimas dvaruose, ta 
prasme, kad mažai ko reika
laudami ir būdami darbštesni 
ir gudresni 
krikščionims 
darė negalimą.
tai, kad kenčiantiems luo
mams ar klasėms nuo (dėl. 
“N.” Red.) ekonominės virše
nybės atvertimas tų svetim
šalių j krikščionybę negalėjo 
padėti, jei jų gyvenimo pa
pročiai nebus atmainyti.

“Del to vidurinis luomas, 
kur nuo jų (dėl jų. “N.” 
Red.) turėjo kęsti, dėjo pas
tangas tam, kad tie svetim
šaliai taptų krikščionimis iir 
gyvenime ir darbuose, arba 
kad butų ištremti.”

Taigi “Draugas” aiškina, kad 
inkvizicija buvo įvesta katali
kiško vidurio luomo (buržuazi- daugiau gerų 
jos) interesuose. Ji buvo įves-• kasininkas 
ta tam, kad katalikai biznieriai greičiausiai pakeistas. Kašinin- 
galėtų išmušti iš biznio darbš- kas yra renkamas visų narių.

Taigi nariai ir turėtų susido
mėti tuo dalyku. Svarbiausią 
vaidmenį organizacijoje vaidi
na finansai. Juo organizacija 
yra turtingesnė, juo daugiau 

, ji gali nuveikti gerų ir naudin
gų'darbų. Taigi labai svarbu 
išrinkti i kasininko vieta toki . T k J
žrnoRŲ. kuriją gerai nusimano 
apie TinauSiniiĮs .lįėikiilu.s. Tokiu 

Žmogum aš matau tik vieną 
adv. K. Gugj, kuris dabar kan
didatuoja kasininko vietai. Jis 
yra ne tik geras SLA. narys, 
bet ir gabus finansistas. Bė to 
jis yra geras tautietis, kuriam 
rupi jo paties ir lietuvių geras 
vardas nemažiau už finansus. 

«. Kada jis bus išrinktas SLA. ka-

tesnius ir gudresnius už save 
nekatalikus biznierius!

Tolinus “Draugas“ dar sako: 
“Kuomet valdžia pateko į 

vidurinio luomo įsvarą, jie
‘ (kas jie? “N.” Red.) rūpinosi 

panaikinti sau svetimšalių 
konkurenciją, prašalinti ne
krikščioniško tikėjimo ir gy- 

venimo liekHnas ir, jei nebus 
kitaip galima, visai*išnaikint 
nepapklusniiis.

“Tasai vidurinis luomas ir 
pasirūpino įyęsti inkviziciją.”
Labai įdomus aiškinimas!

“Šventoji” inkvizicija, pasirodo, 
buvo ne kas Kita,' kaip tiktai ka
talikiškos buržuazijos įrankis sjninku, jis neslėps kitokių į-
nekatalikiškos buržuazijos iš- piaukų šaltinius ir atiduos juos
naikinimui. | organizacijos iždan. Kada Jžde 

bus daugiau pinigų, tai bus ga
limybės ir kas daugiau nuveik-

Taigi, gerbiamieji SLA. na
riai, be karščiavimosi ir užsi-

Apžvalga
—

KAS BUVO INKVIZICIJA?

Kunigų Marijonų 
ryžosi pateisinti 
Klerikalizmo priešai,

laikraštis 
inkviziciją.

mat, daž
nai primena, kaip žiauriai kata
likų bažnyčia kitąsyk persekio
davo kitaip manančius žmones, 
vartodama jkviziciją, tai kleri
kalai nori šitą priekaištą at
remti.

Ką gi sako “Draugas” inkvi
zicijos pateisinimui? t

Pirmiausiai jisai aiškina, kad 
žodis “inkvizicija” esąs lotynų 
kalbos ir reiškiąs tardymą, ieš
kojimą, kvotimą. Tai esąs labai 
paprastas dal’ 
nien “visi, ka>
kliūva, yra tardomi kvočiami

nes ir šian-

Kaltinamojo tardymas ir teisi
mas, girdi, buvęs kitąsyk vadi
namas “inkvizicija”.

šitaip aiškindamas inkvizici
ją, “Draugas“ parodo, kad jisai 
neturi nuovokos apie tą dalyką. 
Inkvizicija buvo visai ne toks 
tardymas ir teismas, kokie yra 
daromi dabartiniuose teismuo
se. Dabartiniuose teismuose 
kaltinamasai turi balsą; jisai 
gali save ginti. Teisėjas išneša 
nuosprendį tiktai po to, kai jisai 
išklauso apkaltinimą ir apsigy
nimą. O ai! inkvizicijos teisme 
buvo taip? Ne. Tenai apsigy
nimui visai nebuvo duodama 
vietos. Teisėjas (arba teisėjai) 
darydavo savo nuosprendį, im
damas domėn vien tiktai kaltini
mą. Apkaltintasai asmuo ne
turėjo jokių teisių prieš tą teis
mą!

patekęs į inkvizitorių 
pagaliau “prisipažinda- 

prie jam primetamos kaltės 
“susidėjimo su 
ir t. t), tai jisai

Po šituo “Draugo“ argumen
tu mes sutinkame pasirašyti 
abiem rankom. Bet Marijonų 
laikraštis klysta, jeigu jisai ma 
no, kad tokiu argumentu jisai
pateisina inkvizitorius. Jų kru- varinėjimo ant dabartinės C. 
viną darbą jisai ne padaro bal- V. pasirūpinkite išrinkti į jų 
tu, o tiktai parodo jo tikslą.

Jeigu mes surandame, ] 
piktadarys nužudė žmogų tikslu 
apiplėšti jį, tai mes tuo ne iš- 
teisinsiname jį, bet tiktai* ati
dengiame piktadario motyvą — 
pamatą, kuriuo jisai vadovavo
si, atlikdamas žmogžudybę. Tas 
pamatas parodo, kad žmogžudos 
darbas buvo atliktas sąmonin
gai, iš anksto apgalvotu tikslu, 
ir jo piktadarybe tuomet pasi
rodo esanti visiškai nepateisina
ma! •

Taigi ir “ifraugas”, nurody
damas, kad inkvizicijos įvedi
mo priežastis buvo ne religiš
kas pasiutimas 
ir m kokia nors 
Ispanijos katalikų 
tai noras išplėšti 
katalikiškos buržuazijos rankų, 

nurodydamas tai, “Drau 
gas” galutinai tą inkviziciją 
pasmerkia.

Religijos ir bažnyčios skrais
te, pasirodo, buvo pridengtas 
katalikiškų biznierių godumas, 
ir šitam žemam biznierių geL 
duliuį katalikų bažnyčia sutiko 
tarnauti, sutrempdama po ko
jų visą Kristaus mokslą apie 
teisingumą ir meilę artimo!

Marijonų laikraštis nuolatos 
rėkauja prieš “bedievius“, kad 
jie skelbią materialistišką niok- 
slą, kuris aiškinąs istorijos jvy-1 
kilis ekonominėmis priežasti
mis. Bet pats “Draugas“, aiš-

vietas tankamesnius žmones, 
kad Ypatingai pasirūpinkime išrink

ti SLA. kasininku p. adv. K. 
Gugį. —Dr. A. L. Graičunas.

(fanatizmas) 
kita dvasine 

yda, bet tik- 
biznį iš ne-

Gulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Paamtykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halstęd St.
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5891
12029—Kaziui Kazlauskui 
21157—Barborai Minotienei 
21155—Lorisei Tamošiūnienei 
21159 Vaclovui Jankauskui 
21156 Juzefai Končienei
5882 Juozapui Savickui
5886 Apolonijai Avižienei
5890 -Rožei Tamkevičienei
5891—Onai Žilienei
5895 Marcelei Marcijonienei 

12031—Jokūbui Dovidoniui 
12037—Katrei šriupšienei 
21162—Vladai 
21168

5IĮ01

Pclokajtei
Kriaučiūnienei
Erlingui
Žambui

Juozapui Stančiui
Adolfui Jokubauskui

Jaruševičienei
Antanui Lukošaičiui

Kazakevičiūtei

I 5100 Zuzanai Kletkienei 
21571 Alenai Šidlauskienei 

5132—Agotai Labžentienei 
5429 -Mareijonai Monkienei 
5963—Onai Puzarienei

21581- Agnieškai Rudauskienei 
11859 Aagd. Samsavičienei
5954—'Paulinai Samoškienei 
5440—Onai Končienei
5958 - Kaziui Vaitkui
5445—Marijonai Gedgovdaitei 
5971 Onai Baličienei

21586 -Liudvikai Valašienei, 2 
5953-5955 Julijonai Dantytai

5633 - Kazimierui Prišgintui 
22506- Vincui Jasiunui 
22527—Uršulei Sukaitienei 
22531 Liudvikui Sabaliauskui 
55338—Viktorui Marcinkui ' 
55312—Uržulei šiurkienei 
55343—Pranciškai Butkuvienei

897—Lizie Lukoševič
5995— Viliui Baliui
5525- Linai Strautin
5505—Domicėlei Lukošienei

11873 Apolonijai Endreikiene: 
11877—Antanui' Stankūnui 
21592 Jonui Kačiunui
5996- ^Kasparui šiuriui

,■ 5521—Stasiui švaikauskui 
5986 —Agotai Juozapavičiūtei 
5530—Monikai Jurgaitienei 
5526 Paliojiijai Janulionienei 

11867 Antanui Burusui
5981—Jcvai Macienei
5516— Onai Juozapavičienei 
6000—Domicėlei šaukštienei 
5501 Juozapui Adomėnui 

11875 Pranciškui Butkui
5990—Povilui Paulauskui 
5515 Dionizai Lukauskienei

i 5981 Onai žiugždienei

Culadui 
Mažunaičiui
Lelingiui 
Lelingiutci

J užėj ai 
Adolfui

12039 -Jurgiui
12040 Antanui Žilinskui
22600 Juliui Jakubkai 
22601—Stasei Karosaitei 
22602 
22605
22601—Klemen 
22606- 
22607—Paulinai

Jurgio'
22609 Jonui Jakštui

22610 Elžbietai Jackienęi 
55414— Justinui Šileikai
55417 Marij. Kardišauskienei
55418 Eduardui Juknevičiui
55419 Ignui Rinazevičiui 
95888—Kazimierui Rumšui

5919 -Jurgiui Skirtui 
5925—Aleks. 

21173 -Petrui 
5916—Juozui 
5918 Katrei

12018 Elžbietai Rimkienei 
55425- Veronikai šilerienei 
20997—Viktorijai Turskienei 
5271 Jurgiui Kasparavičiui 

21226 AĮarcijonai Ringienei 
.>31!—Vincentai Dantknei 

22172—Marijonai Bergilienei 
22177—Adomui Girčiui 
22484- Povilui Juodriui 
21558 Alfonsui Kielai 
5358 -Onai Martinaitienei 

11853 Karolinai Lazickienei 
11846 Juozui Vaitkevičiui 
5387 —Jonui Stankui 
5415 Zangui Muzikantui 

21210—Juozui Žalpių i 
5390—Marij. Vaicekauskienei

21061—Marijonai Petkevičienei

5600—UrŽulei Prekšienei
1181)3 Magdalenei Staniutei

5511 Jonui Nenartavičiui 
5552—Albinui Kliobai
5567 Marcelei Ditkiutei

11889 Adelei Geibutei
21051—Kazimierai Ziniauskienei 
21053 —Julijonai Tamošaitienei
5558—Kajetonui Dakniui
5566 Dijokaitei Aleksandrai
5598 Kazipiierui Bradini 

11919 Juozapui Vaindaugui 
21068 Juozapui Bendžiui
5011—Veronikai Grinienei
5615 Barborai Vitkienei 
5636 Kazimierui Ramonui 
5651—Juzefai Mažeikienei 
5659 Karoliui Zaulevičiui 
5662 Motiejui Sakalauskui

21089—Antaninai švargždytei 
21090—Kazimierai Grizadienei

5640 —Veronikai Urbaitei
5623 Benediktai Kuknknei

24305—Barborai Žiogienei

5632 Juozui Vilimavičiui
5645--Jonui Daunoriui
5653 Juozui Grumbinui
5658 -Kaziui Zaulevičiai

United
110 So. Dearborn SI.. ( hieago.

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 
Nupiginta tcn”ir atga^kclione į

LIETUVĄ
tik $2Q3.OO ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Keliaudami biic laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų— 
erdvios salės pasižmonėjimui, di
deli kambariai, aisčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų, prisidekite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu, Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikras palydovas. 
United States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leivių ir bagažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų Leviathan, George Wash- 
ington, America, Republic, Pres- 
ident Rooscyelt, Prcsident IJard- 
ing- klausk jūsų. Ageta ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

15 Broadway, Nrw > ork < ity
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Daktarai vadina ALL- 
BRAN trumui} maintu 
todėl, kad virikinimaa 
nepermaino Jo formos, 
kuomet Jie eina per imo- 
raue sistema. Tu mais
to tumulis eina kiaurai 
per viaaa tarnas ir li
etumis lauk Ui tarnų vi
sas kerei kalintas atma
tas, tuo budo suteikia

Apsisaugokit Pavojin
go Ženklo Ligų — 

Užkietėjimo.
Daugelis įmonių galutinai itsemia savo J4- 
ga.< kuomet pasibaigia dienos darbas. Devy
nis sykius it deiimtiee Ii padėtis apsireU- 
k a nuo uikietljimo vidurių. Dabokite litų 
pavojingų ženklų ligų.
Pralalindami tią univeraar ligų, jus sugre
tinsite atgal Jūsų sveikatų ir galėsite d rbti 
savo darbų be nuovargio. Tūkstančiai ken
čiančių jau surado, kad Kellogg’o ALL- 
BRAN yra tikras būdas pralalinimo užkie
tėjimo vidurių.

Kellogg'o ALL-BRAN suteikia tikrai pasek
mes. Jos ilvalo tarnas ir atlvielina Jas. 
Jos priverčia eiti lauk reguliariai ir natū
raliai Paprasti vidurių valnintojai, kaip tart : 
pfičs. druskos ir mineralis vanduo errfn* 
visų kūno sistemų. Jie veikia tiktai trumpų 
laikų, tiktai erzina Jūsų sistemų ir pamatu 
nustoja visai veikų.

Del pralalinimo užkietėjusių vidurių valgy
kit mažiausiai du stalavu laukitu Kellogg'o 
ALL-BRAN kasdien. ^ChronUkuoae atsitiki
muose, su kiekvienu valgiu. Jei valgykit re
gu b arai. garantuojama, kad jos sute ks tik
rų pagalbų, arba Jūsų groserninkaa grųlins 
jums jūsų pinigus.

KORESPONDENCIJOS

Worcester, Mass. Visame
AtŠaukhftatf rtetetsitigai pa

skelbtų faktų
A.

urnom. natūrai) veiki
mą. Tiktai ALL-BRAN 
rali tai padaryti. Dalia 
bran produMų yra tik
tai dalis veikimo. Todėl
pirkite tiktai Kellorr’o 
ALL-BRAN.

Atsiųsk.* man aampelin) 
pakeli dyka!) Jūsų Kel- 
logg’o ALL-BRAN sykiu 
su lietuviškomis infor
macijomis apie ALL- 
BRAN. 
KELLOGG COMPANY

Hattle Creek. Miehigan

Jus galit valgyti jas be' pieno ir Smetonos, 
arba sumaišyti su kitais virtais arba nevir
tais vagiais. Išmokite pataisyti juos pagal 
nurodymų ant pakelio. Gydytojai rekomen
duoja Kellogg'o ALL-BRAN, nes jo* atlieka 
darbų. Visose grooernėse raudonose ir ša- 
lioie pakeltose. Duodamos visuose vienbučiuo
se ir reetauranuuse.

Vardas ............
• Adresas .................

Lithuanian

Vasario* 23 d. Aušrelės kam
bary, atsibuvo 29 Worcesterio 
lietuvių draugijų susirinkimas, 
kuris išrinko žemiau pasirašiu
sią komisiją nušviest faktus, 
neteisingai išdėstytus anglų ir 
lietuvių spaudoj, primetant 
\Voircesterio lietuviams nebū
tas nesųmoącs, kurių keletą 
išvardinam žemiau:

N. Kudrauskas ir jo draugu- 
| žiai pateikė anglų spaudai in
formacijų, buk Worccstery 

I randasi nuo 1,500 iki 2,000 
Į Bimbos simpatizatorių (t. y. 
bolševikų) iš virš 8,000 lietu
vių gyventojų. Remiantis sta
tistika ir įvairiais faktais, iš
vokuojama, kad jų yra nedau
giau 17. Tokiu budu, toksai pa
reiškimas yra grynas melas ir 
nepamatuotas žeminifnas Wor- 
cesterio 
cesterio

I teisių 
Valstijų
tys bolševikiškus nusistatymus.

Tie patys informatoriai dry- 
so pasigirti, kad prie jų užta
rėjų priskaitomos tokios orga
nizacijos, kaip SįLiA. 57 kuopa, 
šv. Kazimiero, Lietuvos Sūnų 
ir Suvienytos Lietuvių Draugi
jos, kuomet visų Worccsterio 
lietuvių žinoma, jog tos orga
nizacijos yra liešališkos, neko
munistinės. Jei 
žarijoje randasi 
niai bolševizmo 
galima maliavot
bei jos narius ta pačia spalva. 
Tokius narius neskaitom lietu
viais: primetam juos jų raudo
nąja! pamotei.

Be to, tie bolševikėliai ir jų 
sėbrai šmeižia tulus \Vorceste- 
rio veikėjus, kaltina juos pro
vokacija, persekiojimu ir išda
viniu jų draugužio Bimbos. 
Worcesterio rimti lietuviai ne- 
įdomauja Bimba, kaipo ypata, 
nė jo skleidžiamom idėjom. Ir 
dar mažiau geidžia užsiiminėt 
tokiais sensaciniais žygiais, 
kaip skundimu, išdavimu Bim
bos.

rūkytojų pasauly 
nėra kito tokio draugo 

kaip Camel

Visame cigaretų sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio draHgo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikč—tiek daug draugų. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel, jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretų.

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran- 
cijoje. Joks kitas cigaretas nepanašus į 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

Ir

BANKINIS PATARNAVIMAS
TAUPYMO SĄSKAITOS gali būti atidarytos bile 
biznio dienoje nuo 9 ryto iki 2 po piety. Subatoj 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. 3% nuošimčiai išmokami 
du syk j metus.
INVESTMENTAI pasiūlomi per musų Bonų ir Keal 
Estate Paskolų departmentą įeina augštos rųšies in
dustriniai, public utility, geležinkelių ir inunieipa- 
liai bonai taipgi pirmi teisėti morgičiai ant įreng
tų Chicagos savasčių.
UŽSIENINIŲ KELIOM V BIURAS patarnauja čio
nai ir užsieny ir suteikia patarimus apie visas svar
besnes keliones, pagelbsti įsigyti pa.sportus, vizas, 
ir t. t. be užmokesčio. Parduodame laivakortes į vi
sas dalis pasaulio.

First T rust Savings Bank
Krank O. Wetmore, Hermanas i*J n A. Traylor, Prezidentas 

Sąvastis šėrininku iš The First National Bank 
of Chicago Suvienytų resursų $450,000,000

Dearborn, Monroe ir Clark Street, Chicago

Žmogus Kuris Taupina
Jis stovi labai tvirtai ant 
savo kojų. Jis juokiasi iš ne
pasisekimų. Jis nežino bai
mės. Jis visuomet gatavas 
dėl visokio atsitikimo arba 
progos. Jis išlaiko visus ban
dymus — tas žmogus kuris 
taupina.

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINGS 

BANK
4150 South Halsted St.

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad mes atidarome Elek

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

OLKEN ELECTRIC COMPANY
1619 W. 17th Street

lietuvių vardo, 
lietuviai yra 

prisilaikantys
gyventojai,

Wor- 
ramųs, 
Jungt. 

smerk ian-

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra per geras dėl Camel.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretų paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

kurioje organi
nei i plačiabur- 
skleidėjai, nc- 
. organizaciją

buvo Šaukiamas vien tuo 
kad prašalinus juodą 
negeidžiamai primestą 
anglų spaudoj ir kitur,

Susirinkimas šių 29 organi
zacijų 
tikslu, 
dėmę, 
mums
per tokias ypatas, kaip Kuda- 
rauskas ir kiti, kurie be jokio 
įgaliavimo, be jokio pamatavi
mo, neturėjo gėdos teikt pana
šius pareiškimus spaudai. Tuo-' 
mi jie suklaidino amerikiečių 
ir lietuvių visuomenę, kuriai 
nėra artimai žinomas tikras 
dalykų stovis ir davė pretenzi
jas musų amžiniems priešams, 
lenkams, badyt mus pirštais ir j 
išpust pašiepiančias nesąmones 
savoje spaudoje.

Worcesterio lietuviai mažai 
tekreipia domės ir prašo Ame
rikos lietuvių visuomenės ne
paisyt bolševikų spaudos pro
vokacijų, jų teikiamų neteisin
gų žinių ir jų samdytų bernų, 
kurie bastosi po lietuvių kolo
nijas, prokliamuoja savo “kul
tūrą” ir nesidrovi murzini, že-, 
minant vardą musų garbingų 
veikėjų,
lietuvių abelnai.

Pateikiam šį raštą varde 29 
didžiausių Worcesterio lietuvių 
organizacijų, ir, be abejo, vi
sų Worcesterio lietuvių, kurių 
nusistatymas yra griežtai prie- 
bolševikiškas, ir kurie nuošir
džiai geidžia persergėt visuo
menę, tankiai suklaidinamą 
neteisingomis žiniomis.

Juzė Rauktytė 
Ant. Kriaučialis 
A* Dirvelis 
G. Pigaga 
J. O. Glavickas.

organizacijų* ir visų

Camel

SUBATOJ, KOVO 6 DIENį
Visiems atsilankiusiems j šj iškilmingą 
atidarymą suteiksime DYKAI gražų šli
fuoto stiklo bliudą.
Pirkite visus savo pirkinius čionai — jus 
pamatysite, kad mes visuomet užlaikome 
tavorus, kurie jumis užganėdins ir labai 
žemomis kainomis.

Štai Yra Keletas Musų Speciales Vertes Tavorų ’

Iškilmingas Atidarymas
NAUJOS KRAUTUVĖS <

Hope arba Daisy muslinas, kuris yra parduo
damas po 25c, ką tik atkirptas nuo didelio 
ritulio tiktai mastui 13%c
Moterims geriausio šilko pančiakos, papras
tai parduodamos po 69c. Visų naujausių spal
vų, specialiai 9Qr
porai fcVU

GEORGĖS

Moterų gražus čekioti gingham 44c
žiurstai. Tikras pirkihys po ™ w

Vyrų gražus su druželemis ir čekioti marški
niai, su prisegamais kalnieriais arba atlenk
tais kalnieriais. Marškiniai, kurie parduoda
mi po $1.39, šiame iškilmingame ati- 77f* 
darymo išpardavime tiktai po I I U

Taupykite musų Auksines 
Trading Štampas, mes duosi
me $1 tavorais už kiekvieną 
pripildytą knygutę.

DRY GOODS STORE
3454 South Halsted Street

na-

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešame, kad mes atpirkome valgyklą, kuri ran

dasi, 1745 So. Balsted St. Turėsime atidarymą (Grand Open- 
ing), Subatoj, Kovo-March 6, 1926. •

Kviečiame visus draugus ir visuomenę atsilankyti. O mes 
Jums uŽtikrtnam, jogei musų namų gaminti valgiai ir manda
gus patarnavimas Jumis pilnai užganėdins.

SAVININKAS — SESERĖS

EUGENIJA SRAGIS
ANNA JOKŪBAITIS

1745 So. Halsted St. Chicago, III
Phone Canal 1547

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. ^2nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

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

DR. J. F. KONOP * CHIRURGAS *
Xn* V Gylio vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, rtosj 

I ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisus: 1520 W. Division St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St.

Valandos: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Ncdėlloj 10-12
TEL. ARM1TAGE 6145

Gydytoju Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

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

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tel. Huinholdt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

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

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

lllllllllllllllllllllllllllllllilllffl
Atėjo labai įdomus nu

meris Kultūros No. 1.
Kaina 45 centai.
Galima gauti
' NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

8llliilli«iiiiina I,1 fl I if 1111) III; i 11 liti I

j'Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

- nusipirk typcvvriterį.
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NAUJIENOS, Chlcago, UI. Penktadienis, Kovo 5, 1926

Ona Pocienė, Soprano 

/ Povilas Stogis, Basso

DAR DALYVAUJA

KONCERTE

BIRUTĖS CHORAS — vedamas A. VANAGAIČIO

ĮSPŪDINGIAUSIAS, ■ SMAGIAUSIAS,' ĮVAIRIAUSIAS 
GRAŽIAUSIAS, DIDŽIAUSIAS

J. Byanskas, Pianist

T. Korablinoff, Baritonas NAUJIENŲ
Metinis EUGENIJUS STEBELSKI

Operinis Tenoras

urcn

Harriet Lundgren, klasinių šokių šokėja 
Studijavo pas Adolph Bolm ir Madame Maximova

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

ir Pavley & OukrainskyPIRMYN MIŠRUS CHORAS vedamas P. SARPAL1AUS

Sekmadieny, Kovo 7, 1926
Ashland Boulevard Auditorium

Pradžia lygiai 6tą vai. vakare
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Maloniai kviečiame visus naujieniečius ir naujienietes dalyvauti 
šiame Naujieną metiniame koncerte
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Penktadienis o ;> NAUJIENOS, Chicago, m.

uCHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikas išgelbėjo
7 žmones

Sylvia Altmun, 
Roosevelt Rd., yra tik 3 metų 
amžiaus, bet ji išgelbėjo 7 sa
vo šeimynos narius nuo mir
ties.

Ji naktį pradėjo verkti ir iš
budino II m. sesutę Dorų, ku
ri atsikėlė pažiūrėti ko kūdikis 
verkia. Atsikėlusi pajuto, kad 
kambariai yra pilni dujų — 
krosnies gazų. Ji greitai paža
dino vyresniąją seserį Kelia ir 
pati nualpo. Bella rado tėvus 
ir kitus brolius ir seseres be 
sąmonės, tečiaus greit atidaro 
langus ir duris ir stvėrėsi gai
vinimo priemonių. Kada atvy
ko policija, visi jau buvo at-‘ 
gaivinti ir džiaugėsi, kad ma
žoji Silvia savo riksmu juos 
išgelbėjo.

DALYVAUJA .NAUJIENŲ KONCERTE

A. S. FuCiUS

Roseland
pp. I.
Ken-

DZŪKAS KALBA APIE 
ŠIMKŲ

kad su juo ‘ Chicagos 
nenori ristis,” sako 
Bancevičius. “Jeigu 
nori ristis, tai aš ęšu

Šįmet atsilankę svečiai į NAUJIENŲ KONCERTĄ 
turės progą išgirsti Dainos Vyrų Chorą, kurį veda gerai 
žinomas chicagiečiams Pianistas A. S. Pocius.

Iki NAUJIENŲ KONCERTO liko tiktai dvi dienos; 
nusipirkit tikietus iš anksto, kad nereikėtų ilgai stovėti 
prie tikietų pardavinėjimo langelio.

Nedėlioj, vasario 28 d. 
Marcinkui, biznieriai iš 
sington surengė “Surprise Par- 
ty” pp. K. Černiauskams, 10746 
Edbrook Avė. Marcinkus po 
pietų išviliojo Černauskus į te
atrą, o tuo laiku visi draugai 
suvažiavo j černauskų namus ir 
pradėjo kepti “spring chikinus”, 
virti lietuviškas dešras, ir nešti 
gėrimus — lietuvišką midų, že
maitišką girą, nes Amerika 
yra “sausa”. Už kiek laiko su- 
gryžo černauskai iš teatro ir la
bai nustebo radę pilną namą 
svečių—virš 40 yp., su muzi
kantais ir stalus apkrautus viso
kių gerybių. Visi sėdo valgyti. 
P-nia M. Šatkauskienė (buvusi 
Viiutienė) įteikė puikia dėžutę, 
černauskienė atidarė dėžutė pa- 

, žiūrėti, — purkšt, žvilblis išlėkė. 
J černauskienė išsigando, o sve
čiam buvo juokų. Pavalgę visi 
šoko ir žaidė. Tarpe svečių ma
tėsi daug Naujienų rėmėjų, k. a. 
p. Z. Gechas su žmona, p-nia 
Čiapienė, p-nia M. Šatkauskienė 
iš Blue Island, III., Bruno Mise
vičius iš Indiana Harbor, Ind. ir 
kiti. Po žaismių dar buvo pui
ki vakarienė. -- Svečias.

Brighton Park“Nesuprantu, ko Šimkus l>ė- 
davoja, 
ristikai 
dzūkas 
Šimkus
pasirengęs: aš risiuosi su juo 
bile kada. Tegul jis paskambi
na, o aš pribusiu į Atletų Kliu- 
bą su juo persitikrinti. Jeigu 
jis nori, galėsiva ir pinigus su
dėti. Jei jis paris mane, tai 
chicagiečiai žinos, kad jis yra 
geras risti kas, o jeigu jis pa- 
bugs su manim ristis, tai žmo
nės pamatys, kad jis 
lo tik straksi.”

Jau čia pat laukiamoji 
diena

be veika-

Kai dėl Sarpaliaus 
dzūkas sako 
išmokinęs 
palius nebūtų
rituosi, tai jis 
met nebutu 
dzūkas. “Bet 
su tokiu mažu
turėjo ik valiai 
vieną susikirtimą pralaimėjo.

ristyniu
Sarpaliųjog jis

ristis. “Ji
žinojęs, kaip aš 

manęs niekuo- 
paguldęs,” sako 
nežiūrint to, jis 
vabalu, kaip aš, 

darbo ir net

Jau čia pat yra ta visų lau
kiamoji diena, kurios chicagie- 
Jai laukia su išsilgimu ir ne
kantrumu. Jau tik dvi dienos 
beliko laukti. Ateis sekmadie
nis ir tada visi eisime ar 
važiuosime — elevatoriais, gat- 
vekdriais, automobiliais, taksi- 
kabais, omnibusais, kaip kam 
parankiau — i didžiąją Ash
land Auditorijų ir ten klausy
simės gražaus Naujienų meti
kio koncerto ir žiūrėsime į gra

žius klasinius šokius, o paskui 
r mes patys šoksime, linksmin

simas, kalbėsimės su draugais, 
jžmegsimt daug naujų pažin
čių, — visa kelių tūkstančių 
Chicagos % lietuvių minia busi
me draugai. *

Taip, jau lik dvi dienos br
iko iki • Naujienų koncerto.

Dora ir religija

bažnyčios, pati religija nesu
tinka su mokslu, lodei ir nega- 

{ Įima, viskam tikėti, ką religija 
i skelbia, bet krikščionybę vis- 

tiek reikia žmonėse palaikyti, 
nes ji palaiko dorą; esą be 
krikščionybės žmones netektų 
doros, pavirstų žvėrimis, 
taptų lygus gyvuliams.

Bet yra taipjau labai 
žmonių, kurie sako, kad 
nieko bendra neturi su religi
ja ir kad religija nė kiek ne
prisideda prie doros palaikymo, 
nes dora priklauso nuo visuo
menės gyvenimo sąlygų, o ne 
nuo religijos.

Kuri šių dviejų nuomonių 
yra teisingesnė? I tai bus ban
doma duoti atsakymą ateinans 
čio sekmadienio, kovo 7 d-, 
“Opi n Forum”, kur bus nagri
nėjamas klausimas “Ar dora 
gali būti be religijos”. Refeden- 
tais bus P. Grigaitis ir M. Vai
dybų Paskui bus diskusijos. Tai 
bus Liet. Auditorijos mažojoj 
svetainėj, pradžia lygiai 1(1:30 
vai. ryte.

Visi įdomaujantys šiuo svar
biu klausimu kviečiami atsilan-

pa-

daug 
dora

KIMBALL PIANAI
Del tobulumo 
pamylėti ir 
pagarsėjusius artistus 
kos ekspertus. Vien 
bąli grojikliu pianu 
jiti gaidas teisingai 
geriausiai ištobulintą 
ziką.

Parduodam ant 
išmokėjimų

savo balso yra 
didžiai išgirti pei 

ir inuzi- 
tik su Kim-

ir 
piano

girdėt 
mu-

lengvų

nvo t*“

i daugelis žmonių sako,
< religija palaiko dorą 

žmonijoje. Ūsą pati religija yra 
lik doros mokslas ir kur esą 
žemesnė religija, ten ir dora 
daug žemesnė, negu religingose 
šalyse, kur religija yra pasie
kusi augštą laipsnį, lodei dau
gelis net ir nelabai tikinčių 
žmonių palaiko religiją.

štai kartą man teko girdėti 
kalbant vieną mokytą lietuvių 
katalikų kunigą. Jo klausyto-pymui prie Kliubo 
jai buvo ar netikintys žmonės, i platesnių informacijų, 
ar abejojantys, todėl jis kulbė- mi atsilankyti į Kliubo 
jo atviriau, negu kad galėtų kimą, kuris įvyks kovo 
kalbėti savo parapijom! susi- Strumilo svetainėje,

Roseland
Žvei- 
Pasi- 
nuta-

Golden Star (Auksinės 
gždės) Liet. Pašelpos ir 
linksminimo Kliubas yra 
ręs atidalyti dėl jaunuomenės

savo narių, visokios rūšies 
pasilinksminimo skyrius, k. a. 
base bąli, foot bąli, basket bąli, 
boxing ir k. Tais dalykais už- 
interesuoti jaunuoliai, 

ar
prisira- 

gavimui 
kviečia- 
susirin- 
5 d., C. 

arba 
rinkime. Ir štai ką jis pareis-! kreipkitės prie organizatoriaus 
kė: bažnytinės apeigos taniau-1 Jono Ruiko, 11055 Michigan 
ja tik patraukimui žmonių prie Avė. — Rep.

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
Kliubo susirinkimas
sario 7 d., McKinley parko sve
tainėje. Iš valdybos atsilanką 
visi, išskiriant pirmininko pa- 
gelbininką W. Strygą; praneš
ta, kad jis apsivedė ir dėlto ne
galėjo atsilankyti susirinki- 
man. Jo vietai užimti pakviesta 
K. Yargonas. Susirinkimui pra
sidėjus, prisirašė prie kliubo 
penki nauji nariai — dvi mote
rys ir trys vyrai. Protokolą per
skaičius ir priėmus, buvo skai
tytas laiškas, antgalviu “Vi
soms Chicagos Lietuvių organi
zacijoms atsišaukimas,” kurį 
kliubui prisiuntė, koks tai save 
pasivadinęs “Tarptautinės Dar
bininkų pagelboš Chicagos Ko
mitetas”. Pasirodė, kad laiš
kas labai vaikiškai parašytas ir 
nėra jame nieko tokio, kuo bu
tų galima pasiremiant jį svars
tyti, todėl be jokio svarstymo 
didele didžiuma balsų nutarta 
laišką mesti gurbam Man keis
tai atrodo, kad toki “pagelboš” 
komitetai siuntinėja draugi
joms laiškus, kur pusę žodžių 
sudaro “broliai ir seserys”, o 
antra, tai nepasako už ką ir 
delko “daugiau kaip keturi 
šimtai musų brolių ir seserų 
šiandie kankinami Lietuvos ka
lėjimuose ir laukia teismo.” Ne
jaugi jiems gėda tai pasakyti? 
Nesunku suprasti, kad komu
nistai tokiu savo verkšlenimu 
tikrai tikėjo Keistučio Kliubą 
sugraudinti, o kuomet Kliubas 
pradės gailiai verkti, tai žino
ma, atiduos visą savo turtą ko
misarams, kad šie išgelbėtų 
Lietuvoj “brolius ir seseris”. 
Ir tai jau nepirmas sykis. Apie 
keturi mėnesiai laiko atgal tam 
panašus komisarai buvo pri- 
siuntę kliubui laišką, kuriame 
tokiais pat graudingais žodžiais 
maldavo, kad kliubas kiek ga
lėdamas gelbėtų Bulgarijos dar
bininkus. Tas laiškas irgi til
po atmestas. Toks komisarų 
laiškų atmetimas aiškiai paro-

įvyko va

do, kad tokia tvirta organizaci
ja, kaip Keistučio Kliubas, ne
reikalauja jokių padriadčikų 
tarpininkystės ir jeigu milto 
reikalą kam pagelbėti, tai pa
gelbsti pats Kliubas.

Seka komisijų raportai. Va
karo surengimui komisijos, 
knygų peržiūrėjimo komisijos, 
spulkos komisijos ir Valdybos 
raportai priimti. Lietuvių Au
ditorijos atstovo A. Oshell ra
portas irgi priimtas. Bet ra
portą priėmus buvo sukeltą' 
daug diskusijų. Mat tūli nariai' 
pradėjo sakyti, kad Auditorijoj ' 
nėra tvarkos. J. Jukelis užėmė Į 
apie 25 minutes, kol išaiškino, 
kad pasUk jo, “trumpoj atei
ty visos draugijos, Kurios turi 
numirkusios šėrus, bus atstum
tos nuo Auditorijos ir Auditori
ja pateks į privatiškas rankas.” 
Jukeliui užbaigus, šnekėjo J. 
Gasiunas. šis tik penkis žodžius 
pasakė apie netvarką Auditori
joj, o visą pusvalandį pasakojo 
apie “Naujienas” ir kaip Mil
dos Bendrovės “proletariatas” 
neteko balso. Girdi, “kuomet 
Mildos’ Bendrovėj buvo balsuo
jama rankų pakėlimu, tai tuo
met proletariatas buvo lygus 
su kitais, o kaip tik pradėta 
balsuoti nuo Šerų, tai proleta
riatas neteko balso, nes prole
tariatai turėjo tik po vieną Še
rą, o kiti po daugiau.” Dar 

i Gasiunui nebaigus, pirminin- 
■ kas pašaukė prie tvarkos. įdo
mu, kad jie daug kalba apie 
Lietuvių Auditorijoj netvarką, 
o tuo pačiu kartu patys nesilai
ko tvarkos; juk tiek ilgai šne
kėti ir dagi ne apie svarstomą
jį dalyką, ar tai čia yra tvar
ka? Be to dar norėčiau vieną 
dalyką patemyti. Praeitais 1925 
metais buvo Jukelis išrinktas 
atstovauti kliubą Lietuvių Au
ditorijoj 
ga rodo, 
tus tik 
išdavė.
Auditorijos susirinkimuose jis 
buvo, o kitus praleido juose ne-1 
dalyvavęs. Tai kodėl visi tie, I 
kurie dabar su didžiausia šird-1 
gėla šaukia, kad nėra Audito
rijoj tvarkos, pirma tylėjo, ty
lėjo, kol Jukelis atstovu buvo, 
o ir pats Jukelis buvo patenkin
tas. Kaiptik tapo šiems me
tams išrinktas atstovu A.
Oshell, tai ir tvarka pranyko. 
Mat šis nemažai yra kliubui 
pasidarbavęs, o ir ne jų drau
gas.

Baigiant susirinkimą išrinkta 
darbininkus vakarui, taipjau
nutarta ir išrinkta komisiją su-, 
tvarkyti kliubo knygyną. Na
riams, kurie sirgo, nutarta pa- 
šelpą apmokėti; be to dar du 
nariai randasi sergantys, Anta
nas Zura'uskas 
Tikimąsi, kad
go pasveiks ir vėl galės darbuo
tis prie kliubo. Ypatingai Wm. ’ 
Buishas yra labai daug pasi
darbavęs dėl kliubo labo. Jis 
visuomet mokėdavo apginti 
konstitucines kliubo teises ir 
manau, kad pasveikęs, kaip ir 
pirmiau, su tokia pat energija 
stos prie darbo. Įplaukų per 
šį susirinkimą — mėnesinių ir 
įstojimo, buvo $748.50-

Sekantis kliubo susirinki
mas bus septintadieny, kovo 7 
dieną, McKinley parko svetai
nėje, lygiai pirma vai. po pie
tų. — Anton Jusas.

FRANCUZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligaa kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniškas

VYRŲ IR MOTERŲ 
VĖLIAUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Bfiaudettej M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viršui banko
Valandos: nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 
f iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30 

Phone Canal 0464

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

A

DOMICĖLĖ ALBRIKIENĖ 
(Po tėvais Gečaitė)

Mirė Kovo 3 dieną, 1926 me
tais, sulaukusi 39 metų am
žiaus. Velionė paėjo Krešptų 
dvaro, Žarėnų valsčiaus, Telšių 
apskr. Paliko nuliuditne vyrų 
Petrą Albriką, dukterį Marijo
ną, brolį,Petrą, seserę Pranciš
koną. Lietuvoj, seserę Juzefą 
Tamašauskienę.

Laidotuvės atsibus Kovo 6 
d., šeštadienio ryte, 8 vai. iš 
namų 3264 So. Morgan St. į 
Šv. Kazimiero kapines. Meld
žiame giminių, draugų ir susė
du dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudę,
Petras Albrikis ir 
Duktė Marijona.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
NetoL Ashland Avė.

Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

AKIŲ LIGAS

Simptomai Pareiškia

ir kaip protokolų kny- 
Jukelis per visus me- 

tris raportus kliubui 
leiškia, tik trijuose

ir Wm. Buishas. 
ir šiedu neužil-

PAULINA VVIERBICKIENĖ 
ATMINIMAS

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

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

Nubudęs
Juozapas VVierhickas ir Vaikai 

10442 Hoxie Avenue

Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yru uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg

sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančiųs 

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

se?
Ar yra balta dėmė ant vokų?

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

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

Ant trečio augšto virš Platte ap- Į 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir l7 | 
Valandos: nuo 9:80 ryto iki 8:30 I, 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomi- |

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St., Chicago

J. F. RAOŽIUS
Pigiausis Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patarnauju geriau 

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.(Tąsa aut 8-to pusi.)

BILLY’S UNCLE

PIANŲ KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St. 

4177-83 Archer Avė.

Garsinkites Naujienose

Tel. LaTayette 4228 ,
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
putiirnuuju kuopferiauaiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th ChlcafO, III.
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DR. B. M. ROSS
Virš trisdešimtį metų Dr. Ross 
praktikuoju mediciną ir speciali
zuojasi

Kraujo, Odos, Inkstų, Pūslės 
ir visuose chroniškuose ir 

privatinėse ligose 
Socialės ligos yra pavojingos. 
Tūkstančiai yra praradę savo svei
katą ant visados ir jie gydėsi vi
sokiomis gyduolėmis ir vis be jo
kių pasekmių. Žmogaus gyvybę 
galima išgelbėti tiktai su eksper
to gydytojo pagelba.
Dr. Ross yn( išgydęs ir gydo tūk
stančius, kurie turi tokias ligas. 
Specialis gydymas nusilpusių vyrų. 
Dešimtis gydymui kambarių pil
nai prirengtų, kad suteikus kiek
vienam ligoniui geriausią pagelbą. 
Nieko nekainuoja pasitarimai su 
Dr. Rpss. Tie kurie reikalauja pa- 
gelbos yra maloniai kviečiami at
silankyti ir susipažinti su dakta
ru ir jo metodu gydymo.
Pasikalbėkite su sergančiais, ku
rie pripildo ofisą kasdien. Jie pa
sakys jums.
Darodymas Dr. Ross pasisekimo 
yra tas, kad jis turi didžiausią 
medicinoje praktiką Chicagoje.
DR. B. M. ROSS, 35 Sq. Dearborn 
Stn kampas Monroe St., Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Penk 
tas augštas, Crilly Namas. 25 me
tai tame name.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ry
to iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
iki 1 dieną. PanedėHais, seredomis 
ir subatomis nuo 10 ryto iki 8 va
kare.
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Lietuvių Kaseliuose, Gavo persk i ras.

(Tąsu ruo 7-to pusi.)

Cicero
I

ŪLA. 19.1 kp. susirinkimas 
įvyko antradieny. Priimtos pen
kių naujų narių aplikacijos, jų 
tarpe ir A. P. Kvedaro. Išklau
syta ir Įvairių komisijų rapor
tus. Birvusio vakaio pilnos at 
skaitos dar nėra, nes tikintai 
dar nėra surinkti nuo narių. 
Vienas ligonių, d .bar jau pa
sveikęs, gavo $3.5.50 p;:sjlpos. 
Vienti turii e jau ilgą laiką ser
gantį ligonį -- Peną Smulkiui*. 
Sužinota, kad jo eimina yra 
kritingoį patirty, tad jai pa 
ge.tėti nariai sumetė $10.55, .*?. 
kuopos iždo tapo paskirta 15 
viso susidaro $15.50, kuli? Iu 
perduoti sergančiajam. Taip
jau bus pranešta jo buveinė, 
nes jis jau yra paimtas, sana.o- 
rijon.

Magdalena VVolk gavo perski
rs, s nuo savo vyro Ipolito Wolk, 
kurį ji kaltino už nuolatinį gir
tavimą. Persk i ras dąvė tolė
jas Sabath. Jos advokatu buvo 
A. A. Slakis.

Pranešimai

PRANEŠIMAI
Simono Daukanto Dr-ja laikys 

mėnesini susirinkimą sekmadieny, 
kovo 7 d., I vai. dieną. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted gt. Vi
si nariai malonėkite laiku susirink
ti, nes randasi daug svarbių reika
lų atitarti. —I*. K., nitl. rust.

Koscland. — A. Ž, P. Pol. Klili- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyCiloj, kovo 5 d.. 7:39 vai. va
karo, K. Strumilų svet. Visi nariai 
Utsilankykit. —J. Kirkus, rast.

Dr-st" Lietuvos t Tiara Am. No. I 
laikys savo n.eneunį susirinkimą 

'sekmadienį, Kovo 7 dh ną, I vai. po 
| pietų. Pavis Sąiuio 1 ark svetainėja. 
(piie U-tos i; So. Paulina gatvių. Ma
lonėkite visi draugai ir draugės at- 

I silunkyti, nė.s tinime tlaur ic’kahj 
. aptarimui.į !■'. Mutuzas, Rašl.

• NoHli Side. — A. I.. 'f. Snndatos 
23-ihcs kuopor. » pv'.-ialis susirinkimas 
įvyks nedėliosi rytą, kovo 7 <Ią apie 
9:30 va!., Liuosybės selėje. Visi na
iki būtinai dalyvaukite, uos tarimo 
svarbių reikalų.

K. .J. Semaška, Sekr.

S L.A. 226 kuono i susirinkimas 
ivvks kovo 7 d., 2 va*, po pietų, 
Liuosybės svet., 1822 \Vabansia 
Avė. Niiriai-ės malonėk it buti ir 
jždinokėti mėnesines duokles. Al- 
aveskit ir nauju narių,

A. Martišiuj sekr.

lloseland. — Amerikos Lietuvių 
Piliečiu Kliubo menesinis_ susirin
kimas įv\ ks kovo S d., 7.30 vai. 
vakaro. Slrumilo svet., L>8 E. 107 
St. Vini nariu malonėkit priimti, 
nes bus svarbių svarstymų.W. Krlstopaitis, rasi.

ĮVAIRUS SKELBIMAI I I. ■■■■!—I. II ■ .- ■ ,
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTIJAI

3804 So. Kedzic Avė.
CHICAGO

INVESTUOKITE $1000 ar dau
giau į lirai Estate Sindikatą, 1110% 
pelno, aupsmigotas pirmais margi- 
čia i s.

Adresuokite: 
SINDICATE,

P. O. Bus 1788, Chicago.

Sekamas kuopos susirinkimą’ 
bus sušauktas atvirutėmis, nes 
bus balsavimas Pildomosios Ta
rybos, rinkimas delegatų Sei
man, sergančio Stankaičio reika
las ir k. Nariai rengiatės prie 
šio svarbaus susirinkimo.

— Kuopos pirm. K. P. D.

Draugystė Lietuvos Kareivių 
ateinančio sekmadienio vakare, 
Liuosybės svetainėj, rengia ne
paprastą šeiminišką vakarienę.

Ar nori buti nariu Ciiicagtt 
Lietuvių Draugijos?

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpos yra viet a iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goję. | šilą Draugiją priklauso 
virs 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
luitas siekia $11.600. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6. 
šio, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašei pa ‘ išmokama gyvenan
tiems bile dalyje Suvienytų Valsti
jų Amerikos. Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 1tl iki 45 me
tų amžiaus. Iki, Gruodžio 12 d. š. 
m. yra priėmamos ir čielos drau
gystės bei kliubai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašcipiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
p.ie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius. 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard

Liet. Mot. Dr-jcs A pavietu, mėne
sinis susirinkimus ivvks sckuyidi'ny, 
Kovo 7 d., 1-1 ią vpL po pietų, Mark 
VVhite Sąuavo parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Noris ma
lonėkite laiku susiiinkti.

Sekretorė

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliuho 
mėnesinis susirinkimas įvyks Kovo 
G dieną, 7:30 valandą vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorium svetainė
je, 3133 So. Halsted St. Visi kliu- 
biečiąi pribukite paskirtu laiku.

A. J. Lazauskas, Sekr

ASMENĮ! JIEŠKOJIMA!
IEŠKAU Jono Limavich, kuris 

1924 metais gyveno Turitle Creek, 
Pa. ir buvo pagarsinęs Naujienose, 
kail Mike Ambrose patiko nelaimė 
ant geležinkelio, birželio 22, 1924. 
Norėčiau sužinoti tikrų žinių apie 
mirti savo vyro. Prašau žinančių 
duoti man atsakvmą už ką busiu

STOGDENGYSTfiJūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už XI. Automobi
lių (rokų patarnavimas Chicagoj ir 
uplelinkėj, Ištaigu 34 melų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Cbicagoj. 'Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. Į. .L 
Dunne Roofing Co., 3111-13 Oftrfen 
Avė. Phone Lawnda)e 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČER1AI
Grosernių, Bu-' 
Černių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

speeialumas Geras patar- 
navitnas, žemos kainos.

Soatheims, 1912 S'o State St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

l.EI KALINGA patyrusi \vaitress 
dirbti restauracijoj. Peoplcs Res- 
laurant, 1628 XV. 47 St.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prižiūrėti du vaikus. 1922 S. 
.lefferson St.

RAKANDAI
JAUNA pora parduoda pigiai pui

kius 5 kambarių rakandus, vartoti 
tik I mėnesius, šilkinis mohair par
imo setas. 2 riešutiniai iniegruimio 
setai, valgomo kambario setas, bufe
tas, kaurai, consolo fonografas, pa
veikslai, veidrodžiai, dalimis. 3438 
Broad\vay, 2 apt. Buiklngham 5585.

PARDUODAME ląbai pigiai 5-kių 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus; 3 šmotų pailoro setas, 2 
miegamo kambaiio setai, grojiklis 
pianas, radio, 7 šmotų valgomo kam
bario setu.-, kaurai, lempos ir daug 
kitų dalvKų. Pigiai — dalimis.

1611 W. 55! h Street

PARDAVIMUI
BUCERNE!. . . . BUCERNE!

Už PUSDYKĘ
/ *

Pardavimui bučernė su gro- 
serne — Bridgeporte ant biz
niavus gatves. 'I'uri būt par
duota greitai, nes yra didelė 
priežastis. Geriausi rakandai, 
daug šviežio stako; pigi 
renčia su pagyvenimo kamba
riais, geras lysas.

Geriausias bargenas Chica
goj jeigu pirksi tuojaus vertės 
$2,50(1, parduosiu tik už $1,600, 
nemokantį išmokinsiu biznio.

Atsišaukite tuojaus, nes pas 
mane tas .bargenas ilgai nebus.

J. NAMON CO.
2418 W. Marquette Rd.

Arti Westcrn Avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI per budavoto- 

ją ir savininką 4 flatu namas, 
2—4 ir 2—5 kambarių, visi 
kambariai dideli, 3 karų gara
žas lotas 59 y 125. Labai augš- 
tos klcsos namas, garu šildo
mas, stikliniai miegojimui por- 
čiai, ugnavietė?’, knygynai, augš- 
tns rūšies plumbingas, ename- 
liotos įmūrytos vanos. Didžiau
si*. bargenas South Shore. Tran- 
sportaciju į So. Chicago labai 
gera, kaina $30,000, išmokėji
mais.

J. M. Nicke’.son, 
7924 St. Laiirencc Avė., 

Phone Triangle S956

NAUJIENA spekuliantams ir biz
nieriams. Parsiduoda 2 lotai ant 
XX’cstcrn Avė. 50^125, arti 71st; 
vieta tinkama bile kokiam bizniui. 
Del svarbios priežasties savininkas 
parduoda už $10,500. Toji kaina 
bUs lik šitą savaitę; kas norite ke
lis tuksiančius pelnyti, veikite grei
tai.

KITAS lotas ant \\’estern Avė. 
25 pėdų, kaina tik $4,500 dėl grei
to pardavimo.

TREČIAS lotas ant 59 St. 125 
pėdos nuo \Vvstern Avė. S. XV. kam
po, einant j vakarus, 2.'»Xl-’>, kai
na tik $7,500. Savininkas priims j 
mainus privatiška lotą, šių barge* 
nų norėdami atsiveskite depozitą. 
Kas pirmas, tam Ims parduota.

J. Namon Co,
2418 XV. Marųucttc Rd. 

arti XVestem Avė.

Boom - Boom - Boom

NAMAI-ZEME
Bargenas

MATYKIT vėliausi bmgeną. Nau
jas muro namas, 5—5 kambariai. 3 
bedruimiai, labai didelė Crontinė 
ir virtuvė; visas ąžuolo Irimas, 8 
pėdų stiklais uždaryti porčiai, bun- 
galovv stogas, sun parlor. išdirbtos 
prosinimui lentos, china ir pentrių 
šėpos, Apron sinkas, tile florai toi- 
letuosc ir ir priekiniuose pečiuose. 
X'čliausi elektros fikčeriai, įmūry
tas truktų kambarys beizmente. Vi
sas namas išdekoru olas gražiau
siom popicrom. Pirmas fialas karš
tu vandeniu apšildomas, antras pe
čium; viršutinis fialas išrendavo- 
las už $10 dėl inteligentiškų žmo
nių (nėra vaikų). Lotas 30X125. 
gražioj vietoj, 7131 So. Campbell 
Avė. Kaina $12.300; vieną trečdalį 
pinigais, kitus lengvais išmokėji
mais. Galima matyti subatoj po 
pietų arba visą dieną nedėlioj 
(Marrh 7) urbti prie savininko 
3120 XV. 52rd PI. Phone Hcinlock 
0367.

Taipgi stiliau mūrinius namus ant 
kontraktų; Jei tamsiu manote sta
tyti namą, inatykit mane. Duosiu 
teisingiausį išrokavimą.

John Pakalnis (Pakol)
General Contractor & Btdhler 

3120 XV. 53rd Place
Telephone llcmlock 0367

10 FLATU KAMPINIS 
MŪRINIS NAMAS

Netik valgius gaminama, bet ii 
šaunus programas rengiamas. 
Visi kviečiami į šią vakarienę — 
seni ir jauni. Tą vakarą 1C 
draugų gaus dovanų garbės žen
klus - auksinius žiedus, už nu
ėmimą pašelpos 
Reiškia, tai bus
šventė draugijos nariams, 
tad bukite šiose iškilmėse.

per 10 metų 
nepaprasta 

Visi

i>.

9663.
Pavieniai nariai —vyrai ir mo

teris norinti įstoti i šitą Draugiją 
galite paduoti prąšimą prie bile 
vieno Draugijos nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis į žemiau 
pažymėtas vietas kuriose galėsite 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
į Chicagos Lietuvių Draugiją— 
Jums sekamose vielose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St., 
arba »

Aušros Knygyncs, 3210 S. Halsted 
Street.

labai dėkingus. Mane paliko su 
mažais vaikučiais.

Morta Ambrose,
2030 Peoria St., Springfield, III. REIKIA DARBININKŲ

MANO beveik naujas grojiklis 
pianas, su kabinetu, benčiumi ii 
14(1 rolių, viskas už $141), paimsiu 
$20 casb ir $10 į mėnesį dėl geros 
šeimynos. Otto Clause, 2332 XV. 
Madison St., front.

RASTA-PAMESTA VYRŲ

Town of Lake
Buvusioj vietoj Bridgeport 

Electric Co., 1619 W. 17th St., 
tapo naujai atidaryta, per nau
jus savininkus, Olken Electiic 

dirbusių 
Electric

Company. V ienas iš 
klerkų Bridgeport 
kompanijai, Adam Folen, lietu
vis tarnauja ir toj naujoj įstai
goj. Olken yra savininkas šios 
naujos krautuvės. Jie tikisi tu
rėti gerą pasisekimą. —G.

Peoplcs Stock Yarda State 
banko dabudavojimo naujo na
mo beveik yra užbaigtas iš 
lauko puses; dabar pertaisymas 
vidaus yra skubinamas. Prie 
senojo namo yra pribudavotas 
didesnis budinkas ir daug dau
giau vietos prisidės, negu visas 
senasis namas, todėl visas pa
tarnavimas visuose skyriuose 
bus teikiamas greitesnis ir 
patogesnis, šis bankas duoda 
\isokį patarnavimą didesniam 
skaičiui lietuvių, negu kuris 
kitas bankas šioj kolionijoj. G.

Davis Square parko svetainė
se ateinančią savaitę bus šie lie 
tuvių (ir lietuviams svarbesni 
susirinkimai) :

Nedalioj, kovo 7 d. — Garsus 
Vardas Lietuviu <lr-jos.

Roseland. — Kovo 7 d., 2 vai. po 
pietų, Aušros kambariuose, 10900 So. 
Michigan Avė. jvyks Shryšio vienuo
likta pielekcija temoje: “žmogaus 
protas istorijos atžvilgiu“. Skaitys 

Staniulaitis, Valparaiso universite- 
studentas. Atsilankykite, sužinosi- 
daug dalykų.

TOXX’N of Lake pamečiau pilie
tybės popieras, armijos discharge, 
armijos goki bonds ir judgeinent 
notą ant 400 dolerių. Jeigu kas ras
tų šituos popierius ir sugrąžins, 
gaus 5 dolerius radybų.

Peter J. Peczeliunas,
1622 So. Marshfield Avė., Chicago.

Phone Boulevard 5576

senas žmogus. Darbas pusto- 
Del platesnių žinių atsišaukite 
laišką, paminėdami savo am- 
Patyrimas nereikalingas. Arlgf 
ir ženoti senukai atsišaukti.

REIKIA darbininko ant ūkės, tur 
būti 
vus. 
pėr 
žiu. 
gali
Turiu vietą kur gyventi. Rašykit.

I.oris Belski, 204 Thayer St. 
Rhinehtnder, XVis.

J. 
to 
te

Komisija

Town <>t Lake. — Amfty Lietuvių 
Pašelpos Kliubas laikys mėnesinį su
sirinkimą, Kovo 5 dieną, 1926, 8 vai. 
vak., Kliubo svet., 1644 So. Paulina 
St. Nariai malonėkite nepamiršti ir 
nepavėluoti atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų.

Pranas Vaišvilas, Rasi.

Aušros bendrovės direktorių susi 
rinkimas atsibus šį vakarą, Kovo ! 
d., 3210 So. Halsted St.. 8:30. 
direktoriai bukite, 
susirinkime.

— P. Miller, Sekr.

Visi
Malonėkite buti

kas Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj. kovo 7 M., Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
1 vai. po pietų. Visi nariai ir no
rintieji įstoti į kliubą 
laiku pribūti, nes 
svarbių dalykų aptarimui.

S. Kuneviče, rast.

Miss Jose Sletz, 1955 Canalport 
re. rado didelį bunčių raktų. Tie 

raktai dabar randasi Naujienų ofi
se, 1739 S. Halsted St. Pametę tuos 
raktus, malonės atsišaukti į Nau
jienų ofisą.

REIKIA į dirbtuvę furmonų ir 
darbininkų, pilną arba dalį laiko 

/»----  uždarbis
r.yto

specialiam darbiu. Geras 
stipriems vyran'rs, nuo 9 
8:30 vakare.

Mr. Christiė, Room 
139 N. Clark St.

1305,
iki

ĮVAIRUS SKELBIMAI
DASTATOM anglis Southern Illi

nois, mine run $5.75, Lump $6.75. 
Douglas 00tl.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Piumbing Supply Con 
1637 VVesl Division SU 

ueivli Mnrshfield
t*

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS*
Long distance handling .

Turime daug metų, patylima.
3238 So. Halsted St.

, „ „ , , , c T A I Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 officeIndiana Harbor, Ind. — S. L. A.
185 kp. atkelia susirinkimą, iš prie
žasties “Naujienų” Koncerto. Taigi
S. L. A. 185 kp. nariai žinokite, kad 
susirinkimas neįvyks Nedėlioj, Kovo
7 d., 
7:30 
svet.

malonėkit 
randas daug

bet Subatos vakare, Kovo 6 d., 
vai. vak., Ketharine House

Bukite visi laiku.
— Valdyba

L. A. 109-tos kuopos susirinki- ' 
jvyks Penktadtenyj, Kovo 5 d.,mas

M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 23rd 
PI., 7:30 vai. vakaro. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, taipgi norin
tieji prisirašyti.

— Valdyba

REIKALINGI 3energinfgi jauni 
vyrai pardavinėjimui lotų. Darbas 
visą dieną arba vakarais. Geras už
darbis.

nuo

38 So. Dearborn St.
Room 819 

Klauskit''Mr. Lėkis 
9 ryto iki 1 vai. po piel

REIKALINGI 2 energingi vyrai 
dėl pardavinėjimo namų. Geras už
darbis ir darbas pastovus. Atsišau
kite tik tie, kurie turit savo maši
ną.

John Ktichinaktis, 
2221 XV. 22nd St.

NUOLATINIS DARBAS. $20 
iki $30 į savaitę kol mokinsitės 
automobili^ amato. Atsišaukite 
arba rašykite suteikdami savo 
telefoną ir adresą. S. 1). Davies, 
Room 615, 8. S. Deaęborn St.

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

3311 So. Halsted Street, 
Notary Public Phone Yards 6062

JEIGU NORITE TURĖTI

REIKIA VYRŲ
Darbininkų 

Atsišaukite 8 vai. ryto. 
<537 So. Dearborn St.

Room 206
!

REIKALINGAS bučeris patyręs j 
savo darbe. Reikalingas bonsas. 1700; 
Hasting St., Chicago, III.

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

VIALAITIS
0512 So. Halsted St. 

1-mos lubos

PARDUOSIU 15 ruimų hotelį ar
ba mainysiu j kendžių štorą. 206 
E. 23 St.

PARSIDUODA smulkmenų,, cigarų 
ir cigaretų krautuvė.

2341 So. Hovne Avė., 
Tel.-CauftT 1227

PABSIDUODA bučernė ir gro- 
sern'ė pigiai. Nauji likturiai. 
Nėra kitos bvčernės per 4 blo
kus. Lysas 3 metams.

1444 W. 74 St.
(’or. Bishop St.

PARDAVIMUI barber shop, gera 
proga kas nedirba, tai gali nusi
pirkti sau darbą; gera vieta, tik 
viena barbernč šitame mieste. Tu
riu apleisti miestą; kas pirmesnis, 
tas geresnis.

320 !•. 11 Street, 
Chicago lieights, III.

DELK'.A'ITESSEN ir žuviu krau
tuvė; daro gerą biznį. $1000 cash, 
likusius ant išmokėjimo greitam 
pardavimui. 6828 S. Racine ,Ave.

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

PARSIDUODA maža grosernč ir 
kendžių krautuvė. Parduosiu pi
giai, nes turiu du bizniu.

1936 Ganalport Avė.

PARDAVIMUI pianas, beveik 
jį atiduodu dykai, nes apleidžiu 
miestą. Aš ne agentas, parduo
du išmokėjimais. Pianąp vertas 
$450 kaip naujas, tik $100, 2957 
So. Loomis St., 2 fl.

Panedėly, kovo 8 d. Kūdikių 
klinika, 1 v. p. p. (Klinika yra 
nemokama; motinos gali atsi
nešti kudikius ir leisti dakta
rams Apžiūrėti juos ir pagelbėti! 
motin/ms auklėjinio 

 

se) ;/siuvimo pamokos meigai 
7:30 v.tėin

Rarninke
Kliubas “Lietuva” 
susirinkimas).

Vilniaus Vadavimo K-to Nepri
klausomybės šventės renginfo ko
mitetų susirinkimas bus pėtnyčioj, 
kovo 5 d., J. Kulio aptiekoj. Visi 
rengėjai

J. Kulio aptiekoj. 
prašomi pribūti.

• Valdyba.

Forum" bus ateinantį sek- 
.kovo 7 <1., 10:30 v. ryte,

“Open 
madiemį ........ , .... .................

dalykuo- Liet. Auditorijos mažojoj svetainėj. 
Tema: “Ar dora gali buti be reli
gijos?” Referentai: — P. Grigaitis 
ir M. VaidyJa. Paskui diskusijos. 
Visi kviečiami atsilankyti. įžanga 

Teatrališkas 15c. —Visuomenės Darbo Sąjunga.
(reguliaria į

Seredoj — Vyčiai, 7:30 v. v.»

Dr-stės Darbininkų Lietuvių Są
jungos mėnesinis susirinkimas bus 
penktadieny, kovo 5 d., 7-30 vai. 
vak., A. Bagdono svet., 1750 South

Ketverge — p-lės Petruliuos l ni.°P /V0- Malonėk1He vi,si . , , i susirinkti, nes yra daug ką aptarti,pasakos vaikams, 4 v.; rankdar- Koresp. 1
biai, 4 v.; Teatrališkas kliubas,' , -----------
7:30 v.; vaikų! klinika 1 v. p. p. I SLA 176 kuopa laikys mėnesinį

i susirinkimą kovo 5 d., 8 vai. vaka
re, 4138 Archer avė. Visi priklau-

I santi prie minėtos kuopos malonė- 
Teatrališkąs kit atsilankyti į susirinkimą, nes 

yra svarbių dalykų kuopos darbuo
tėj. —J. Povilaitis, rašt.

Pėtnyčioj — lietuvių 'dainavi
mo pamokos, 6 v.;
Kliubas, 7:30 v.

Gero Aliejaus 
Del Vartojimo

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

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

Pašaukite telefonu I.AFAYETTE 
9780 — 8700.

American Fuel Oil & 
Gas Corporation 

3711 So. California Avc.

-Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PA1NTING 

& HDVV. C().
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. g. RAMANČ1ONIS, Prez.

AUTOMOBILIAI

REIKALINGAS bučerys dirbti 
bučernėje. 'i'uri mokėti lietuvių,! 
lenkų ir anglų kalbas. 3300 South1 
Ashland Avė.

—■

RAUNDAI

PARSIDUODA Lunch ruimio fix- 
tures; geri kaip nauji. Parduosiu 
pigiai, 1512 Lake St., Melrose Park. 
4'el. Melrcse Park 2112.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI mūrinis namas, 

krautuvė ir 4 fialai, rendų į metus 
dar gali būt daugiau geroje vieto- 
ie 18 St„ netoli naujo marketo, Sa
vininkas Tel Roosevelt 1009.

BARGENAI
Pardavimui išmuštas parloro se

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

5514 Droxel Avcnue
Tel. Hyde Park 7186

NORIME mainyti namą ant vie
no arba dviejų bizniavų lotų ant 
Western arba Kcdzie Avė. tarpe 
67 ir 71. Prašome pašaukti G. Stul
gu Boulevard 0318.

PARSIDUODA rakandai trijų 
kambarių; parankus pavieniam. Ga
lima ateiti nuo 6 iki 10 valandai 
vakare. 1712' Ruble St., 2 lubos iš 
užpakalio.

PARDUOSIU ar mainysiu 6 pa
gyvenimų muro namą į grosernę; 
namas yra ant 35 PI. Savininkas,' 
8139 Vincennes Avc. Tel. Vincennes 
1143.

rakandai
priežastis
12314 So. Grecn St.

parsiduoda pigiai.
apleidžiu miestą.

BIZNIAVAS LOTAS
Ant 69th St., netoli Rockvvell. 

Mainys ant rezidencijos, loto, auto- 
mobiliaus arba parduosiu pigiai už 
cash. Reikia pinigų.

J. STANKO
901 W. 38rd St.

Yarda 4669

$12.50 — $12.50 — $12.50
'l'iklai pagali'okit, $12.50 už pui

kų vasarinių resortų lotą 25x125 
pėdu, netoli Delis, \Viseonsin, su 
gražiu community namu. Taipgi 
įskaitomos visos išlaidos už. ab
straktus ir kitus dokumentus, dėl 
aprubežioto skaičiaus žmonių, ku
rie atsiųs teisingą išrišimą iš se
kamų raidžių Si(’.SIN()XVN, kuomet 
jas gerai sudėsite, jos sudarys žo
dį didžiausių vasarinių resortų val
stiją visoje šalyje.

Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 693

KAM MOKfiTI RENDĄ
Jus galite turėti savo locną namą, 

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

BLOCH REALTY CO.
No. 2 S. 19th Phone Mayvvood 2704

PARSIDUODA 3 flatų kampinis 
namas su krautuve, 2 karų garadžius. 
Rendos $120. Kaina $11,300.

4600 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nė eottage; pigiai parduosiu, nes 
einu į biznį. Elektra, gazas. 5246 
S. Knox Avc.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
f’alų puikus namas, po 5 ir 6 kam
barius. Mainysiu ant t’armos. dides
nio namo arba priimsiu bučerne 
kaipo pirmą įmokėjimą arba kitokį 
biznį. Kreipkitės pas:

F. G. LUCAS & CO.
' 4196 Archer Avė.

Phone l^afayette 5107X ___ __

MAINAU I lotus ir mašiną; mai
nysiu į bučernę, grosernę arba į 
vienus bučernės fikčerius. Tel. Mt. 
Grcen\vood 51.

DIDELE PROGA
Turiu du lotu ant kampo South 

Sidėj. Parduosiu arba mainysiu ant 
nedidelio groserio ar kitokio biz
nio. Kreipkitės vakarais nuo 6 vai.

3313 S. Halsted ?>t.
Antras aukštas

Tel. Boulevard 4383

AR JUS investuojate į tuščius ir 
įrengtus lotus? Gaukite patarnavi
mą real estate eksperto. Susiraši
nėjimas užlaikomas slaptai. Sutel
kiami paliudymai. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 692.

MAINAU 2 medinius namus, abu 
po 2 pagyvenimų. Mainau ant biz
nio. namo ar lotus, ar ant bile ko
kio biznio. Matyti savininką galin a 
nedėlioj visą dieną.

Atsišaukite
3644 So. Union Avė.

2-ros lubos

PARSIDUODA 3 šeimynų namas 
su 2 Storais, 3 garadžiais, viStinin- 
kus, didelis jardas. Namas staty
tas 1915 metais. Randos atneša per 
metus $1,844. Biznio vietoj. • Kaina 
tik $9,500. Įmokčt galima pusę su
mos. Taipgi parsiduoda bučernė iv 
grosernė tam pačiam name. Biznis 
išdirbtus per 10 metų. Parsiduoda 
todėl, kad bučeris pirko hotelį. Ką. 
norite turėt gerą gyvenimą, tai pa 
sinaudokite proga.

Taipgi reikalingas partneris, ge
ras mechanikas, mokantis taisyti au
tomobilius. 'AŠ laikau garailžių ge
roj vietoj, galima daryti gerą biznį.

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

PARDAVIMUI 4-5 kambarių nau
ji moderniški bungalovvs kaipo 7200 
7204 ir 7206 So. Rockvvell St. Pama- 
tykit juos kol pirk si te kur nors ki
tur. Atdara dėl apžiūrėjimo kasdien 
ir subatoje visą dieną. Ve'kite su sa
vininku.

7200 So. Rockvvell St.

2-5 kambarių, 8-4 kambarių, garu 
šildomas, moderniškas visais atžvil
giais, beržo tiimingai, didelės įplau
kos, visi fialai išrenduoti, randasi 
gražiame Marųuette Manor. Mainy
siu į išmokėtą eottage, 2 fialų, 4, 
arba lotą.

KĄ JUS TURITE?
Phone Hemlock 1701

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
bungalovv, garu šildoma, kieto med
žio išbaigta. 30 pėdų lotas. $3,000 
įnešti, o likusius $50.00 į mėnesį. 
Vienas blokas nuo strytkario, arti 
mokyklos, bažnyčios ir štorų.

Savininkas
5223 So. Savvyer Avė. 

....   — ■■■ . .i ■■ ■■ —*
MAINYMUI — 18 apartmen- 

tų namas, netoli 58 elevatorio 
stoties ir \Vashington Parko, 
rendų, $19,830. Pirmas morgi- 
čius, $50,000. Kaina $110,000, 
reikia cash arba išmokėto na
mo. Kooperuosime su brokeriais. 
Phone Central 1891.

JENSON čt W0LFF 
72 W. Washington St.

MORTGECfAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

MOKYKLOS . .  « 
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 tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nebus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III. 

Phone Seeley 1643
M. E, HUTF1LZ, Manager

Vyrai Barberystė Apsimoka
Mos mokiname dienomis ir vaka

rais ir jus galite uždirbti kol moki
natės. Musų išmokinimas prirengi 
jums darbą arba patys galėsite eiti 
j biznį. Atsišaukite arba rašykite. 
International Barber College, 672 and 
651 XV. Madison St., Chicago, III.

$20 iki $30 kuomet 
mokinsitės

Automobilių biznis. Atsišaukit ar
ba rašykit, suteikit telefono numeri.

MR. DAVIES
8 S. Dearborn St., Ropip 615


