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Lietuvių-Rusų Paktas Paskelbta
Rusija pripažįsta Vil

nių Lietuvai
Be Vilniaus jokios taikos 

su Lenkais nebus, sako 
Lietuvos premjeras

Varšuva susirupinus dėl Lie
tuvos su Rusija nepuolimo 

, sutarties
[Pacific and Atlantic Photo] x

Orlaivis, kuris susidaužė Floridoj laike uragano.

6 bidonai dolerių naujiems 
trobesiams ateinan

čiais metais
DETROIT, Mich., spalių 3.— 

Amerikos Darbo Federacijos 
statybos pramonės departamen
to ką tik išleistame metiniame 
pranešime parodoma, kad, re- 
mianties jau duotais statybos 
leidimais (permitais) per atei
nančius metus Jungtinėse Val
stijose bus pastatyta naujų 
trobesių bendrai už 6,000,000,- 
000 (6 bilionus) dolerių.

Pranešime sakoma, kad visi 
algų kontraktai, kurie buVo iš
sibaigę gegužės ir birželio mė
nesiuose, tapę atnaujinti, dau
gumoj atsitikimų su padidinta 
darbininkams alga.

Pilsudskis sudarė naują 
Lenkijos valdžią ,

Varšuva laukia iš jos ūmių di
plomatinių žingsnių dėl Lie
tuvos-Rusijos sutarties

—----------

VARŠUVA, X. 3. — Marša
las Pilsudskis, apsiėmęs būti 
Lenkijos premjeru, jau sudarė 
savo naują kabinetą vietoj nu
verstos Bartelio ministerijos. 
Naujo kabineto sudėtis tokia: 

l
Premjeras, ir karo ministeris. 

Pilsudskis; Užsienio ministeris, 
dar nepaskirta; Vidaus —Slad- 
kovvskf; Prekybos ir Pramonės 
—Kwiatkowski; Finansų — 
Czechovvicz; žemės Ūkio — 
Niezabytovvski; Susisiekimo 
Komocki; Viešųjų Darbų — 
And. Moraczewski; Socialės

Lietuvos su sov. Rusija 
neitralumo sutartis

Taja sutartim sovietų Rusija 
pripažįsta Vilniją Lietuvos 
teritorija

RYGA, X.. 3. — Tekstas Lie
tuvos su sovietų Rusija pasira
šytos neitralumo sutarties jau 
paskelbtas.

Sutartis susideda iš septynių 
trumpų straipsnių.

Pirmajai straipsnis sako, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių 
pasilieka ir toliau paremti Lie
tuvos su sovietų Rusija taikos 

.... pasirašyta

veidmainingos taikos įstaiga, 
sankcionavusi Vilniaus pagrobi
mą, ir atminsianti, kad sovie
tų valdžia dabar garantuojan
ti Lietuvos teritorijos neliečia
mybę.

į’ravda sako, kad Lietuvos 
su SSSR susini tinimas esąs 
tuo labiau svarbus dabar, kai 
Vokietija įstojus į Tautų Są
jungą ir stengiantis susiartiu- 
ti su Franci ja.
Latvių nuomonė dėl Lietuvos- 

Rusijos sutarties
Politiniuose rateliuose Rygoj 

nurodoma, kad Lietuvos-Rusi
jos sutartis nenumatanti ar- 
bitracijos, o tik kažrkoklą ne-

Lietuva niekados neatsi- Į Lenkai susirūpinę de! Ue-1 įtartini bandė išvogti 
žadės Vilniaus krašto tuvos-SSSR pakto. . Vokiečiu dokumentus.tuvos-SSSR pakto. . Vokiečiu dokumentus

, X. 3. — Lenkų 
rateliuose nurodi-

Lietuvos-sovietų 
reprezentuo-

Apsaugos — D r. Jurkiewicz; 
žemės Reformos — prof. Sta- 
niewicz; Teisingumo — Al. 
Meysztowicz.

Kai kurie Varšuvos laikraš-

‘‘Statybos darbų unijos,” sa
ko pranešimas, “sėkmingai at
silaikė prieš audras ir vėl rašo
si regularinius algų kontraktus, 
tuo tarpu kai “bosai” kontrak-

įtoriai bandė įsteigti taip vadi- čiai laiko naująjį kabinetą kai- 
namas kompanijų unijas., “ame- po stipriausi, kokį Lenkija 

turėjus nuo pat savo nepriklau
somybės dienų, 
naujoji valdžia
diplomatiniu žingsnių dėl ką tik 
pasirašytos 
tų Rusija 
Varšuva 
siekimą 
Vilnių.

Irikiško” kurpalio, “open-šapies 
ir pigias algas.” Manoma, kad 

tuojku daiViVoktečių socialdemokratų laik
raštis Vorwaerts iškelia aik
štėn sensacingą įvykį

Nebus taikos sutarties su Len- VARŠUVA 
‘ kija, kol ji negrąžins ‘ Vii-; politiniuose 
niaus, sako Lietuvos premje- nėjama, kad 
ras. 1 Rusijos sutartis

-----------  Ijanti tokią sutartį, kur vienas 
, RYGA, Latvija, X. 3. -[Chi-[Tautų Sąjungos narys [Lietu- 

cagos Tribūne kablegrama].— va j jungiasi su pašaline vals- 
Lietuva, kuri nuo pat laiko, kai tybe [sovietų Rusija] prieš ki- 
Lenkija 1920 metais pagrobė tą Tautų Sąjungos narį 
Vilnių, Europos politikoje laikė (kiją. Tuo ta sutartis skiriantis 
užėmus visai atskirą poziciją,! nuo Vokietijos-Sovietijos su- 
dabar, pasirašydama Lietuvos- tarties, -nes pastaroji nesanti 
Rusijos neitralumo paktą, galu- atkreipta prieš bet kurią tre-j^ 
tinai susiartino su sovietų Ru- čia valstybę, 
sija ir tuo pavojus, kad Len
kija nesikėsintų pasigrobti dau
giau Lietuvos žemių, tapo paša
lintas.

Len-

Puolė Ku-klux-klanie- 
čių mitingą

BERLINAS, X. 3. — Prieš 
keletą mėnesių Vokietijos am
basadoj Romoj buvo padaryta 
sensacinga vagystė, kurią betgi ar daugiau’ vyrų, atvykusių ap
tik dabar iškėlė į aikštę vokie-(tomobibais, puolė 400 Ku-klux-1 
čių socialdemokratų laikraštis 
Vorwacrts.

GROTON, Mass., X. 3. — 
Praeitą šeštadienį apie šimtas

Lietuvos su sovie- 
sutarties, 

žiuri kaip į 
atgauti iš

Lietuvos
Lenkijos

klaniečių, laikiusių lauke savo 
mitingą. Iš abiejų pusių buvo 
paleista daug ‘šūvių, bet regis 
nė užmuštų, nė skaudžiai su
žalotų nebuvo. Kiaušių vieton 
atvykusi miesto ir valstijos po
licija rado tik daugybę pridau
žytų automobilių stiklų.

$150,000,000 Japonų 
laivynuiMaskvoj 'aiškią taikos komisiją. Tai esą 

nes 
valstybės savo 

dėl sutarties 
reikalavusios, 

kad būtinai butų įdėta jų su- 
tartin arbitracijos sąlyga, bet 
sovietų valdžia nesutikus ir dėl

sutartim,
1920 m. birželio 12 dieną; visos Ilabai reikšmingas dalykas, 
tos sutarties provizijos pasilie- kitos Pabaltijo 
ka galioj ir neliečiamos. [Tuo pertraktacijose 
punktu sovietų Rusija pripažįs-'su sov- Rusija

krašta€

abidvi

kainai progreso

ta Vilnių ir Vilniaus 
Lietuvos teritorija.] 

Antruoju straipsniu 
valstybfe, t. y, Lietuv 
vietų Rusija, pasižada
gerbti viena antros soverenumą 
ir teritorinę neliečiamybę viso
se aplinkybėse.

Trečiuoju straipsniu 
šalys pasižada viena prieš ant-1 
ra nekariauti ir laikytis neitra-, 
liai atsitikime, jei katra jųdvie-• 
jų butų svetimos valstybės už- * 
pulta.

Ketvirtuoju straipsniu abidvi;^ 
šalys pasižada nedalyvauti prie
šingose bet katrai jųdviejų ko-' 
akcijose ; 
ypatingai nesidėti 
kombinacijas ekonominiam ari 
finansiniam bet katros jųdviejų Kauno sako, kad Lietu vos- 
boikotui. I Rusijos derybos dėl 'prekybos

Penktasai straipsnis numato J sutarties susitinkančios kai 
taikinimo komisiją bet kuriems kurių keblumų ir gal būt ne 
tarp abiejų valstybių nesusi- taip urnai busią pabaigtos, 
pratimams išlyginti, bet komisi
jos sudėties, priedermių ir 
sprendimo procedūros detalius 
palieka dar papildomai sutar- ' 
čiai nustatyti.
Sutartis penkeriems metams
Lietuvos-Rusijos paktas pa

daryta penkeriems metams ir 
nuo pasirašymo dienos turės 
būt per šešias savaites ratifi-’ 
knotas ir pasikeistas Kaune.
Sovietų spauda dėl Lietuvos- .tralumo ir nepuolimo

!su sovietų Rusija.
i klausimą, ar valdžia 
gal čia pasielgus.

•

Klerikalų organas Rytas sa- 
Tautų Sąjungos ir Lokamo su-,ko, kad sovietų respublika ve- 
tartis. Maskvos Pravda nesi- danti nuolatinę ir sistematingą 
gaili aštrių žodžių Tautų Są-; kampaniją prieš Angliją, o 
jungai, kuri “1922 metais pa-'dėl Lietuvai esą pavojinga 
pildė smurto aktą prieš Lietu-Į imti, kad ir netiesioginiu 
va”, ir tikis, kad Lietuva su- du, nedraugingą • poziciją 
prasianti, jogei Geneva esantidžiajai Britanijai.

Ryga taipjau spėlioja, kad 
Lietuva galinti pasinaudoti tuo 
sutarties punktu, kuriuo abid- 
ivi šalys pasižada nedalyvauti 
I jokiose priešingose • bet katrai 
-jųdviejų kombinacijose, 
testuoti prieš sovietų 
darymą sutarčių *su 
(Pabaltijo valstybėmis, 
Įjos laiką draugingus 
kius su Rusija.

ar kombinacijoVe, "ir Lietuvos-SSSR prekybos dery- 
i inbioal hos nesisekančios l jok tas |

abidvi

ir pro-

kitomis 
kadangi 

santy-

RYGA, X. 3. — Pranešimai

SSSR pakto

Sovietų spauda, plačiai ra
šydama apie tai, kaip sovietai 
myli taiką, aitriai atakuoja

Sleževičius,
iš Maskvos į

pasakė, kad 
jokios t 

Lenkija,

Lenkai sprendžia, kad amba- 
•sadorių tarybos 1923 m. kovo 
15 dienos tarimas, kuriuo bu
vo galutinai nustatytos Lenki
jos rytų sienos einant Versa
lis sutartim, ir paskum Tautų 

Sąjungos atsisakymas kelti iš 
naujo sienų klausimą pastumę 
Lietuvą žiūrėti kitokių galimy- 

jbių atgauti kraštams, kuriuos 
ji laiko sau priklausančius, bet 
kurie yra prijungti Lenkijai.

Vorvvaerts būtent paskelbė 
[oficialų apie tą įvykį ambasa
doriaus Neuratho pranešimą 
Vokietijos užsienio departamen
tui; tame pranešime sakoma, 
kad. vagyątė buvus padaryta 
pagal įsakymą diktatoriaus 
Mussolinio, kuriam rtipėjo iš
gauti tam tikri slapti Vokiečių 
dokumentai.

Taip pareiAl<6 Tribūne kores
pondentui Lietuvos ministeris 

pirmininkas M. 
kurs ką tik grįžo 
Kauna.

P. Sleževičius
Lietuva nesirašysianti 
taikos sutarties • su 
kol pastaroji nepagerbs Suval- 
atiduotas Lietuvai. Vilnius buvo! jye(jama mjrtjes

Pasak p. Sleževičiaus viena hanomn
priežasčių, dėl kurios padary-i UdUMIlU
ta sutartis su sovietų Rusija, 
buvo tai, kad Lenkija ėmė kon-! 
centruoti didelį skaičių savo 
kariuomenės Lietuvos pasieny.

ST. JEAN DE LUZ, Franci- 
ja, X. 3. —- Pranešimai iš Is
panijos skelbia, kad ten kurkia

ma svarbių įvykių ir kad Ispa
nijos siena Vėl stipriai daboja į 
ma.

'LOKIO, Japonija, X. 3.' — 
Premjeras Vakatsuki pareiškė, 
kad kabinetas veikiausiai pri
tarsiąs laivyno ministerio rei
kalavimui paskirti 300 milionų 
jenų (150 milionų dolerių) lai
vyno naujų pagalbinių laivų

SULAKSTĖ 28,000 MYLIŲ 
KELIONĘ

LONDONAS, spalio 1. -An
glų aviatorius Cobham, jsulaks- 

WASHINGTONAS, X. 3. — tęs 28,000 mylių kelionę į Aus- 
Lenkų legacijos pranešimu Len- traliją, šiandie parskrido į 
kijos seimas ratifikavęs tarpu- Londoną. Jį pasitiko milžiniškos 
savio garantijų ir apsaugos su- minios žmonių su didžiausiomis 
tartį su Rumanija. ovacijomis.

Lenkų-Rumanijos sutartis

Aeroplano katastrofa
Degančiam aeroplanui nukritus, 

septyni asmenys žuvo

Lietuvos klerikalų spauda paX 
sielojasi dėl sutarties su ’ 

sovietu Rusija
RYGA, X. 3. — Lietuvos 

klerikalų spauda, pasirodo, la
bai sielojasi! dėl padarytos nei- 

sutarties 
Ji stato 
iŠmintih-

LONDONAS, X. 3. — Penki* 
ria.i, tarp jų trys mote

rys, taipjau pilotas ir mecha
nikas vakar neteko gyvasčių, 
dideliam francuzų 
užsidegus ore v ir nukritus že
mėn.

^Aeroplanas skrido iš Pary
žiaus į Londoną, ir nelaimė at
sitiko Kente, Anglijoj, netoli 
nuo Tunbridge Wells. Visi pasa- 
žieriai buvo anglai.

aeroplanui

ZWICKAU, Vokietija, spalių 
3. —- Praeitą naktį j čia buvo 
jaustas žemės drebėjimas.

NEW YORKAS, spalių 3. - 
“Downtowne” praeitą naktį gai
šią, kilusį vienos 

bu-1kompanijos įstaigoj, 
Di- trylika gaisrininkų buvo pri- 

troškę.

to-
už- chemikalų 

gesinant

Pasak Vorvvaertso, ambasa
dorius Neurath išgavęs iš vagių 
prisipažinimą, kai jis, su kitais 
ambasados valdininkais, sugavo 
juos ambasadoje.

Vienas vokiečių ambasados 
tarnas prisipažino, kad penki 
italai, tarp jų policijos komi
saras ir karabinierių kapitonas, 
pnvertę jį padaryti raktus į 
ambasadą ir saugiąją šėpą, kur

Mirtim bus baudžiami tie, kur buvo padėtas baltas vpkas su 
kėsinsis nužudyti diktatorių reikiamais Italijos diktatoriui 
Mušsolinį. j dokumentais. Tada ambasado-

—-------- rius, su dviem kitais valdinin-
v .. įkais, voką su dokumentais pa-

ROMA, Italija, X. 3. tal"!keitė kitu papašiu voku ir pasi
jos ministenų kabinetas vakar.slėp. ambasados sodne< Jie pa 
patvirtino įstatymą, kuriuo įve- ma^ fcaj į ambasadą įėjo itžtlų 
dama mirties bausmė. valdininkai, išsiėmė iš šėpos vo-

Įstatymas bus taikomas, tik ką ir bandė pabėgti. Jie betgi 
tokiems politiniams nusikaltę-1 pasislėpusių ambasados valdi- 
liams, kurie kėsintųsi nužudyti,' ninku, apsiginklavusių revolve- 
ąr nužudytų karalių, karaliuną 
arba diktatorių Mussolinį.

NUPIGINTAS PINIGŲ .
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Iriais, buvo, sulaikyti. Prispirti 
prie sienos italai prisipažino, 
kad vagystę padaryti jiems 
buvę įsakyta Itabjos užsienio 
reikalų departamento, Mussoli- 
niui reikalaujant.

' Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą. ‘

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislyjdt, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

• Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.

Chictigai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiausiai debesiuota; kar
tais gali būt lietus ir perkūni
jų; vidutiniška temperatūra; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 75* F. i 

šiandie saulė teka 5:49, 
džiasi 5:29 valandą.

Prašo leidimo nušaut 
savo sumj

OMAHA, Neb., spalių 3. — 
Vietos pilietis Sam Cosentino, 
laikrodininkas, kreipėsi į polici
jos viršininką prašydamas, kad 
jam leistų nušauti savo sūnų 
Mikę, 17 metų. Cosentino skun-| 
džiasi, kad jo sūnūs esąs nepa
taisomas vagis, dėl kurio visa

lei- šeimyna kenčianti negarbę ir 
gėdą.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
>739 So. Halsted St. Chicago, H1
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Namai ir Žemė
, Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba

Incorp. 1^)25 in. bal. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd SL, Canal 2552
J. YUšKEVičIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., lafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6611 So. VVestern Avė., Republic 5550

Dažnai girdim kalbant, kad 
tokiam ir tokiam žmogui gali
nta skolinti, nes jis yra pasitu
rintis. Taip tai taip, bet nepa- 

s,an" darius dokumentų .arba neišga- 
------------kreny- vug vekselio sunku būti užtik- 

dis >ra taip pačiai rjnįam^ jOg skolininkas laiku ir 
pilnai išpildys savo 'Žodį. Čia 
ir iškyla reikalas užstato arba 
kaip visi vadiname “morgičio”, 
Morgičius yra garantija, kad 
jeigu kas nesumoka sutartu 
keliu skolos, tai jo nuosavybė 

tikslu Įgali būti atimta ir parduota.
Reikia atkreipti domę dar į

Keli žodžiai apie 
investmentus

Betas kuris, nesusiduria 
die su investmentais. Til 
bėj-, šis žo* 
vartojamas, jog jo prasme pa
sidaro nevisai aiški.

Pirma negu ei*, i toliau, pa
žvelkim ką reiškia tasai žodis. 
Investmentu vadiname perlei
dimą savo turto globos ir val
dymo. kam nors kitam, t-----
gauti iš to kokį nors pelną. 
Įdėjimas pinigų j savo krautu- vieną dalyką; sakysim, kad aš
vų nebus Investmentu, nes as
muo pasilieka 1 
rankose. Taipogi ne 
dinti investmentu u 
mo rezidencijos, • 1

* savininkas gyvens. Abejuose 
atsitikimuose nuosavybė neper- 
leidžiama kitam. i

Investmentai atsirado nelabai 
senai. Thi reiškinys paskutinių 
laikų.- Viduramžiuose invest
mentai nebuvo žinomi. Kiekvie
nas valdė savo turtą, o pinigus 
slėpdavo,už fiečiaus arba koji
nėse. Kurie turėjo daugiau, tai 
supildavo į geležines dėžes. Bė
gyje aštuoniolikto šimtmečio, 
kuomet biznis žymiai išsiplėtė, 
radosi reikalas ir keliems asme
nims susijungti ir bendrai 
veikt. Tūli įkalbinėdavo savo 
draugus paskolinti jiems pinigų, 
kuriuos sugrąžinsią su nuošim
čiais. Apie ti| maždaug laiką 
žmonės pradėjo dėti savo taupi- 
.nimus i real estate, žemę, dirb
tuves ir tt. Kartais net pati 
valdžia prašydavo paskolos ar 
tai karui, ar kam kitam. Taip 
pamažu išsivystė plati diiva 
investmentams, kuri paskutiniu 
laiku apėmė visas biznio šakas.

Investmentu pamatai
Kiekvieną kartą pavesdami 

naudoti savo pinigus kokiai 
nors korporacijai privalom ap
sidairyti ar saugioj vietoj bus 
kapitalas ir ar gausime žadėtą 
nuošimtį, be kurio nėra pras
mės investuoti.

Kad užtikrinti grįžimą pini
gų, neužtenka vien skolininko 
pasižadėjimo arba parašo, jog 
jis skolą atiduos tuo ir tuo lai
ku. Pravartu įsitėmyt koks 
yra jo finansinis stovis dabar 
ir koks bus, kada grąžins sko
lą. Antras dalykas sužinokim 
kokiems tikslams bus pinigai 
naudojami. Jeigu, sakysime, 
asmuo eina į banką skolinti 
kelių šimtų dolerių, tai jo, pa
prastai, atsiklausia ką jis ma
no daryt su jais. Jei atsakoma, 
jog lošti kortomis,' eiti laižybų 
arba “naminėlę” išvežioti, tai 
žinoma, bankas tokiam paskolos 
neduos. Nebent jis užstatytų 
savo namą ar kitą kokią nuosa
vybę.

nes as- pasiskolino $1,000 su pa- 
kontrolę savo žadu, jog sumokės už 25 metų, 

iilime va- Kaipo užstatą jis patiekia me- 
pasistaty- IJiaį namuką. Praėjus paminė- 
uioj pats tam laikui, namas gali sugriūti 

ir, žinoma, skolos grįžimas lie
kas neužtikrintu. Tokiuose at- 
sitikimuose geriausia padaryti 
sutartį, kad namas nebūtų ap
leidžiamas ,ir reikalui 
tai somas. Taipgi, kad 
draustas nuo ugnies, 
ir kitų nelaimių. —V.

lotų negaunam. Bet loto vertė 
juk nuo to pakyla. Bizniškose 
vietose per keletą metų lotas1 
pabrangsta stebėtinai. Ten kur Lietuvių Real Ritate Tarybos 
buvo mokėta, sakysiu $1000 už Veikimas
dešimtį molų parduodama už 
$11,000, tai mano nuomone, pel-j 
nyta nemažai. Yra 
kurie nieko daugiau 
tik lotus, 
tūkstančių.
padarė pinigo lotais. Astuoni | Greitu laiku žadama paskelb- 
metai atgal prie Wes-tern Avė. ti įdomių ir svarbių dalykų 
buvo 10 akerių žemės įkainuo- apie nejudinamo turto stovį 
los $20,000. Įmokėti reikėjo Chicagoje. Kas įdomauja tegul 
$5,000 pinigais. Dabar tąją že- atydžiaix seka šį skyrių, 
mę galima parduoti uz $20,000
vienų akerj. .Ji, reiškia. pabran-J Pavyzdys kitiems 
go keturias dešimtis 
Septyni metai atgal,
keturių lotų prie 70 gat. ir Ash- vininkų nertioka apsieiti su šą
lami Avė. buvo nupirktas už vo įnamiais. Kad’ neatrodytų šis 
$21,000. >siadnie tos sklypo že- dalykas vienpusišku, paduosi- 
mės nenupirksi ir už $300,000. me pavyzdį, kur lietuviai tinka- 
Ar bereikia aiškesnio pavyz
džio įrodymui, kad lotų kaina 
kyla? Chicagoj yra tūkstančiai 
ir tūkstančiai vietų, kur žmo
nės pelno ir pelnys ant lotų 
arba namų. Ir visų biznio ša
kų real estate, mano rodos, yra 
pelningiausia ir saugiausia. Pa-J 
si tariant su real estate agen-

Musų žinios
m n ?

I2th STREET
Tek Kedzle 8902

KIMBALL

užėjus 
būt ap- 
potviniii:

Atsakymas j “Namas ar j
* i yra šutei

P-as A. Vizbaras pereitoj 
“Namai ir- Žemė“ laidoj rašė, I 
jog pelningiau pirk namas, o ne Į 
žeme arba lotas. Mano many
mu, tas gali būt teisinga, tik 
tokiuose atsitikimuose, kur pi r-i 
kėjas nesupranta žemės ar lo-l 
to vertės. Jam. žinoma, geriau; 
pirkt namas, nes pats nemokėsi 
nuomos, o jėi namukas dides
nis, tai nuomą gaus iš kitų ir

Bet neužmirškim, 
atsitikimų 
pirkęs tik 
na, o kiti 
jis gauna 
tai kame
būt vieta ar apielįnkė prasta, o

ir su hamais, kur 
vienas “bosas” gyve- 
butai tušti. Ar daug 
pelno? Jei negauna, 
gi priežastis? Tur

kuolų klausimų. X 
nai nesuprasdamas 
išbristi, nori savo 
duoti. Bet, kuomet 
neša rendos, tai jį
kainuoja žemiau užmokėtos su
mos, 
m ės

kompli-

kaip iš to 
namų par- 
namas ne-

mas
na-

jog
nuo

Ir jei toj apielinkėj že- 
kainos kilimo nėra, tai var

giai ar gali būti viltis, jog 
pabrangs ateity.

P-as Vizbaras pamiršta,
namo kaina daug priklauso 
vietos arba loto ant kurio jis 
stovi. Pirkdami namus arba 
žemę, žmonės kreipia domę ne 
tiek i rendas kiek Į ateitį; į 
galimą nuosavybės vertės padi
dėjimą.

Tiesa, už lotus tenka mokėti 
taksus arba aMesmentus tęsiant 
gatves ar įvedant kitokius pa
gerinimus, nors nuošimčių iš

LRE Taryba pradėjo vaisin- 
žmonių/gą rudenio veikimą. Atostogos 
nepirko, pasibaigė; valdyba ir nariai 

Jie uždirbo šimtais vėl bendromis pajėgomis sie- 
Daugelis lietuvių kia užbrėžtų tikslų.

i Pavyzdys kitiems 
kartų J Buvo kalbėta, jog tam tik- 

kirmpas ras skaičius lietuvių namų sa-

minusiai šeimyninkauja. Kele
tą amerikonų pastebėjo, jog 
jiems retai tekę matyti tokį są
žinišką ir tinkamą 
kaip 
5959

savininką 
kad yra F. S.—skas prie 
Calumet Avė.
Perkas nuosavybes
daugelio šaltinių tenka 

tais galima čia pasinaudoti pro- patirti, jog nuosavybių pirki
omis taip, kaip niekur kitur. nias ejna gana gyvai.
Lietuviai turi daug patyrusių____ ■■■■
asmenų šioj srity. Nejudinamos, v ______ 
nuosavybės agentai nuolat gal-!/ — —
voja ir seka, kuriose vietose leL Lafayette 4228 •
apsimoka pirkt, o kuriose ne. i I lumbingf, Hciltinff

Tuo uždaviniu rūpinamasi sa-1 'ŠfŠ“
vo mitinguose ir Lietuvių Beal 1VI. YuŠka,

’aryba. Jos pastangos 3228 w. 38th Street, Chicago, lik 
suteikti kuogeriausius pa-Į V ■ ■■ ........

tarnavimus Chicagos lietuviams; _______
ir duot progos saviesiems 
dirbti lygiai kaip lotais, taip
namais.—G. Lucas.

Klausimai

Iš

Te!. Lafayette 4228 (
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
pattfrnauju kuogeriausiai 

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

uz- 
ir

Klaus. Ar ne malonętumet 
pranešti man ar buvo paskuti
niu laiku išleistas parėdymas,j 
jog jeigu čekis nepristatytas j 
banką per 60 dienų, tai jis nu
stoja vertės.—A. Drugt.

Atsuk. Musų žiniomis, pana
šaus parėdymo iki šiam laikui 
nėra. Bendrai 'taisyklė yra Į 
sekanti: kiekvienas čekis pri
valo būt pasiųstas bankon ne- 
sivėhiojant. Iškilus kokiem nors 
nesusipratimams tikrą laiką ga
li nustatyti tik prisaikintieji ( 
teisėjai—“jury”.

2) Klaus. Keletą 
pavartoję žodžius 
“įstatymas”. Kuom 
vienas nuo kito?

Alsa k. žodį “teisė”, mes var
tojame kalbėdami bendrai, pav.Į 
piliečių teisė, nuosavybės teisė,' 
Anglijos teisė ir 1.1. “Įstaty
mu” vadiname, pavienį seimo 
arba senato aktą. Pav. įstaty
mas, draudžiantis real estate

i

ar-Ma

3514*16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

Sw

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAIVIUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS' PARODO:
Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
Oro permainas — giedrą, ūkaną^ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar) šerkšną, žiemos laiku.

5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

2.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po
Pasiimantiems iš ofiso po........

80 centų
75 centus

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

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra iSvaiantis, suminki- 

tinantis. atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygute “Eye Care” arba “Eye 

9E.OhioS<.,Chkag<» Beauty”. Dykai pareikalavus.

Garsinkites NAUJIENOSE”

SKAITYTOJAU!
kartų e-aty
“teisė” ir 

jie skiriasi

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

dimo ir t.l.

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

[Pacific and Atlantic Photo]

į’ ,r^ /••>«»,

M

Miami miesto reginys audrai praėjus.

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

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

cHčw»Ntriwti Adresas

Miestas .................................. State...........
lipildyk ir siųsk Naujienoms

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

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet lenkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lė viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geriausias,*nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iŠ dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vienų šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia ~ padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
dųntimu $1.50.

1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.

“NAUJIENŲ" KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų“ skaitytojams, kad 
“Naujienos“ įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny-v 
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų“ knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

e|1niatism
* Lengvins skausmą 

x Niekas nesuteikia tokięs 
malonios pagelbos kaip 
originalis Bai/me Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originalea
i Francuzaškas

BAUME BENGUE
( ANALOiSlUUt )



NAUJIENOS, ChicSgd, UI. Pirmadienis, Spalių 4, 1926

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 11)25 m. bul. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd SL, Canal 2552
.J. YUSKEV1ČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., lafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. \Vestern Avė., Republic 5550

Musų žinios
1

12th STREET
Tek Kedzie 8902

KIMBAL

Keli žodžiai apie 
investmentus

šian

Dažnai girdim kalbant, kad 
tokiam ir tokiam žmogui gali
ma skolinti, nes jis yra pasitu
rintis. Taip tai taip, bet nepa
darius dokumentų .arba neišga-Retas kuris nesusiduria 

die su investmentais. Tik reny-'vug vejęSe]jo SUnku būti užtik- 
bėjį šis žodis yra taip plačiai rjntani, jog skolininkas laiku ir 
vartojamas, jog jo prasmė Pa-'pi|nai išpildys savo žodį, čia 
sidaro. nevisai aiški. jjr jg^yia reikalas užstato arba

eiti toliau, pa- kaip visi vadiname “morgičio”, 
Morgičius yra garantija, kad 
jeigu kas nesumoka sutartu 
keliu skolos, tai jo nuosavybė 

tikslu Įgali būti atimta ir parduota.
Reikia atkreipti domę dar i 

įdėjimas pinigų i savo krautu- vieną dalyką; sakysim, kad as-

Pirma negu 
žvelkim ką reiškia tasai žodis 
Investmentu vadiname 
dimą savo turto globė 
dymo. kam nors kitam, 
gauti iš to kokį nors pelną.

perlei

vę nebus Investmentu 
muo pasilieka kent 
rankose. Taipogi nogi 
dinti investmentu ir 
mo rezidencijos, • k u 
savininkas gyvens. Abejuose 
atsitikimuose nuosavybė neper- 
leidžiama kitam. i

Investmentai atsirado nelabai 
senai. Thi reiškinys paskutinių 
laikų. • Viduramžiuose invest
mentai nebuvo žinomi. Kiekvie
nas valde savo turtą, o pinigus 
slėpdavo .už pečiaus arba koji
nėse. Kurie turėjo daugiau, tai 
supildavo į geležines dėžes. Bė
gyje aštuoniolikto šimtmečio, 
kuomet biznis žymiai išsiplėtė, 
radosi reikalas ir keliems asme
nims susijungti ir l>endraw 
Veikt. Tūli įkalbinėdavo savo 
draugus paskolinti jiems pinigų, 
kuriuos sugrąžinsią su nuošim
čiais. Apie tą maždaug laiką 
žmonės pradėjo dėti savo taupi- 
.nimus i real estate, žeme, dirb-, 
tu ves ir tt. Kartais net pati 
valdžia prašydavo paskolos ar 
tai karui, ar kam kitam. Taip 
pamažu išsivystė plati diiva 
investmentams, kuri paskutiniu 
laiku apėmė visas biznio šakas.

Investmentu pamatai
Kiekvieną kartą pavesdami 

naudoti savo pinigus kokiai 
nors korporacijai privalom ap
sidairyti ar saugioj vietoj bus 
kapitalas ir ar gausime žadėtą 
nuošimtį, be kurio nėra pras
mės investuoti, 

s
Kad užtikrinti grįžimą pini

gų, neužtenka vien skolininko 
pasižadėjimo arba parašo, jog 
jis skolą atiduos tuo ir tuo lai
ku. Pravartu įsitėmyt koks 
yra jo finansinis stovis dabar 
ir koks bus, kada grąžins sko
lą. Antras dalykas sužinokim 
kokiems tikslams bus pinigai 
naudojami. Jeigu, sakysime, 
asmuo eina į banką skolinti 
kelių šimtų dolerių, tai jo, pa
prastai, atsiklausia ką jis ma
no daryt su jais. Jei atsakoma, 
jog lošti kortomis,'eiti laižybų 
arba “naminėlę” išvežioti, tai 
žinoma, bankas tokiam paskolos 
neduos. Nebent jis užstatytų 
savo namą ar kitą kokią nuosa
vybę.

i, nes as- muo pasiskolino $1,000 su pa- 
:rolę savo žadu, jog sumokės už 25 metų, 
ulime va- Kaipo užstatą jis patiekia me- 
pasistaty- dinį namuką. Praėjus paminė- 
ii jo* pats tam laikui, namas gali sugriūti 

ir, žinoma, skolos grįžimas lie
kas neužtikrintu. TJokiuose at
sitikimuose geriausia padaryti 
sutartį, kad namas nebūtų ap
leidžiamas ir reikalui 
taisomas. Taipgi, kad 
draustas nuo ugnies, 
ir kitų nelaimių. —V.

būt ap- 
potvinių

Atsakymas j “Namas ar 
Lotas“

perei to j 
“Namai ir Žemė” laidoj rašė, 
jog pelningiau pirk namas, o ne ■ 
žemė arba lotas. Mano many-i 
mu, tas gali būt teisinga, tik 
tokiuose atsitikimuose, kur pir-i 
kėjas nesupranta žemės ar lo-| 
to vertės. Jam. žinoma, geriam 
pirkt namas, nes pats nemokės 
nuomos, o jėi namukas dides
nis, tai nuomą gaus iš kitų ir

Vizbaras 
Žeme’

Bet neužmirškim, 
atsitikimų 
pirkęs tik 
na, o kiti 
jis gauna 

kame

LRE Taryba pradėjo vaisin
gą rudenio veikimą. Atostogos 
pasibaigė; valdyba ir nariai 
vėl bendromis pajėgomis sie
kia užbrėžtų tikslų.

į Greitu laiku žadama paskelb-
/ ’■ svarbių dalykų

tu it o stovį 
įmokėti reikėjo Chicagoje. Kas įdomauja tegul 

tąją že-atydžiai\ seka šį skyrių.
kitiems

žmonių, 
nepirko, 

Jie uždirbo šimtais 
Daugelis lietuvių

Aštuoni

lotų negaunam. Bet loto vertė 
juk nuo to pakyla. Bizniškose 
vietose per keletą metų lotas * 
pabrangsta stebėtinai. Ton kur Lietuvių Real Estate Tarybos 
buvo mokėta, sakysiu $1000 už Veikimas

dešimtį metų parduodama už • -----------
$11,000, lai mano nuomone, pel
nyta nemažai. Yra 
kurie nieko daugiau 
tik lotus, 
tūkstančių,
padarė pinigo lotais.
metai atgal prie Wes*tern Avė. tj įdomių ir 
buvo 10 likerių žemės įkainiui- apie nejudinamo 
tos $20,000.
$5,000 pinigais. Dabi
mę galima parduoti uŽ\$20,000 
vieną akerį. Ji, reiškia, pabran
go keturias dešimtis kartų. 
Septyni metai atgat, kampas 
keturių lotų prie 79 gat. ir Ash
land Avė. buvo nupirktas už 
$21,000. siadnie tos sklypo že
mės nenupirksi ir už $300,000. 
Ar bereikia aiškesnio pavyz
džio įrodymui, k'ad lotų kaina 
kyla? Chicagoj yra tūkstančiai 
ir tūkstančiai vietų, kur žmo
nės pelno ir pelnys ant lotų 
arba namų. Ir visų biznio šil
kų real estate, mano rodos, yra 
pelningiausia ir saugiausia. Pa-j 
sitariant su real estate agen-j

Pavyzdys
Buvo kalbėta, 

ras skaičius lietuvių namų sa
vininkų neriioka apsieiti su sa
vo įnamiais. Kad' neatrodytų šis 
dalykas vienpusišku, paduosi
me pavyzdį, kur lietuviai tinka
miausiai seimyninkauja. Kele
tą amerikonų pastebėjo, jog 
jiems retai tekę matyti tokį są
žinišką ir tinkamą 
kaip 
5959

jog tam tik-

Iš

savininką 
kad yra F. S.—s kas prie 
Calumet Avė.
Perkas nuosavybes '

daugelio šaltinių tenka
tais galima čia pasinaudoti pro- patirti, jog nuosavybių pirki
omis taip, kaip niekur kitur. nias ejna gana gyvai.
Lietuviai turi daug patyrusių__  —
asmenų šioj srity. Nejudinamos; ________
nuosavybės agentai nuolat gal-Į# ■ ■■—■ , ..... .
voja ir seka, kuriose vietose Ick Lafayette 4228 i

Į apsimoka pirkt, o kuriose ne. i ’ Plumblllg, Heating
Tnn išdaviniu rnninimimi sa-' Ka‘P° lietuvis> lietuviams visados 
Luo uždaviniu lupinamusi sa pattfrnauju kuogeriausiai’ 

vo mitinguose ir Lietuvių Real IVI. YliŠkcl,
Estate Taryba. Jos pastangos 3228 W. 38th Street, Chicago, III. 
yra suteikti kuogeriausius pa-p _ "
tarnavimus Chicagos lietuviams* 
ir duot progos saviesiems 
dirbti lygiai kaip lotais, taip 
namais.—G. Lucas.

.............
Tel. Lafayette 4228 t

Piumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.
t - - — - - - ------------------------------

už- 
ir

Klausimai
1) Kiaus. Ar ne malonėtumėt 

pranešti man ar buvo paskuti
niu laiku išleistas parėdymas,* 
jog jeigu čekis nepristatytas i 
banką per 60 dienų, tai jis nu
stoja vertės.

Atsuk. Musų žiniomis, pana
šaus parėdymo iki šiam laikui 
nėra. Bendrai 'taisyklė yra Į 
sekanti: kiekvienas čekis pri-, 
valo būt pasiųstas bankini ne-

A. Drugt.

3514-16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
‘ NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
' PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.

I 4. Sniegą, pūgą ar/šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėlas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems 
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie
nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

Siunčiant paštu parduodame po.......... 80 centų
Pasiimantiems iš ofiso po....................75 centus

I

NAUJIENOS,
173d So. Halsted St., Chicago, III.

ir su hamais, kur 
vienas “bosas” gyve- 
butai tušti. Ar daug 
pelno? Jei negauna, 
gi priežastis? Turtai

būt vieta ar apielinkė prasta, o

daug kompli-

kaip iš to 
namų par- 
namas ne

gal neparanki 
Real estą te yra 
kuolų klausimų, 
nai nesuprasdamas 
išbristi, nori savo 
duoti. Bet, kuomet 
neša rendos, tai jį
kainuoja žemiau užmokėtos su
mos. Ir jei toj apielinkėj že
mės kainos kilimo nėra, tai var
giai ar gali būti viltis, jog 

pabrangs ateity, 
is Vizbaras pamiršta, 

priklauso

m:is
na-

jog
nuo

namus arba

nesusipratimams tikrą laiką ga
li nustatyti tik prisaikintieji 
teisėjai—“jury”.

2) Klaus. Keletą kartų esatę 
pavartoję žodžius “teisė” ir 
“įstatymas”. Kuom jie skiriasi 
vienas nuo kito? j

Alsak. Žodį “teisė”, mes var- j 
toj ame kalbėdami bendrai, pav. | 
piliečių teisė, nuosavybės teisė,' 
Anglijos teisė ir l.t. “Įstaty
mu” vadiname, pavienį seimo 
arba senato aktą. Pav. įstaty
mas, draudžiantis real estate 
agentui verstis be specialiu lei
dimo ir t.t.

namo kaina daug 
vietos arba loto ant kurio jis 
stovi. Pirkdami 
žemę, žmonės kreipia domę ne
tiek i vendas kiek j ateitį; į 
galimų nuosavybes vertės padi
dėjimą.

Tiesa, už lotus tenka mokėti) 
taksus arba asesmentus tęsiant 
gatves ar įvedant kitokius pa
gerinimus, nors nuošimčių iš

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

Miami miesto reginys audrai praėjus.

0h , 
Heniy!

America’s

Candy!

švarios, šviesios, Svei-
9 k°s» Gražios Akys

nyra Puikiausias turtas 
Murino yra išvalantis, suminki- l’blt'tinantis, atšviežinantis ir 

f nekenkiantis.
Jums patiks jisai'| U-U K 1*1 I-V Knygute MEye Care” arba “Ey« 

MuriMCa?DpuH.S.,9B.OhioS<.,Chicago Beauty”. Dykai pareikalavus.

Garsinkites NAUJIENOSE

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus j dovanas.

Daugink savo kuponus 
prisiūdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Vardas

Adresas

Miestas .................................. State...........
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

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

Grojikliai Pianai
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim- 
hall yra geriausias,*nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino
Šios,dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų .mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

1739 So. Halsted St.
Cilicago, III.

“NAUJIENy” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny-v 
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go —- malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

( * Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokięs 
malonios pagalbos kaip 
originalia Bai/me Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip groit kaip uždėsite.

Gaukite Originale®
i Francuzdška®

BAUME BENGUE
(ANALOtaiauą)



Pirmadienis, Spalių 4, 1926 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

MUSŲ MOTERIMS
......................   ■ Veda Dora Vilkienė1.......

1 puodukas virtos kiaulienos 
bei''* vištienos supjaustytos 
išilgais labai plonais kaip 
siūlas šmotukais.

12 kiaušinių
1 šaukštas kinietiško dažalo

i i i ■ i aia >bii«i

ŠVENTADIENIO PYRAGAS

KĄ IR KAIP VIRTI CHOt

OYSTER STEW

l/2 kvortos oisterių
1 kvortų pieno
3 šaukštai sviesto 

šaukštuko druskos
Va šaukštuko pipirų.
Nuvalyk oisterius, kad nebū

tų akmeniukų. Pakaitink raša
le. kuriame atneši oisterius iš 
k ratilu vės, pakol oisterio kraš
tai nepradės susitraukti. Pridėk 
sviestų, druskų ir karštų pienų. 
Gana dėl (i žmonių.

• suvilgyto 2 šaukštais van
dens

*/o puoduko vandens ar sriu- 
lx>s.

KINIETIšKI RYŽIAI

1 puodukas ryžių.
Mazgok ryžius šaltu vande

niu pakol vanduo bus Visai gry-

Sudėk j geležini puodų. Už
pilk 5 puodukus vandens. Pa
dėk ant didelės, karštos ugnies 
ir duok greit užvirti. Sumažink 
ugnį ir virk ant mažos ugnies 
20 30 minutų pnskui paduok 
stalan su chop suey.

KEPTI KINIETIŠKI RYŽIAI

6 puodukai virtų ryžių
2 žali svogūnai
2 kiaušiniai
1 puodukas keptos kiaidienos
2 šaukštu taukų bei alyvos
1 šaukštų druskos.
Sudėk taukus bei alyva ant1 

skaurados, pakaitink, įdėk mė
są ir pakepink kartu su svo
gūnais. Tegul kepa 3 minutes. 
Pridėk rvžius. Išmaišyk. Kuo-* • *• met gerai viskas sukais sudėk 
(nevirtus) kiaušinius ir vėl ge
rai išmaišyk. Tegul paverda 3 
minutes pakol kiaušiniai sukie
tės. Paduok karšta.

•>

Paimk didelę skauradų, su
šildyk, supilk druskų ir alyva. 
Sudėk Bamboo slioots ir chest
nuts, gerai išspausk pirm 
siaut ant skaurados, paskui 
mėsų ir kiaušinius kartu 
gerai išmaišius. Paimk ir 

blyną
skaurados, gana toloko 
nuo kito.
Išpilk alyvų iš skaurados. Pa
imk viena šaukštų 
dažalo ir su vi įgylu 
su sumaišyk 
vandens- bei 
skauradoje 2 
keletą blynų
randasi dažalas, tegul paverda 
ir įsisunkia kiek to dažalo.

1% puoduko cukraus
1 puodukų sviesto bei taukų 
I šaukštukų baking powder
1 šaukštukų cinamonų
*Z» šauIcStiilco allrtpiece
2 pfloduku razinkų
% puoduko cukruotų vyšnių
1 puodukų ananasų (pine- 

apple)
Yt puoduko džiovintu 

kotų
4 kiaušiniai

plak kokias 5 minutes. Kepk 
kirtyje, bet blėlį išklok grj’iia 
balta popicra nekarštame pe
čiuje 3 valandas, arba ant ga
ro virk 4 valandas.

dė-

apri-

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimų tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
gimines iš Liietuvos labai greitai.

Daro doviernastls ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

.3311 So. Halsted Street 
Tel. Yards 6062 

Chicago. III.

Tel. Lnfavctte 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo- 
ter-ims ir merginoma putarimuH 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

1

2V£> sv. liesos mėsos
3 puodukus supiaustytų svo

gūnų
sv. kinietiškų “watcr 

chestnuts”
šaukštai komų krakmolo 

suvilgyto su 2 šaukštais 
vandens 
šaukštu alyvos bei taukų 
šaukštų druskos
puiKluku supiaustytų sale- su dideliu šaukštu 
rų 
šaukštas kinietiško dažalo.

Galima pridėti grybų, jeigu
norima.
* Pridėk druskų prie laukų bei 
alyvos. Kuomet įkais ant skau
rados sudėk jose supiaustytų 
mažais ketvirtainiais šmotukais 
mėsų. Tegul pasikepinus verda 
ant mažos ugnies kurtu su da
žniu. Nulupk ir nuvalyk Water 
chestnuts, sumaišyk su selerom 
ir svogūnais ir pridėk prie mė-

puodų ir virk ant mažos ugnies 
10 15 minutų. Jeigu nebus- ga
na sunkos, dapilk vandens bei 
sriubos. Sumaišyk suvilgyta 
krakmolų su 1 šaukštu kinietiš
ko dažalo (esencijos) ir pridėk 
prie mėsos su daržovėm. Tegul 
paverda viena minutę. Paduok 
su ryžiais.

EGG FOYUNC

1 šaukštų druskos
i/2 puoduko alyvos
1 puodukas “bamboo slioots)

siūlą šmotukus ir 2 colių 
ilgio.

sv„ “\Vater chestnuts”, nu
valytu, nuplauta ir supiaus- 
tvta į šmotukus 2 colio ii-

2840
2639. Paprasta mokyklai suknelė. 

Ja galima pasiūdinti į pusę valandos. 
Ir ji kainuotų nedaugiaus kaip *koks 
vienas doleris. Galima siūdinti ir iš 
šilko ąrba aksomo, jeigu norima dė
vėti šaltesniam ore.

Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 
metų. 8 metų mergaitei reikia 2 yar- 
dų 40 colių materijos ir keletą yardų 
stugelių.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

išro-2840. Naujos mados suknia 
danti kaip ir bliuzą. Gražiai išrodys 
iš lengvo šilko. Galima siūti ir iš 
dviejų rūšių materijų.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę, 
mierai reikia 3% yardų 40 colių 
terijos.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

f NAUJIENOS Pattern Dept.

1739 S. Halsted St, Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..... ...... .... ..
Mięros ........ .................. per krutinę

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

siųsti man pavyzdį No ...... . ......... .
Mieros ........... ............... per krutinę

(Vardas ir pavardė)
1 į_ . ___ y.__ __ rr_ ■ f__

' e (Vardas ir pavardė)

(Adresas) (Adresas}

(Miestas ir valst.) (Miestas ir valst.)

gan 
dėk 
ant 

vienų
Pakepink abi puses.

kinietiško 
krakmolų 

su Yž puoduko 
sriubos ir virk 

minutes. Padek 
skauradon, kur

ŠOKOLIADINIS PYRAGAS

1 kiaušiniai
’/o puoduko ląukų ar sviesto
2 uncijos šokolado
1 šaukštukas vaidilos
1 ’/j puoduko cukraus
2l/j puoduko miltų
4 šaukštukai baking povvder 
1 puodukas vandens.
Išplak kiaušinius, trynius ir 

baltymus- kartu, pridėk cukrų 
ir vėl plak. Sudėk ištarpytus 
taukus bei sviestų ir vandenį. 
Sudėk miltus, persijotus su ba
king powderiu ir ištarpylų šo- 
koliadų. Pridėk vanilių ir virk 
neperkarštame pečiuje 15 minu
tes 
,gu 
tik

supilus vienan fornian. Jei- 
perdalinsi pusiau, tai ,kepk 
25 minutes.

PAPRASTAS, BET PAMALI- 
NIS SVIESTO LUKRAS 

(IUING) PYRAGAMS

i

2

šaukštai sviesti)
kiaušinio trynis
puoduku miltuota cukraus 
šaukštukų vanillo.

Ištrink sviestų, pridėk iš
plaktų tyrnį išlengvo dėk cukrų 
ir vanilių vis maišydama.

šokolado-Sviesto Cukras
Pridėk vienų nucijų ištarpyto 

šokoliado prie viršminėto re
cepto.

Mocha (Kavos Lukras)
Pridėk du šauktsus stiprios 

kavos ir % puoduko daugiaus 
cukraus negu prie s pamatinio 
lukraus.

LUKRAS ANT GREITŲJŲ 
DARYTAS

1 puodukas miltuoto cukraus 
šaukštu sviesto

2 šaukštu saldžios Smetonos 
bei vandens

Yx šaukšto druskos.
14 šaukšto vanillos
Ištrink sviestų su cukrum.

Pirdėk vandens bei Smetonos, 
vanilių ir druskų. Dadėk, jeigu 
reikia cukraus, kad lukrų gali
ma butų lengvai tepti.

2

Nauja Mady Knyga

1/2 šaukštuko maltų 
1 puodukų mažųjų

gvazdikų 
razinkų.

% puoduko cukruotų citrons 
VT puoduko smulkiai 

tytų citrinos ir 
luobų. ’

•/_. puoduko kavos.

supiaus-

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

akis — pritaiko 
šlifuoti stiklai 
vietos.

cukrum, 
kiaušinius, 

(plonai su- 
kava ir

Ištrink sviestų su 
pridėk’ neplaktus 
kartu su kokiais 
pjaustytais) ir kava ‘ir gerai 
maišyk. Pridėk gerai, koletų 
sykių persijotus miltus, baking 
powder ir druskų ir pridėjus 
prie pirmojo mišinio, gerai iš-

Atėjo žurnalas Kultūra 
No. 7—8. Kaina 45c. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Egzaminuoja 
akinius — 

ant

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Auhland Avenue 
Kampan 18-toa Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31 tat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vuhI PenoByl- 
va n i jos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
geibų.

Valandos nuc 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
V vai. vakare.

- Yards 4951

Jarusz-Kausliillas, D. C
AKU&ERKA 

3252 So. Halsted St.

Lietuviai Advokatai XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS’ 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeportb Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 • 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS

Karolis Norkailis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

8 vakaro. Kitu lai

ku 'pagal sutarti.

Viršuje

State

Mpterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

L’niversal

Bank

ir mergi-

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLOG.

77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Itoom 1538
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VALET
AutoStrop 

Razor
Pasiga- 
landa 
pats

LIETUVIAI DAKTARAI

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki ,9:30 vakare 
4608 S. Ashland A ve., 

Netoli 4Cth St. Chicago, III.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis ištaiso

DR.G.SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

«-0R. HERZMAN •»
— IŠ RUSIJOS —

V ✓

'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 prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St, netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

4 Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2238
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

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

3464 So. Halsted St. v 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po , 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

Telefonai:

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

rz . , ( nuo 9 ikt 11 vai. ryte;
y alanaos į nuo 5 jjj q vai. vakare

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
M

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die- 
xną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

OR. IHARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL BoulevarI 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

A

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytąja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomi^ vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodanl kuponus apmalnymui^ turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

........................................... Atkirp čia
Data: Spalio 4 d, 1926

virš

86 
ma-

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • 

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res, 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Ofifco Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago
< arti 31st Street

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

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS- 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Opteinestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit i
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted SU Chicago, UI.
Užsuki manas.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

.. ..................... - - -- JI!

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353
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ne, ji pasibaigs tuo, kad Štali- 
$800 n° frakcija komuriistų partijo- 
$4 00*je pagaliau visiškai nutrauks 

2*50 ’ -------
1.50 

.75

18c
75c

UžslmokSjimo kaina:
Chicagoje — pažtu:

Metams ............................... .
Pusei metų ___ __________
Trims mėnesiams -........... ..<
Dviem mėnesiams ___ __ _
Vienam minėsiu! ................

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur ulsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......—...................  $8.00
Pusei metų .........    4.00
Trims mėnesiams..............  2.00
Piinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

'ryšius su darbininkiškais parti- 
Ijos elementais ir pavers savo 
diktatorišką galią atviru nau
josios buržuazijos įrankiu. Dar
bininkai tuomet turės organi
zuotis skyrium, kad apsigynus 
nuo komunistų partijos maši
nos. Oficialė komunistų parti
ja, vadovaujama Stalino, pasi
darys grynai 
opozicija stos į 
eina socialistų 
bininkų unijos 
šalyse.

Galima pastebėti, kad pana
šios nuomonės laikosi ir dau
guma Europos socialistų. Rusi
jos bolševikai, iš tiesų, vystosi

kapitalistine, o 
tą kelią, kuriuo 
partijos i*r dar- 
vakarų Europos

TOMSKU) ANGLIJA NEJSILE1DO, BET KRAS1NĄ 
PRIĖMĖ

SOVIETAI NORI GAUTI PINIGŲ, O ANGLAI BIZNIO

SLAPTOS BOLŠEVIKŲ IR KONSERVATORIŲ 
DERYBOS

PIRMUTINIS PILSUDSKIO RUPESNIS 
• ___________

Kai Anglijos darbininkų unijos, laikė savo kongresą 
Bournemouth’e, bolševikai norėjo pasiųsti į tą kongresą 
savo agitatorių, Rusijos profesinių sąjungų pirmininką, 
Tomskį. Bet Anglijos valdžia nedavė jam leidimo įvažiuo- 
ti j Angliją. 4

Tačiaus tatai nereiškia, kad Anglijos valdžiai yra ne
pageidaujami visi bolševikai. į Londoną šiomis dienomis 
atvyko Leonidas Krasinas, kaipo sovietų ambasadorius. 
Jo įvažiavimas į Angliją nebuvo trukdomas. Priešingai, 
telegramos iš Londono sako, kad Anglijos valdžia esanti 
labai patenkinta Krapino atvykimu.

Vienas Amerikos korespondentas sako, kad jisai pa
tyręs, jogei komisaras Krasinas esąs atsiųstas į Londoną 
ieškoti Anglijoje pinigų Rusijos atsteigimui. Už anglų 
paskolą jisai sutiksiąs padaryti su anglais sutartį .dėl se
nųjų Rusijos skolų.

Tas pats korespondentas praneša, kad prieš sugrį
šiant Krasinui į Londoną sovietų valdžia ilgai vedusi 
slaptas derybas su Anglijos konservatoriais, stovinčiais 
arti prie valdžios. Laike tų derybų j Rusiją nukeliavusi 
grupė konservatorių parlamento atstovų, ir jie smulkiai 
išgvildenę su bolševikais visą Rusijos ir Anglijos santy
kių klausimą.

Jeigu Krasino atvykimas i Londoną buvo šitaip iš 
anksto prirengtas, tai jisai veikiausia netruks susitarti 
su Baldvvinu. Anglai duos pinigų rusams, o rusai apsiims 
mokėti ne tik naujas, bet ir senąsias skolas.

Bet kuomet bolševikai rengiasi prie šito žinksnio, tai 
tuo pačiu laiku jų spauda gąsdina Lietuvą, kad Anglijos 
imperializmas ketinąs ją pavergti. Gi bolševikų neva dar
bininkiški agitatoriai, kalbėdami profesinių sąjungų ir 
komunistų partijos vardu, šaukia, kad Anglijos valdžia 
smaugia darbininkus!

Vadinasi, viena ranka bolševikai veda “revoliucinę” 
propagandą prieš Anglijos buržuaziją, o antra ranka da
ro su ta pačia buržuazija sutartis. Ar šitokia dviveidė po-

Lenkų Pilsudskis sudarė naują ministerių kabinetą, 
pats užimdamas jame prėmjero ir karo ministerio vietas. 
Pirmutinis naujosios valdžios darbas, kaip sako telegra
ma iš Varšuvos, bus pradėt “diplomatinį veiksmą” dėl 
Lietuvos ir Rusijos sutarties, kuria pripažįstama Lietu
vai Vilnius.

Koks bus tas “dipĮomatinis veiksmas”, pamatysime. 
Gal Pilsudskis mėgins prikalbinti latvius ir estus, kad jie 
padarytų sutartis su Lenkija? Bet šiauriniai Lietuvos 
kaimynai turės gerai pagalvoti, pirma negu jie galutinai 
susijungs su lenkais prieš Lietuvą ir Rusiją.

Apžvalga
KARENSKIO ORGANAS APIE 

SOVIETUS

Rusijos premjero, 
organas “La Russie 
(Prispausta Rusija),

Buvusio 
Kerenskio, 
Opprimee” 
einąs Paryžiuje, išreiškia savo 
nuomonę apie frakciją kovą, ki
lusią bolševikų eilėse. Laikraš
tis sako, kad aštrus susirėmi
mai Rusijos komunistų partijo
je rodo, jogei sovietų Rusijoje 
eina klasių kova. z

Pasak “La Russie Opprimee”, 
bolševikų valdžia, vykindama 
“strategišką pasitraukimą” 
ekonominėje dirvoje, jau atsidu

rė pirmosiose privatinio kapita
lizmo stadijose. Noroms ar 
nenoroms, ji turi dabar ginti 
privatinio kapitalo reikalus ir 
todėl turi vaitoti valstybės ga
lią prieš darbininkų klasę. Ko
munistinės valdžios biurokratai 
yra priversti atstovauti “nep- 
manų” (naujųjų buržujų) rei
kalus, kurie stengiasi padidin
ti savo lobius darbininkų lėšo
mis.

Tai ir yra pamatinė priežastis 
tų nesutikimų, kurie iškilo ir 
tolyn vis labiaus aštrėja Rusi
jos komunistų partijoje. Intere
sų priešingumai tarp “nep-ma- 
nų” ir darbininkų 
voje tarp Stalino 
opozicijos.

Kuo gi ta kova
Kerenskio laikraščio

reiškiasi ko- 
f rakei jos ir

pasibaigs?
nuonio-

kaip tik ton pusėn, kurią nuro
do “La Russie Opprimee”. Bet 
ar tas vystymąsi toliaus tęsis 
tokioje formoje, kaip piešia 
tps laikraštis, tai, žinoma, kitas 
klausimas.

Stalino frakcija galit atsilai- 
kyt prieš opoziciją, bet gali ir 
neatsilaikyt. Jeigu opozicija 
(vadovaujama Trockio, Zinovje- 
vo, Kamenevo ir k.) paimtų vir
šų, tai “nep-manai” butų laiki
nai prispausti ir sovietų sąjun
goje' kuriam laikui gal. vėl bu
tų atgaivintas “tyrasis komu
nizmas”. Tuomet prieš bolševi
kų valdžią gąlų gale sukiltų 
ūkininkai, ir rezultate gal susi- 
darytų kokio nors raudonosios 
armijos generolo diktatūra.
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Feliksas Dzeržinskis
Vilniaus gimnazijoj

ka šviesa. Jo šiurkštus balsas 
buvo persisunkęs emocijomis. 
Nesuvaldomas berniukas, Fe
liksas nuolat bėginėjo korido
riais, tarsi uraganas, keldamas 
triukšmą ir su niekuo nesiskai
tydamas. Bet jau tada buvo 
galima pastebėti, kad jam tru
ko to tyro linksmumo, kuriuo 
pasižymi jaunuoliai.

“Kazimieras Dzeržinskis, Fe
likso vyresnysis brolis, mokėsi 
vienoj klasėj su manim. Jis bu
vo labai malonus, simpatiškas 
berniukas, kuris pavyzdingai 
elgėsi mokykloj ir visuomet 
gaudavo gerus pažymėjimus, 
nežiūrint į tai, kad jo, kalba 
buvo labai užpuolanti. Jis pa
pasakojo man daug įdomių da
lykų apie Feliksą, kuris buvo 
sugadintas vaikas ir į kurio špo
sus ir nepaklusnumą namie bu
vo žiūrima pro pirštus.

“Dzeržinskių šeima priklausė 
lenkų dvarponijai ir gyveno ko
kiame tai provincijos užkam
pyj. Matytą jie buvo gan pa
siturintys, nes, lankydami mo
kyklą, abu Dzeržinskiai gyveno 
goresniuose Vilniaus mokinių 
butuose. Broliai Drezržinskiai 
nepatyrė ant savo kailio netur
tingų mokinių vargo. Jie buvo 
jauni; gerai užlaikomi ponai
čiai. Jiems nebuvo supranta
ma, kaip bado verčiami kai ku
rie musų mokyklos mokiniai iš 
Ostrobramos koplyčios dėžutės

klausdavo kai kurie vogdavo pinigus. Pansione mo- 
| kiniai gyveno pusbadžiu ir kai 

bekišant 
į dėžutę klij/tis apteptus paga
liukus. Tai buvo* ne tik vagys
tė, bet ir šventvagystė.

Kaip Europos spauda sutiko 
žinią apie Dzeržinskio mirtį. 
—Lunačarskio pareiškimas.— 
Speranskio atsiminimai iš 
Vilniaus gimnazijos laikų.— 
Mokinių byla ir Dzeržinskis. 
—Kačalovo pasipiktinimas;— 
Incidentas cerkvėj. Grasi
nantis tonas.

galima kopijuoti kvotimų atsa
kymus iš kito, jeigu tik nie
kas nepagauna. Tie durniukai 
turėjo pastatyti sargybinius 
prie koplyčios, kad niekas jų 
neužkluptų. Iš kitos pusės, 
patogiu momentu sųėmėjui jie 
galėjo pasiūlyti kyšį. Vienok, 
viskas gerai, kas baigiasi gerai. 
Kitą kartą jie bus gudresni; ir 
jie nebeužsiiminės tokiais menk
niekiais, kaip žvejojimu kapei
kų iš dėžutės—je suras ką nors, 
kas geriau apsimoka...’

“Tada aš maniau, kad Dzer
žinskis tik juokavo. Aš gerai 
atsimenu, kaip aukštas, šviesia
plaukis aštuntos klasės mokinys 
su šypsą, kuri reiškė panieką, 
klausėsi tos kalbos. Tai buvo 
Sverubavičius— dabar paskil- 
bęs Maskvos Dailės Teatro ar
tistas, kurio scenos vardas yra 
Kačalovas. Žiūrėdamas į mo- 
žiuką Dzeržinskj, jis klausėsi 

.iki pabaigos, o paskui, pasmer
kiančiai palingavęs galvą, pąsi- 
šalino. Su gėda turiu prisipa
žinti, lųid iš Felikso kalbos aš 
tik juokiaus.

“Mažai aš tepridaviau reikš
mės ir kitam incidentui, ku
ris atsitiko musų mokykloj. 
Vieną dieną Feliksas ant grei
tųjų paklausė manęs koridoriuj:

“ ‘Speranskt, ar išlaikei algeb
ros kvotimus?’

“ ‘Aš manau’.

toli, jeigu noriu kalbėti į jūsų 
Dievą? Tu žinai, kad musų baž
nyčiose mes negalime net len
kiškų maldaknygių vartoti!’ 
pasakė jię tai su velniška šyp
sena.

“Aš nieko nežinojau apie už
draudimą lenkiškų maldakny
gių, ir tą žiaurų pažeminimą, 
kurį turėjo jausti mano kom
panionas. Aš pusėtinai susimai
šiau ir tegalėjau tik pasakyti:

“ ‘Užsičiaupk ir tylėk. In
spektorius gali pastebėti mudu?

ramiai ir nekalbėsiu. Kai kuri 
laiką! Kai kurį laiką!’—grasi
nančiai užbaigė jis. ’

“Man tada nei sapne neprisi
sapnavo, kad tas jaunuolis su 
sukoneveikta siela kada nors į- 
steigs inkviziciją nekaltiems 
Rusijos žmonėms kankinti, ku
rie savo krauju priversti bus 
nuplauti kiekvieną caristinės 
valdžios klaidą”.

Taip lai atrodė Dzeržinskis 
jaunystėj savo mokyklos drau
gui. Charakteristika, reikia 
pasakyti, labai įdomi.—K. A.

Bronius Balčiūnas

Iš Gyvenimo Praktikos Argentinoje
(Tęsinys)

Europos spauda pašventė ne
mažai vietos įvairiems komen
tarams apie Dzeržinskio mirtį. 
Paskilbęs anglų dvasiškis, Dean 
Inge, Londono “Evening Stan
dard” tiesiai sako, jog su če
kus- kūrėjo mirtimi Rusija pa- 
siliuosavo nuo vieno didžiausių 
baisūnų, kokį pasaulis kada 
nors yra žinojęs. “Visi tironi
jos ginklai”, sako jis, “kuriuos 
euristinė valdžia variojo, tapo 
dar labiau sugalasti. Aibė pro
vokatorių, slaptosios policijos 
agentų ir šnipų buvo kiekvienoj 
gatvėj. Jų vyriausias tikslas 
buvo surasti tam budeliui nau
jų aukų”. t

Pats komisaras Lunačarskis 
laikraštyj “Krasnaja Zvezda” 
prisipažįsta, jog “neapykanta, 
pagieža ir kerštas gaubė Dzer- 
žins’kį. Net mes, komunistai, 
kartais pradėdavome abejoti dėl 
jo politikos išmintingumo. ‘Ar 
mes neperdaug jau vartojame 
terorą?’ 
musų”.

O vienas politiškas pabėgėlis 11 ^UV!.
štai ką rašo laikraštyj “Rul

Vil-man teko per plauką nuo mir
ties išsigelbėti, bet niekuomet n*aus visuomenė delei to įyy- 
nebuvau susimaišęs tiek, kad ki° buvo labai sujudinta. Vie- 
i’ebegalėčiau savęs kontroliuoti J no^ Feliksas Dzeržinskis slap- 
Nesusimaišiau net'tada, kai ma-j pranašavo, kad jaunuoliai 
re tardė čekoj. Bet susidūrus'į)US išteisinti, o mokyklos vedė- 
su Dzeržinskio lediniu žvilgsniu, Pun*e^*n^* 
man buvo labai sunku tvarky
ti savo mintis ’ ir atsakinėti į nerviškai traukydamas rankas.
Bykovo klausimus, kuris ir gi 
ten buvo. Man atrodė, kad Dzer-

“ ‘Niekis, niekis’, kartojo jis

‘Nieko blogo nebus, ir jie išeis 
sausi iš vandens. O sena bež
džionė’ — jis turėjo galvoj gim-

perveria mane ir atsimuša į nazijos direktorių — ‘bus ge- 
akmeninę sieną. Jeigu jus no- rokai supurtytas 
rite įgyti šiokį-tokį supratimą 
apie'Dzeržinskio akis, tai nuei
kite į zoologijos daržą ir įsi
žiūrėkite į krokodilio akis.”

Tačiau, gal įdomiausi Dzer
žinskio charakteristika priklau
so Valentin Speranskio plunks
nai. Speranskis kartu su Dzer- 
žinskiu mokinosi Vilniaus gim
nazijoj. Štai ką jis rašo apie 
tą periodą:

“Prieš penkerius metus, kai 
Feliksas Dzeržinskis praėjo pro 
šalį manęs, aš tuoj pažinau 
(nežiūrint į jo stiklines akis, 
įdubusius veidus, tamsią kak
tą ir Mefistofelio barzdą), kad 
tai senas mano pažįstamas iš 
mokyklos laikų.

“Nors vienmetis su manim, 
Feliksas buvo viena klase že
miau už mane Vilniaus .gimna
zijoj. Net. dabar aš galiu jį 
aiškiai įsivaizduoti kaipo dvy
likos metų • berniuką; judrų, 
kaip gyvsidabrį, ir beveik epilep- 
tiškai nervingą. Ir jo išblyšku
siame, anemiškame veide ne re
tėti pasirodydavo konvulsyvės 
grimasos, o šviesiai žaliose aky
se kartais sublzgčdavo šetoniš-

Petrapily j, 
jeigu laike tardymo paaiškės, 
kad su mokyklos pansiono ve
dėjo pritarimu jis iš savo dva
ro pristatinėjo pansionui supu
vusias bulves. Grandioziškas 
skandalas!’

“Jis pasirodė esąs tikras pra
našas. Kelioms mėnesiams pra
slinkus, yilniaus teismo rūmai 
buvo kimštinai prikimšti pub
likos, kuri, susirinko pasiklau
syt sensacingos jaunuolių by
los. ' Mes, kurie kartu mokėmės 
su jais, sekėme bylą didžiausiu 
smalsumu; bet 'mokiniai į teis
mo rumus nebuvo įleidžiami. 
Ant rytojaus, vienok, mes pa
tyrėme iš laikraščių, kad, ačiū 
advokatų sumanumui, kaltina
mieji mokiniai tapo išteisinti. 
Feliksas Dzeržinskis su trium
fu šokinėjo, laikydamas laik
raštį rankose, ir aiškino žemes
nių klašių' mokiniams:

“ ‘Kartais nieko , blogo nėra 
tame, jeigu paimi, kas tau pa
tinka tik reikia dabolis, kad 
nepagautų tavęs. Tie naivėliai 
buvo tikri kvailiukai, nežiūrint 
į tai, kad juos teismas išteisino.1 
Musų franeuzas tiesą sako, kad

rašt^ iš 
(matematikos 

pas kurį gyveno 
Galėsi pataisyti

“ ‘Jeigu nėši tikras, tai aš ga
liu pavogti kvotimų 
Rodkevičiaus 
mokytojas, 
Dzeržinskis).
klaidas. Arba dar geriau, at
sakyk į visus klausimus iš nau
jo ir aš tavo raštą, kai moky
tojo žmonos nebus namie, įdė
siu į kvotimų raštų krūvą, o tą, 
kurį parašei mokykloj, sunai
kinsiu’.

“ ‘Bet Dzeržinski, ką tu kal
bi? Ar tu galėtumei—’ pro
testavau aš.

“‘Ko tu bijai? Aš noriu 
patarnauti. Bet, iš kitos 
sės, jeigu tu nenori, tai ir
reikia—užlaikyk savo nekalty-

tau 
pu- 
ne-

“Neapkęšti Rusiją Dzeržins
kis pradėjo iš pat mažens. Dar 
mokykloj būdamas aš pastebė
jau, kad jis ciniškai ir su ne
apykanta žiuri į visokį auto
ritetą. Suprantama, toks atši
lt Šimas dalinai buvo galima pa
teisinti. Patvarkymai, kurie 
reguliavo viešąsias mokyklas, 
buvo neįmaanomai blogi. Ser- 
gejevskis, kuris dvidešimt devy
nerius metus ėjo švietimo glo
bėjo pareigas, buvo nepakenčia
mo švietimo ministerio Tolsto
jaus pataikas. Jis griežčiausia 
vykdė savo reakcinius patvar
kymus. Žydams ir lenkams 
prisieidavo nemažai kęsti 
mokyklose. Po 1864 m. 
lenkų sukilimo buvo vis
kas / daroma, kad nustelbti 
visa, kas lenkiškumu atsidavė, 
šnipai sekė kiekvieną musų žin
gsnį, ir vis'okiais budais mes 
buvome persekiojami. Artistas 
Kačalovas, kurį aš ką tik pa
minėjau, daugeliuN»metų prabė
gus, pareiškė man, kad jis, nors 
ir priklausė dominuojančiai tau
ta ir paėjo iš privilegijuoto 
dvasiškių luomon, negalįs be 
šiurpulio prisiminti Vilniaus 
gimnazijoj praleistus metus.

“Kiekvienas musų buvo ver
čiamas lankyti ilgas cerkvės 
pamaldas laike cariškų švenčių. 
Bent protestonai ir katalikai 
buvo verčiami. Žydai ir ma
hometonai nuo tos pareigos 
buvo paliuosuojami. Aš ypač 
prisimenu vienas tokias pamal
das. Musų choras giedojo puL 
kiai; šventikas, kuris buvo ta
lentingas oratorius, vadovavo 
pamaldoms. Bet neįmanomo 
gražumo rusų katedra nejdoma- 
vo Dzeržinskio. Jis stovėjo prie
šakyj manęs ič nerimo. Ant 
galo* nerviškai sušnibždėjo man 
i ausį:

“‘Velnias! Ta nauja unifor
ma spaudžia po pažastimis, kal- 
nierius lipa aukštyn,' kojos, nu
tirpo kaip greit mes galėsime 
eiti namo?’

\ “Aš su pašaipa atsakiau:
“ ‘Prašyk Dievo, kad pamal

dos greičiau užsibaigtų’. k
“ ‘Kuriąz kalbą aš turiu var-

panijos, jei aš neklystų, netei-

fantazija sąskaiton 
materialių gerovių, to- 

sunkiai atsiekiamų 
Išvargę apgyventose 

noromis nenoromis pa
rankas visokių garlai- 

agentų, kurie

‘krokodi- 
diploina- 
bel šiuo 
vedama 

Kiekvie-

nors nepri-

Kodel-gi nesiliauja imigraci
ja Argentinon ir kas daryt, kad 
pagerinus musų būvį?

Pirmutinė ir svarbiausi imi
gracijos priežastis iš Lietuvos, 
tai bendra sunki ekonominė 
padėtis; toliau, jau musų pačių 
kaltė, kad žmonės bėgdami nuo 
vilko patenka meškai j nagus. 
Prisieina konstatuoti faktą, kad 
musų tautiečiai labai mažai te
žino apie tikrąją padėtį Argen
tinoje. Nėra jokių visuomenės 
organzacijų, kurios butų suriš
tos tampriais .ryšiais su musų 
imigrantais Argentinoje, ku
rioms rūpėtų emigrantų vargai 
ir kurios informuotų emigran
tus ir norinius emigruoti apie 
jųjų opiausius klausimus. Musų 
tautiečiai, norintieji emigruoti, 
maitinasi ne rimtomis', tikro
mis informacijomis, bet dau
giausiai iliuzijomis. Jie stve
riasi *visokių fantastingų sumar 
nymų, nes geęai žinoma, kad 
pas žmogų, paskendusį varguo
se, žaidžia 
visokiu 
limųjų, 
kraštu, 
vietose, 
tenka į
vių kompanijų 
stengiasi kuodailiausiai nupieš
ti gyvenimą Argentinoje; nu
pasakoja ape Argentiną taip, 
kad pas busimą imigrantą gal
va pradeda suktis. Minėtose 
garlaivių kompanijų agentūro
se ant stalų randasi, stori ak 
bomai su gražiausiais Argenti
nos vaizdais... štai puikus pai
nių gojelis, vaizduojantis liguis
tai fantazijai puiku rojų ant 
žemės; štai nutukusros karvės- 
avys, liudijančios apie pieno 
produktų ir mėsos pigumą;
štai dideliausi kupiečiai įvai
riausių javų duodfC suprasti,
kaip čia žeme derlinga ir kaip, 
'neva, Ijo vargo ir kapitalo at
liekami žemės ūkio darbai. Ga
lų gale vikriai prodemonstruo- 
jama statistiniai daviniai ir be
galiniai “paaiškinimai žodžiu” 
stumia musų tautiečius į agento 
glėbį. Suprantamas darosi no
ras kuogreičiausiai išsprukti iš 
tvankios atmosferos į apgyven
tas guštas... Ir nestebėtina, jog 
paskutiniai drabužiai ir paduš- 
kos parduodama, kad sukrapš- 
čius 'reikalingi pinigai apsimo
kėjimui agentui, b y tik kųo- 
greičiausiai patekti į šalį ste
buklų ir “dangiškų gerovių”...

Ir štai faktinai Argentinoj - 
apverktini rezultatai, su kuriais, 
visuomenė rimtai turi skaitytis 
ir galvoti, ką padarius, kad už
kirtus kelią emigracijai ir pa- 
gerinus būvį'tų, kurie čia jau 
vargsta.

Pirmučiausia reikalinga kuo- 
plačiausia informacija. Tuo tiA 
kslu valdžia privalo surengti 
neapmokamas paskaitas apie 
“rojų Argentinoje”. Lėšas tam 
reikalui gal galėtų paskirti So- 
cialės Apsaugos Departamen
tas arba gal užtektų tų pinigų, 
kuriuos garlaivių kompanijų 
agentūros užsimokėjo pabaudos 
už “gerą agitaciją”. Antra, ar 
negalima butų ' reikalauti iš 
agentų, kad jie visiems emi- 
garntams, kuriems atvažiavus 
j Pietų Ameriką nepatinka, 
duotų veltui kelią Lietuvon. 
Žinoma, toks reikalavimas sun
kiai įvykdomas, bet aš turiu ome 
ny deportacijos įstatymus Suv. 
Valstijose, kur garlaivių kom-

dabar bus viskas 
pareiga yra su- 

organizaciją. Be 
“kepti karveliai 
j burną”. Viena

bentus keleivius ^privalo veltui 
parvežti ten, iš kur atgabeno. 
Jeigu-gi pas mus butų įstaty
mas, kurio remiantis Lietuvos 
pilietis galėtų reikalauti veltui 
kelionę atgal, tai garlaivių 
kompanijoms neliktų nieko ki
to, kai pakelti lietuviams lai
vakorčių kainas ir tuo budu 
apsidrausti nuo nuostolio. .Jau 
augšta kaina laivakorčių žymiai 
sumažintų emigraciją. Toks į- 
statymas turėtų būti laikinai 
išleistas, kol patys gyvenantieji 
Argentinoje lietuviai nepradė
tų reikalauti jojo pašalinimo. 
Jeigu Suv. Valstijos rado gali
mu įbesti imigracijos kvotą, tai 
kodel-gi mums nebūtų galima 
pabandyti, kaip nors apsisau
goti nuo “dangaus ant žemės”. 
Žinoma, čia pasipiltų 
lių ašaros” ir įvairus 
tiniai Spaudimai”, 
klausimu turi būti 
griežčiausia politika.
uam iš musų čia gyvenančiam 
aišku, kad laukti pagelbos iš 
kur nors ar kieno
ricina; mes turime patys savo
gelbėti arba vierts kitam pasi- 
gelbėti. Kiekvienam iš musų, 
pirmoje eilėje, rupi gauti dar
bas, o antra, kad tas darbas 
butų geriau apmokamas. Kiek
vienos tautos žmonės, žinoma, 
ir rūpinasi, pirmoj eilėj, gauti 
darbą savo tautiečiui. Pažan
gesnės tautos jau nuo senai tu
ri savo įvairiausias tuo reikalu 
šelpimo draugijas. Mano strai- 
pshy (žiur. Lietuvos žinios ko
vo 14 d. 1924 m.) aš nurodžiau, 
kad pirmoj eilėj reikalingas 
mums musu konsulas. Konsulą 
jau turime, bet tas dar nereiš
kia, kad jau 
gerai; musų 
tverfi rimtą 
organizacijos 
nelėks mums
iš rimtų priežasčių, trukdančių 
bent kokį organizacijos darbą, 
randasi tame, kad mes Jpli 
viens nuo kito gyvenameTnssi- 
sklaidę po visą Argentiną. Musų 
kuopelės nedidelės, labai retai 
kur randasi 100 lietuvių; ir ma
žai kur prie vielos butų 1,000 
ar daugiau. Tarp’ musų, ačiū 
neišvystytam susisiekimui, di
delės distancijos; mos vieni ki
tų nematome ir nepažįstame. 
Aišku, kad tokiose sąlygose ne
sant tamprių ryšių sunku kal
bėt apie organizaciją. Reika- 
lihga mums ieškoti išeitis iš to
kios padėties, kadangi mes esam 
visi darbininkai, dauguma pra
monėse ir tik reti žemės ūkyje 
dirbdami. Mes turime surasti 
tokį pramonės centrą, kur 
mums visiems užtektų darbo. 
Suradus patogesnį centrą, tu
rėtumėm stengtis ten apsigy
venti. ten sutvertumėm savo 
organizaciją ir bendrom jė
gom, imdami pavyzdį nors ir 
iš vokiečių, bandytume surasti 
tinkamas kolonizacijai žemes. 
Juk ir valdžios “geri sumany
mai“ kada nors turės duoti vai
sių ir, jei mes busim 
Ofcunizuoti, galėsime
geresnes vietas. Kada mes čia 
gyvenantieji sulauksim geres
nes ateities, sunku pasakyti. 
Bet mes gerai žinome, kad su
tverti materialiai fetiprią musų

tvirtai 
užimti

Įima.
(Bus daugiau)
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Išklausius rezoliucijos, su tū
lais paklausimais iš atstovų, re
zoliucija buvo priimta.
« Rezoliucijų komisija pateikė 
rezoliuciją sudarymui pildomojo 
komiteto, kuris pildys seimą nu
tarimus. Adv. F. J. Bagočius 
referuoja tame klausime žodžiu 
apie reikalingumą tokio kūno 
kuri turi pildyt* seimo nutari

amus. Rėzoliucija skamba se
kančiai;

“Penktas Amerikos Lietuvių 
Visuotinas Seimas apsvarstęs 
Amerikos lietuvių susirūpinimą 
savo gimtinio krašto reikalais, 
gerbūviu ir ateičia, ir imdami į 
atydą šio Seimo nutarimus, at
randa taipgi jos Lietuvos reika
lais rūpinas musų vadinamoji 
progresyvė visuomenė tiktai 
kad musų kitos sriovės daugiau 
atydos kreipia į savo dogmų ir 
partijų reikalus, skaitydami; 
Lietuvą ir jos žmones ir jų rei
kalus antraeiliais tiktai, ir to
dėl randa reikalingu sutverti ir- 
ganą, kuris šio Seimo nutarimus 
vikdys ir stovūs Lietuvos ir jos 
liaudies gerbūvio sargyboj tol, 
kol Amerikos visuomenė per sa
vo tribūną neras reikalingų su
šaukti šeštąjį Visuotiną Seimą.

“Tam tikslui šis Seimas nuta
ria įsteigti Amerikos Lietuvių 
Tarybą susidedančią ir pasilai
kančią sekančiai:

“1. Amerikos Lietuvių Tary
ba susidės iš narių, iš kurių 9 
rinks šis Seimas ir po tris pa
skirs organizacijos turinčios 
kuopos, ir pritariančios šiam 
Seimui.

‘‘2. Rezignavus ar kitokiu bil
du iš Tarybos prasišalinus Tary
bos Seime rinktam nariui, Ta
ryba dviem trečdaliais balsų pa
pildys savo skaitlių. Rezignavus 
ar iš Tarybos prasišalinus orga
nizacijų deleguotiems nariams, 
organizacijos per savo organus 
jų vietoj deleguoja kitus.

- “3. Taryba egzistuos ir veiks 
tol, kol šeštas Amerikos Lietu
vių Visuotinas Seimas nuo jos 
priderysčių nepaliuosuos arba 
kitokius patvarkymus nepada
rys.

“4. Taryba savo sastatoj pasi
dalys i sekančias komisijas iš 
trijų narių, būtent:

1. Pašalpinių Draugysčių Ko
misija

2. Spaudos, Knygų ir Skaity-

.>

3. Santykių Amerikos Lietu
vių su Lietuva Komisija

4. Moksleivių Komisija
5. Klaipėdos Krašto Komisi-

lja r . •6. Prekybos Rūmų Komisija
7. Lietuvių Imigracijos Ko

misija.
Prie Tarybos neprigulmin-

gai veiks Amerikos Jaunuome
nės Taryba iš septynių narių 
šio Seimo rinktų, kurie papildys 
savo skaitlių tokiomis komisijo
mis kaip musų jaunuomenės 
reikalai laikui bėgant to reika
laus”.

Po diskusijų, rezoliucija buvo 
priimta.

Nomi nacija Tarybos iš sekau-i 
čių asmenų: • f

Adv. F. J. Bagočius, So. Bos
ton, Mass., adv. N. Rastenis, 
Baltimore, Md., adv. S. Rodis, 
Chicago, III., ir D. Pilka, South 
Boston, Mass., p. V. F 
akas, New York, N. 1 
Michelsonas, So. Boston, Mass. 
p. J. O. Sirvydas, Brooklyn, N 
V., p. K. Augustinavičius, Chica
go, 111., p. J. V. Grinius, 
delphia, Pa.

Specialen Jauuolių Komisijoj) jpanija pareikalavo iš savo

1 Reikalauja injunctiono
prieš streikierius

Savaitę atgal pasišalino ad
vokatas Joseph Slcpin, por kelis 
pastaruosius metus dirbęs už 
kolektorių prie Albert Pick & 
Co. Prokuroro detektivai ir po
licija visur jo jieško. Jo pabė
gimas nebūtų svarbus ir gal 
liekas nejieškotų, bet kad kom
panija pasigenda $50,000, Ku
tuos jis buvo sukolektavęs 
kompanijai nepridavęs.

Motina norėjo prigirdyt 
savo vaikus

ir

Bauer Cab Co. vakar atsikrei
pė į teismų, prašydama išduoti 

• prieš streikuojančius jos taksi- 
’’,kabų šoferius ir taipjau uniją 

injunctloną, kuris uždraustų uni 
jai ir streikieriams 

Phila- kompanijos bizniui.

Jankau- ■
, P- Bomba apardė san-

krovą , >•

kliudyti 
Streikas 

tapo* paskelbtas todėl, kad kom- 
šo- 
5cferių, kad jie sumokėtų po 

už galioną paselino.

Sugryžo Floridos 
gelbėtojai

Prie Ruby* Weinhousę “dry 
goods” sankrovos, 338 W. North 
\ve„ tapo padėta, bomba, kuri 

' progdama apardė sankrovos 
r nam*. priekį, pridarydama už 
10,000 nuostolių, 
lamų stiklai taipjau 
Priežasties padėjimo 
nežinoma.

Apielinkes 
išbirę j o. 
bombos

išsise- 
priimta

Penkta- 
laikytas 

1926 m.

nominuoti ir išrinkti sekanti 
jaunuoliai:

Dr. A. Kapočius, So. Bostoik 
Mass., prof. J. Mėšlis, So. Bos
ton, Mass., p. M. Mikolainis, 
Brooknyn, N. Y., p. K. Bagdo
nas, Brooklyn, N. Y., p. J. Kaz
lauskas, Pittsburgh, Pa., p-lė 
A. Akelaity te, Pittsburgh, Pa., 
p. V. A. Jankauskas, So. Boston, 
Mass.

Seimo Rekordų reikale refe
ruoja adv, N, Rastenis. Iš
klausius refėrato ir rezoliucijos^ 
buvo plačios diskusijos’; 
mus diskusijoms, buvo • 
sekanti rezoliucija:

“Amerikos Lietuvių 
sis Visuotinas Seimas, 
rugpiučio 29-31 dd.,
Philadelphia, Pa., priėmė sekan
čią rezoliuciją:

“Kadangi šis Amerikos Lietu
vių Penktasis Visuotinas Sei
mas yra istoriniu nuotikiu lie
tuvių gyvenimo, ir kadangi jo 
darbai bent dalinai duos Ameri
kos Lietuviams ir Lietuvai ne
mažai brangių vaisių, ir kadan
gi jo darbai ir nebūtų palikti už- 
mirstinais,

“Nutarta, išleisti šio Seimo 
Albumas, kuriame bus užrašyta 
Seime nuveikti darbai ir delega
tų ir organizacijų vardai, kurias 
jie atstovavo.

“Kartu nutarta išrinkti ko
misija iš trijų asmenų, tuo tik
slu pasirūpinti”.

Lafke šio Seimo atėjus žinia 
iš Lietuvos, kad 12 d. rugpiučio, 
1926 m. pasimirė Petras Vilei
šis, įkūrėjas pirmojo dienraščio 
“Vilniaus žinios”, kuo
met Rusijos valdžia pagrūmota 
1905 m. revoliucija, gražino lie
tuviams spaudą.

Astovas p. J. O. Sirvydas 
trumpoje sutraukoje referuoja 
jo darbų vaisius. Prezidentas 
prašo atstovus atsistojimu pa
gerbti mirusį tautos didvyrį ve-

Skaitoma telegramas nuo Dr. 
M. J. Viniko su linkėjimais sei
mui.

įnešimas buvo kad pasiųstas 
pasveikinimo kabelis Dr. J. Ba- 
sanavičiui.

Išsibaigus reikalams, Prezi
dentas trumpa prakalbate užda
ro seimą, 7:30 vai. vakare.
Prezidentas, 'S't. Gegužis, 
Sekretorius, A. B. Strimaitis, 
Vice-Prezidentas, D. Pilka, 
Sekr. 1-mas Pag. A. Akelaitytė, 
Sek r. 2-ras Pag., Dr. J. Mešlis.
Rugpiučio 31 <1., 1926 m. 
philadelphia, Pa.

Nusižudė iššokdamas 
per langą

Mrs. Bessie Kupczyk, 35 m., 
1220 Augusta St., tapo areštuo
ta ir uždaryta kalėjiman, o jos 
du vaikai, 8 m. mergaite ir 6 
m. vaikas, yra paimti prieglau
dom Ją kaltinama už bandymą 
prigirdyti savo vaikus, Įmetant 
juos į upę.

Pasak policijos, Bessie Kup
czyk yra didele ir nepataisoma 
girtuoklė. Ji tiek prisigeria, 
kad kada girta būdama šlitinė
ja gatvėmis, tai ją visuomet ly
di būriai vaikų, kurie iš jos vi
saip tyčiojasi. Pora dienų atgal 
ji taipjau prisigėrusi šlitiniavo 
gatvėmis, ir kaip paprastai, ją 
lydėjo būrys besityčiojančių 
vaikų. Priešais ją ėjo jos pa
čios verkiantys vaikai. Užėjus 
atit Division St. tilto ji urnai 
pastvėrė savo vaikus ir prine
šusi juos prie tVarklių, norėjo 
juos įmesti į upę. Ir ji butų tai 
padariusi, bet ją spėta laiku su
laikyti. z

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligps rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKU

> 1800 So. Ashland Avė.• ' •. z
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NedS- 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

* • REZIDENCIJA:
2226 Mar^hall Blrd.

TELEFONAS CBAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL M64

DR. VAITUSH
optometristas •

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą ' akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ‘ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
rorpas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama { mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Atidarys dvi naujas 
mokyklas A f A

šiomis dienomis gryžo Floridos 
gelbėtojai, kurie buvo išvykę iš 
Chicagos gelbėti' nukentėjusią 
nuo uragano Floridą, — 40 dak
tarų ir 60 slaugių. Ta gelbėji
mų ekskursija vadovavo Chica
gos sveikatos' komisionierius 
Dr. Herman N. Bundesen.

ši ekspedicija buvo pirmuti
nė ir geriausiai suorganizuota 
pagelba, kokią floridiečiai susi
laukė. Jiė turėjo sugryšti 48 va
landas pirmiau, bet Florida bu- 35 m 
vo juos sulaikiusi, prašydama 
dar pasilikti porai dienų ir teik
ti pagelbą.

Sugryžusius Chicagoje pasi
tiko šimtai žmonių. Sugryžu- 
sieji visi yra pavargę, bet links
mus, kad galėjo pasitarnauti 
nukentėjusiem? nuo uragano. 
Ekspedicija buvo gerai aprū
pinta, visukuo, kas reikalinga 
gelbėjimo darbe ir susidėjo iš 
patyrusių daktarų ir slaugių, 
kurie psižymėjo savo darbu 
pernai Illinois ir Indiana ura-

Pastaruoju laiku, kaip matyt, 
įėjo madon žudytis iššokant 
per langą. Per pastarąsias ke
lias savaites jau trys žmonės iš
šoko hOteliuose per langus ir 
užsimušė. Du pirmieji nusižudė 
iš nusiminimo delei ligų. Tre
čiąja taip nusižudžiusią buvo 
moteris Mrs. May, H. Moore, 

iš Keokuk, Iowa. Ji nu
sižudė iššokdama iš 22 augšto 
lango Sherman hotely. Rankoj 
turėjo raštelį, kad butų prane
šta apie mirtį jos vyrui; taip
jau paliko vyrui laišką ir $10 
koteliui. Priežasties saužudys- 
tės nežinoma. Priešu porą dienų 
ji buvę atvykusi į Chicago pir
kinių reikalais, šeimyninių ne
sutikimų taipjau nebuvo. Laiš
ko vyrui neatidaryta, laukiant 
jo paties atvykimo į Chicago.

Trys vaikai sudegė' .

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji ei n ų kablegramų

šiandie bus atidarytos dvi 
naujos mokyklos — Roger C. 
Sullivan Junior High School 
prie 6620 Greenview Avė. ir 
Calumet Senior High School, 
prie 81 ir May gatvių. Pirmo
joj mokykloj tilps virš 2,000 
mokinių, o pastarojoj, kuri už
ims vietą senosios Calumet mo
kyklos, 8025 Normai Avė., tilps 
2,500 mokinių. Abiejų mokyklų 
pastatymas kainavo po $1,500,- 
000. A t i ' t .

Povilas Kadelskis

JJONAS RUIKA.S
Persiskyi-ė su šiuo pasauliu 

spalio 2 d., 3:20 vai. ryto, 1926 
m., sulaukęs 67 metų amžiaus; 
gimęs Kedvidžių kaim., Uakių 
vai., Telšių apskr. Amerikoj iš
gyveno 19 metų. Paliko dide
liame nubudime savo mylimuo
sius ir mylinčius moterį Alber
tiną po tėvais Vulaitė, sūnų Jo
ną ir martj Agotą ir visus gi- 

Tnfnes. Kūnas pašarvotas ran
dasi 12331 Emerald avė., West 
Pullman.
' Laidotuvės įvyks antradieny, 

spalio 5 d., 8 vai. ryto iš namų 
j Šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčią, kuriose atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Ruiko gimi
nės, draugai ir pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti rjam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nubudę liekame,

Moteris, sūnūs, marti 
ir kiti giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius JodeiKis Tel. Yards 1741

šiuo pasauliu 
po pietų, 1926

Persiskyrė 
spalio 2 d., 4 
m., sulaukęs 
nevedęs, gimęs Kauno rėd., Uk
mergės apsk., parapijos ir kai
mo Liduokių.

su 
vai.
37 metų amžiaus;

Visi gelbėtojai buvo pasidali
nę kuopomis ir dirbo po 18 va
landų dienojte. Miegojo kur pa
puolė, atsisakydami nuo ligoni
nių ir privatinių namų, kad 
butų daugiau vietos Sužeistie
siems ir benamiams. Valgė kan
tinėse, kur ir kiti benamiai bu
vo maitinami.

Ekspedicija tuoj po atvyki
mo gerai suorganizavo visą gul
bėj irpo darbą ir apžiūrėję su
žeistuosius ir aprūpinę maistu 
alkanuosius, ekspedicija chlori
nu apvalė geriamąjį vandenį, 
kad neleisti plėstis limpamo
sioms ligoms, ypač nukentėju- 
siems nuo uragano miestams 
gręsė tyto epidemija.

Namuose ir ligoninėse ekspe- 
cilija aprišė žaizdas 4,426 žmo
nių, kurių daugeliui reikėjo da
ryti didesnes ar mažesnes ope- 

kitų ligo-
prižiurėjo. Be to 13,833 

nuo tyfo 
anti-teta-

Penktadieny pavieto ligoninėj 
pasimirė trys vaikai, kurie ap
degė dieną pirmiau.

Du broliai, Dominic, 14 m. Ir 
Joseph Dechiara, 12 m., apdegė 
laike gasolino ekspliozijos. Jie 
žaidė su automobilio gasolino 
tanku elėj užpakaly savo namo 
1816 Emerson Avė. Pasak liu
dytojų, praeivis įmetęs degtuką 
j tanką, gasolinas ekspliodavo 
ir mirtinai apdegino abu bro
lius.

Trečias vaikas, Michael Good- 
wich, 6 m., 4537 So. Paulina 
St., mirtinai apdegė bežaidžiant 
degtukais užsidegus jo drabu
žiams.

Patraukė teisman 
moterį

Paprastai tik merginos trau-x 
kdavo savo buvusius vaikinus 
į teismą, reikalaudamos didelio 
atlyginimo už sulaužymą priža
dų ir “širdies pažeidimą”, nes 
jie apsivesdavo su kitomis. Bet 
dapar tokio pat likimo susilau
kė ir viena moteris, Mrs. Caro- 
lina Pulman Grant, iš Oak 
Parko. Ją patraukė teisman ir 
reikalauja $50,000 atlyginimo 
už sulaužymą prižadų jos buvęs

racijas, o ir šimtus 
nių 
žmones liko įčiepyti 
ir 818 žmonių duota 
nūs serumo. Per'tą laiką aplan
kyta apie 2,000 namų.

“Floridos nelaimės negali įsi
vaizduoti niekas, kas nėra jos 
matęs,” sako Raudonojo Kry
žiaus atstovas p-iia Helen Com-
minškey. Ji sako, kad Miami, vaikinas VVillard Beshgetoor, su 
nėra tokios vietos, kurios nebu-. kuriuo ji buvo sutarusi apsives 
tų palietę uraganas, smarkiau- ti, bet paskui urnai apsivedė su 
sias lietus ir jurų banga.

Paliko didžiame nubudime 
brolj Ignacą ir brolienę Mari
joną Kadelskius, seserį Moni
ką šamienę ir 5 pusbrolius, Ig
nacą, Zigmontą, Povilą, Kazi
mierą Pukius, brolėnes ir Ka
zimierą Puknius Amerikoje. 
Lietuvoje paliko motyną ir 4 
seseles, Zofiją Lizonienę, Ste
faniją, Uršulę ir Konstanciją 
Kadelskaites. '

Kūnas pšarvotas randasi 6210 
So. Dorchester avė. laidotuves 
jvyku seredoj, spalio 6 d., apie 
1 vai. po pietų, iš ten bus nu
lydėtas j‘Tautiškas kapines.

Visi a. a. Povilo Kadelskio gi
mines, draugai ir pažjstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame:
Ignacas ir Marijona Kadelskiai 

ir visi giminės.

Laidotuvėm patarnaus ^ra- 
borius A. Masalskis Tel. Boule- 
vard 4139. . z <

Phone Boulevard 5203
' /Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graboritis ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St„ Chicago^ III. |

Pamatyk Chicagą — Pažink Chicagą

Vartoki! Rapid Transit Linijas

Geriausia 
Laikas va
žiuoti tar
pe 10 ir 4

Chicagos Gražiausia Parkas r

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, IIL

Medžiais apaugusi sala Jackson Parke
LAIKE rudeninių dienų jus surasite, kad Chicagos gražus parkai 
dar išrodo gražesni dėl pasilsi© ir žaidimų. Puikus Jackson Par
kas ant kranto Michigan ežero, čia yra piknikams vietos, golfo, 
laukas, tennis courts, žaidimams vietos ir ežerukai dėl pasivažinė
jimo loteliais. Pasigaminkit užkandžių ir važiuokit su vaikais j 
Jackson Parką dėl praleidimo smagiai dienos, kurios greit neuž
miršit. Nuvažiuosit tiesiai su Rapid Transit Linija.

Imkit South Side “L” traukinius pažymėtus “Jackson Park.” 
Važiuokit tiesiai ik i galo linijos, įėjimo į Jackson Parką.

Lengva važiuoti su -

RAHPtransrunes

J, F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
giad negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdlrby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halstcd St.

Tel. %Blvd. 4063
- .

Matai Kas Dedasi?

kitu, Charles Grant.

bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti -- bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamaa 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytoju.



—

Lietuvių Rateliuose. te naujojiniteiB
Pėtnyčioj Vilniaus 

paminėjimas
Dalyvaus žymios artistinės 

jėgos ir geri kalbėtojai

Taigi ateinantį penktadienį 
Lietuvių Auditorijoj turėsime 
metinį gedulingą Vilniaus užė
mimo paminėjimą. Savo atsilan
kymu ir programa ištikro 
rodysim broliam vilniečiam, 
sostinės neužmiršome.

pa- 
jog

"ssaland
Raudonųjų biznierių blufas

Roselando ir apielinkių did
žiuma darbininkų dirba Pull- 
man Co. vagonų dirbtuvėse, ku
riose dtTba viso apie 10 tuks- 

Visas dar-

Labai storavojasi Birutė 10 
spalių koncertui. Choras renka
si repeticijoms po du ir po tris 
kartus į savaitę. Vyrai rengiasi 

l“Forduką” sudainuoti geriau, 
negu Dzimdziai kitados.

Pa* | Solistai ir pianistai iš kailio 
neriasi. Ramanauskas* su Sto-
giu laukia su nekantrumu kon- tančių darbininkų, 
certo. Abudu dainuos gražiau-* darbas yra akordinis (piece- 
sias arijas iš operų: Faustas ir work) — įjuo štukų. Įprasti 
Traviata. Dr. Kliauga ir’neatsi- darbą neturinčiam draugų, ku
li eka. Ribokas net
lekcijas ima pirmam pasirody
mui.

NAUJIENOS, Chicago, Ill.„ 
. .................... 1 ■— 1 ""T
nitas. Turbut kad pamokintų 
darbininkus <ir darbininkes šei-į 
myninio gyvenimo doros ir ap-! 
šVietos. — Unijistap.

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI
Pirmadienis, Spalių 4, 1926

NAMAI-ŽEME

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. .

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popleruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted SL

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

BARGENAS greitam pirkėjui. Gro
jikas pianas, gerame stovyje, $90 
pridedam 75 rolelius ir benčių. Ati
duosime už biskj pinigų, o kitus iš
mokėjimais J 4 mėnesius.

ZAKAITIS
6512 So. Halsted St,

Laikraščiai 
kova už Vilnių didėja, 
randa 'vis daugiau ir 
šalininkų, kurie kaip 
smerkiam Želigovskio 
Todėl labai galimas 
jog Vilnius bus
greičiau, negu mes manom.

Bukime visi ateinančiam pen
ktadieny Lietuvių Auditorijoj 
ir užgirskime apie tai daugiau.

—K. V.

kasdien rašo.
Lietuva 
daugiau 
ir mes 
smurtą.' 
daiktas, 

atvaduotas,

jog Gražioji lytis iš pp.: Rimie
nės, Krasauckienėą, Sadauskai
tės ir Volteraitės, eina lenkty
nių su vyrais. Jos nori vyrus 
“subytyti“, tik nežinia ar pasi- 
seks. Jų keturios, bet ir vyrai 

’ keturi, jeigu neskaityt pianis- 
’ tų: Byansko ir Jozavito. 

gaičio nėra ką rokuoti, 
“vegeterijonas“ ir... prie 
vų nepripratęs... “žemės 
taip prisipažino.

special“ ii© galėtų pamokinti, yra labai 
sunku, o ne suprantant darbo 
negalima nieko uždirbti. Todėl 
vieni meta darbą, išeina, o jų 
vieton yra priimami kiti. Uni
jos jokios nėra. O nesant uni
jos, bosai turi pilną galią už 
mažiausį prasikaltimą darbinin
ką išmesti iš darbo, ne tik vie
ną, bet ir čielą gengę. Ir 
yra visai nenaujiena, kad 
15 ar ir daugiau darbininkų 
metama iš darbo.

Vana-

tai
10, 
iš-

ruduo

Birutė kas metai teikė 
bet šįmet atidarymo koncertas 
bus nepaprastas. “Generalė Re
peticija“ yra originalus daly
kas, kokio mes negalim įsivaiz
duoti.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu mokestvs yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
nirversti pasielgti pa;;: 1 konstituci
ja. —Sekretorius. <

BUČERNft ir grosernė ant 
pardavimo arba mainymo ant 
prapertės. Priežastis pardavimo 
nesupratimas darbo, nemokė j i- 

-rii lma8 kaH)OS ’r silpna sveikata, 
nois kasyklų, $5.75, Lump $6.75. lel I \
Boulevard 1035. I Yra trokas, mėsos plaunama ma-

...................— 1 pina ir kiti parankumai. 10456 
r " '.............................................i|So. Corliss Avenue.

5 kambarių mūrinis bungalow 
$5750 ' •

$500 įmokėti, $60 j mėnesj 
Mes pastatysim ant jūsų loto 

DYKAI išimtina apdraudos kompani
ja garantuos jūsų mokestį laike li- 
<os, susižeidimo arba atsitikime mir
ties ir likusieji išmokėjimai bus pil
nai apmokėti, O JŪSŲ INMOKETI 
PINIGAI BUS GRĄŽINTI. Už dide- 
Ij skaičių namų kainos yra labai pi
gios. Suteikiame augstos rųšies kon
strukciją visiems namams. Rašykit 
.uojau dėl galutinų nurodymų ir pla
nų, už tai jums nebus jokios atsa
komybės. NAUJIENOS, 1739 Šouth 
Halsted St., Box 861J Chicago, III.

PARDAVIMUI muro mimas, 2 pa
gyvenimų, 6 ir 6 kambarių; karštu 
vandeniu šildoma, įrengimai nau
jausios mados, 2 karu garažas, ar
ba mainysiu ant 2 flaių medinio 
mino arba bungalow. I'Ik $17,000. 
ktsišaukil po 5 vai. vakaro.

7013 Washtenaw avė.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS. GROJIKUS pianas sandely, turi 
būt parduotas už užlaikymą sande
ly, pridedama benčlus, roleliai, vis
kas už $110. Klauskit Mr. F. Bla- 
z.ek, 6136 So. Halsted st., 1 fl. fron
tas.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos IJetuvlų Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpęs J 
draugija Chicagos mieste. ' I šią. 
draugiją priklauso arti 800 vyrų1 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į Šia draugija 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dali Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti j šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 

Į jei netu ite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui 1 ------ n—*
S. P. _ 
draugiją tęsis tiktai iki 
12 d. š. m. Pertat verta 
lietuviams pasirūpinti, 
gruodžio 6 dienai T‘. .. 
(Irangijc’i narinis.

Bridgeport. — Saldžiausios Š. V. 
Jėzaus visi nariai priimkit j visuoti
ną susirinkimą antradieny, spalio 5 
d., 7:30 vai. vakaro, Liet. Auditori
joj, 3133 S. Halsted st. Šis susirinki
mas yra svarbus kiekvienam nariui, 
nes bus svarstomas klausimas ar 
pirkti Šerus Auditorijos-už gaunamus 
draugystės nuošimčius.

A. Bugailiškis, rast.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO
PARDAVIMUI bučernė. biznio da

roma į mėnesį $3500. Taipgi par
duosiu sykiu narna arba mainysiu.

, R. BANAS,
2633 W. 43rd. st.

Phone Lafayette 0170
PARDAVIMUI du pečiu, vienas 

kūrenamas anglim ir gesti virimui 
ir kepimui; antras šildymui, kūre
namas minkštom 
kom.

SAVININKAS turi 
kambarių rezidenciją, 
>0 pėdų lotas, karštu 
lomas, tile virtuvė ir 
iausj pasiūlymą, 4831 

Palisade 3453.

parduoti 7 
yra garažas, 

vandeniu šil- 
vana, už ge- 
Oakdale avė.STOGDENGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
hpielinkej. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO, 3411-13.
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114. | ’’

• RESTAURANTAS ant pardavimo 
arba mainymo. Biznis išdirbtas 
ilgus metus. Savininkas mainys 
namo ar lotų. Galima pirkti 
mažu įmokėiimn.

C. J». SUROMSKIS & CO. 
5833 S. Western avė.

$300 cnsh, $60 j mėnesį, naujas 5 
kambarių mūrinis bungalow, $7750. 
Gatvė cementuota, netoli mokyklų 
r 2 karų linijos. 7038 S. Oakley 
avė. Rcpublic 8851.

Bojui”: Tose dirbtuvėse diribo ir vir
šiausias raudonųjų biznierių 
vadas Martinas Bacevičius. 
Apie trys mėnesiai atgal, Bace
vičius likosi pašalintas iš dar
bo ir buk bosai nepasakę dėl 
kokios priežasties jį pašalinę. 
Tas ir pagimdė tarpe bolševi
kų didžiausį galvosūkį, kaip su
žinoti tą priežastį. Bėgiojo vie
nas prie kito ir darė visokius 
spėliojimus. Pats/Bacevičius ir
gi sakosi nežinąs ir jis darąs 
spėjimą. Buk tai pas Bacevi
čių buvę atėjęs nebejaunas au- 
gšto ūgio su dideliais ūsais j 
žmogus, kurio B. nepažinęs, ir 
jie buk tai kalbėję apie darbi
ninkų ir komunistų * parti jas, 
apie Busi jos sovietus ir tam pa
našiai, ir kad tas žmogus turė
jęs būti šnipas ir įskundęs bo
sams, o bosai jojo pabūgę kainoj 
didelio revoliucionieriaus, ir už 
tai B. išmetę iš darbo, kad jis 
nesukeltų revoliucijos. Dar buk 
Bacevičius norėjęs suorganizr 
ti kokį tai darbininkų biurą. 
B. jokio biuro nesuorganizavo 
ir jis suorganizuoti negali, nes 
nemoka anglų kalbos. Todėl jis 
ir negali būti pavojingas Pull- 
tnano bosams. Bet juk Pull- 
mane dirba dar aršesnių “revo
liucionierių”, kurių B. tiktai Į 
pasekėjas buvo, tai delko tų 1 

neišmeta iš darbo? čia tai ir . . .....
vra viarc P n I svet » 1(i44 VVabnnsia avė. Pradžiayia visas b. motas. B. patiko Į vakaro. —A. Lungevicz, sek. 
raudonasis biznis, o čia ir pro
ga pasitaikė, bolševikai nutarė 
leisti “Vilnį” dienraščiu ir B. 

e 1 ll.Vj spaliu i* v. v.j
'gauna šiitą vietą, tad kam jam | los svet. Visi nariai atekit, naujų 
'tada dirbti sunkų 
darbą Pullmano 
Bet kad pasidaryti save “kan
kiniu”, dideliu 
rium”, ir kad jis 
s&ms esąs pavojingas, 
kokį tai didelį žmogų, 
usus, padaro kokį tai 
o Maskvos davatkoms 
ir tereikia 
ninkai visi 
.“fajerą”, 
sunku) — 
liyj”, rugsėjo 25 d. jau rašoma (adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
is Westville, III., kad pas juos' 
kalbėtoju buvęs chicagietis M. 
Bacevičius ir kalbėjęs dviem at
vejais. Pirma apie “Vilnį“, o 
antru, apie tai, kaip mainierių 
unijai yra rimtas' pavojus iš 
pardavikiškų vadų pusės ir tt.
' Bacevičius unijai niekad ne

priklausė ir nepriklauso, o bet 
'gi turi drąsos ūnijistus mokin
ti. Unijistai turėtų pareika
lauti iš Bacevičiaus, kad pasiro
dytų unijbs ženklą ir tada tik
tai duoti jam balsą, o to netu
rint — varyti per duris lau- 

. kan. Bacevičius yra sufanati
zuotas raudonųjų biznierių bol
ševikas, ir jis /daugiau nieko 
nežino*, kaip tiktai keikti visus 
tuos, kurie nėra bolševikai. Ba- 
eevičius yra “Vilnies“ šėrinin- 
kas ir jis lenda prie kiekvieno 
žmogaus, kad parduoti “Vil
nies” Šerų, kad pasidaryti sau 
pelno. Pas jį nėra jokio pasi
gailėjimo, jis paimtų nuo bied- 
niausio žmogaus paskutinį cen
tą, prisidengęs savo raudonuo
ju bizniu, ir vis sakytų — dęl 
darbininkų labo aukokite, auko- 

\kite.
| Niekurie kalba, kad ir Zondai
neužilgo bus surengtas marš-

Norinti įstoti 
te priduoti

anglim ir mal

naujo,

Choras įpykęs mokinasi dar 
niekur nedainuotas komp. A. 
Vanagaičio dainas, kurios suža- 

su-

i į Chicagos Lietuvių Draugiją 
. Palengvinimas įstojimui į šią 

gruodžio 
Chicagos 
kad iki 

’iktumft šios

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

lAraP1/ ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kelnių. Musų 

CjT^^spccialumas, Geras patar 
navimas, Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. * State St.

per 
ant
su

MORTGECIAI-PASKOLOS
Vadinasi, jau 

atėjo. Vakarai ilgi, šeštadienių 
ir sekmadienių vakarais nu
šviesta Linosybės svetainė, nes 
jau prasideda parengimai. Va
karus rengia netik vietos dran- vės kiekvieną. Išgirsite ir 
gijos, bet mumis aphinko ir džiazuotų’’ liaudies dainų, 
kaiminai diieagiečiai. O todėl kitako dainuos Tyrų Duktės 
jie mumis aplanko, kad mes 
turime gražią ir patogią sve
tainę. Tik beda tame, kad tu
rime tik vieną šVetainę, tad vi
sų reikalų, pramogų ir svečių 
negalime patenkinti. Kartą teko 
kalbėtis su chicagiečių darbuo
toju ir tarp kitko jis pasakė: 
“Jus turite 'Liuosybės svetai
nę, mes turim Auditoriją, o 
vienok ne visados ir ne visiems 
galima prieiti“. Tai tikra lie
sa. Bet kaip svetainės išsimo-! 
kės, tai visiems bus geriau ir 
prieinamiau. O dabar 
pasitenkinti taip, kaip yra, 
“no monev, no fun”.

Vanagaičio “Tu ir Aš“, kuri 
skamba sekamai:
Diena saulėta, gėlės žiedai;
Pieva skrajoja gražus vaikai...

Sukasi, sukasi ratas didus...
Saulė bučiuoja glosto vaikus. 

—Bučkį tam duosiu—kas man’ 
sugaus;

Ką pamyluosiu—laimę pajaus!..
Juokias mergužė, juokias 

graži,
Bėga lenktynių, vejas visi!...

2- Ri MŪRGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

LABAI atsakominga šeimyna, ku
ri užlaiko savo namą ir visus ra
kandus labai švariai, nori parduo- 

b .... ■■■ ' .. i—— i ■■■—I tj savrt Bellman grojiklj pianą, sy-
----------- ----------------- ... — I kiu su daug rolelių, parduos už 

PRANEŠIMAS’ MOTERIMS D50, įmokėti $20 ir po $10 į mėne- 
Parsiduoda vilnonios gijos jvai- sj. bet turi tureli gerą paliudymą, 

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat-Į JOHN BON I NĖR, 3968 Milwaukee 
kos 3116c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios I avė.
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams „..„ac,.;---------  . ,

kaina nuo 65c iki PARDUOSIU savo gerą Angelus
I grojiklj pianą su 107 roleliais, su 

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c Iviem durim kabinot ir platus Išn
iki 50c pigiau, negu kitur. ‘ viską dastatysime pirkėjui,

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- kuris užmokės mums $120. Mes no- 
dienyj po pietų. J' J rėtmnčin gauti kiek galima dau-

FRANK SELEMONAVIČĮUS ca.sh* Atvažiuokit pasimatyti
504 W. 33rd St, prie Normai Avė Pu ’>Himis umau. Mr. August Dubro, 

_____ ______ Į 2332 W. Madison St, front.

ir mergaitėms, 
$2.75.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

• Perkame real estate 
kontraktus

International Investmcnt 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Roseland.— Lietuvių Improvement 
and Benefit Kliubo mėnesinis susi
rinkimas įvyks utaminke, spalio 5 d., 
8 vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė. Bus svarsto
ma nauji ir paprasti reikalai. Kurie 
neatsilankysite, o kitur persikėlėte 
gyventi, priduokltč tikrus antrašus.

r J. Tamašauskas, sekr.
10727 S. Michigan avė.

I--------------
Roseland. — Sekantį panedėlį, 

spalio 4 <1., Lietuvių Darbir- ikų na
mo bendrovės šėrininkų susirinki
mas neįvyks iš priežasties nesant 
naujų reikalų. šOPjninkai ir šėrinin- 
kės priduokite tikrus antrašus.

J. Tamašauskas, sekr.
10727 S. Michigan avė.

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

UŠ $265 nupirksi! mano gražų 
$850 vertės riešutini grojiklį pianą 
su prijungimu mandolinos, varto
tas tik 4 mėnesius. DuosUi rolelius 
ir benčių. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms.

M R. WALTER,
1723 S. Ashland avė.

MOKYKLOS
REIKIA moterų indų plovėjų, 

darbas dienomis, 4161) S. Halsted 
Street.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbčsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory &
Commercial School

S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 
3301 So. Halsted St.

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

(Valsas) 
turime —Jau sugavai mane bėgy, 

Esu flabar tavo glėby — 
Ar pamyluoji tu mane 
Ir pabučiuosi aistrume?...

—Mano sielą pamylėjo. 
Tik verpetai šalto vėjo. 
O akis, tai nubučiavo, 
Tik šalna dvelkimu savo... 
Many saulė—ugnį kure, 
O likimas—vargą burė...

REIKIA DARBININKI
PARDAVIMUI Barber Shop, ge

roj vietoj, sferas biznis. Renda $25. 
Didelis bargenas. 856 W. 33r<l St. 
Phone Boulevard- .4796.

Kas bus 
pranešti, I 
paprasto, 
tą dieną bukite Linosybės sve
tainėj. Užgirsite grojant DLK.j 
Vytauto Beną, po vadovyste Ci-

Juozo Balako. Tavo bučkis paslapčiomis, 
Taipgi kalbės Naujienų Bedak- Mano lupas palytėjo... 
torius P. Grigaitis ir Dr. A. 
Montvidas. Bus ir daugiau kas 
programe

Todėl rcngkitės ir

cero piliečio

ale nesakysiu, 
ir persi tikrinsite.

atei

vis! yra girdėję, o

Man tu jį padovanojai.
Ko laimužė nežadėjo...— 

Melsvą jurą pamylėję, 
Tai atbėgom tu ir aš... 
Basas kojas glamonėja 
Baltos bangos- mylim jas!..Turbūt 

niekurie ir matę magiką J. če- Tu taškaisi aš juokiuosi, 
kanvičių. Jis jau yra buvęs Ci- Gaudau tavo rankutes... 
eero bažnytinėj svetainėj, bet Tu pabėgi, aš vejuosi — 
dar didelė didžiuma žmonių nė- Lig pasiekiu luputes... 
ra mačiusi jo stebuklų. O pa-' 
matyti juos verta ir gal neuž-į 
ilgo tikrai turėsime progą pa
matyti tuos visus jo stebuklus, 
jei netingėsime atsilankyti į jo 
magiškų štukų vakarą.— D.

Ką reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų Įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
duntimu 75 centai.

Ūžia, plaka, blaško jura
Jau įniršusias bangas...
Mes tik juokiamės tik Žai

džiam,
Mus nei vėtra nesuras... 

Putė vėjas, putė žiaurus, 
Sniegu žemę klojo.
Mus beeinant gražius, jaunus, 
Vesula nešiojo.

Ir mes, sniego glamonėti, 
Vėsulos mylėti,
Ėjom, juokėmės, dainavom;
Viens kitą bučiavom...

Putė vėjas, švilpė vėjas.
Mes tik šokom.ėjom...
Mes ir vėją,, mes ir žiaurią , 
VČsulą mylėjoYn...

Melsvą jurą pamylėję, *,
Tai atbėgom Tu ir Aš,.. >

— Birutiętis

VYRŲ

1789 Halsted St.
Oriole, 01.

Uetuvių Amerikos Politikos Kliu- 
bo ant Narthwest Sidės įvyks su
sirinkimas spalių 4 d., pnraplĮos

Roseland. — Liet. Scenos Myl. 
Ratelio susirinkimas bus antradie
ny, spalio 5 d, 7:30 v. v, Strumi- 

. . ‘J 
ir nešvarų I atveskit. —Valdyba.

dirbtuvėse?! -BjRUTĖS cHORO dainų pa- 
“revoliucionie-|[noka v’en1ų ,yrų 'v.yk!..š' ya' 

hnir kar$ 8 val- Baymond Chapely,
dūk tai do- —“Birutė.”

ir surado
didelius

baubą,— 
to tiktai 
gi darbi-

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 

, išryto, pertat, kurie 
ftorite gauti “Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite

(Pullmano
gerai žino, kad gauti Į kasdie anksti, 
norint, yra visai ne-
ir žiūrėkite — “Vii-įduoti man žinią žemiau pažymėtu

Jei nori išmokti 
•Į gerai rašyti — 

nusipirk typewrjteri

Naujienų Spaustuvė 
vra linijinė Spaustuvė

APSIVEOIMAI
m.’T----

IEŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės, nuo 30 metų iki 40 metų. Aš 
esu našlys. Turiu turto. Norėčiau su- 

jKipažinti su doromis moterimis. 
[Kreipkitės laišku. Duosiu atsakymą.

N. R.
3210 So. Halsted St., Chicago.

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON krautuvė . su ar be 

pagyvenimo. Buvus barbernė, bet ga
lima visokj biznį uždėti. Labai pato
gi vieta, lietuvių apgyventa. Kreip
kitės prie savininkės, ant antrų lubų, 
užpakalyj.

4934 W. 15th Street 
Cicero, III.

NUOMON 2 flatai po 4 kamba
rius. 2034 S. Union avė. Tel. Roose- 
velt 4366.

dęl SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDAI kambariai dėl pavienių 

vyru, su valgiu ar be valgio. Gera

S. Halsted st.

VYKŲ dcl pardavinėjimo real 
estate pagal naujų planų; įplau
kos garantuotos.
160 N. La Šalie st. Room 416 

Skyrius, 6131 W. 22 St.
Atdaras vakarais

PARDAVIMUI grosernS . ir Švie
žios mėsos jstaiga. Gera vieta. 4511 
S. Hermitapro avė.

NAMAI-ZEME J.

.JEI NESI užganėdintas savo da
bartinėmis įplaukomis, pasimatyk 
su manim? Aš išmokinsiu jus dykai 
ir suteiksiu nuolatinį darbą, kur 
galėsi uždirbti nuo $50 iki $100 j 
savaitę.

Suite 416
160 No. La Šalie St. i

REIKALINGAS bučeris mo
kantis darbą.

3310 So. Aubum Avė.

Visa alga. Nereik dirbti.
SUTEIK man 1 valandų savo 

iiuoso laiko ir aš parodysiu jums 
kaip uždirbti 
kiek 
gos. 
reik

1 valandų

ekstrą pinigų tiek 
jus dabar gaunat į savaitę nl- 
Nereik rinkti kostumerių. Ne
pardavinėti.

160 N. La Šalie St.
Room 416, 

Skyrius, 6131 W. 22 St. 
Atdara vakarais

REIKIA patyrusių pardavinėtojų 
eiti į namus, alga ir komisas, gali 
uždirbti nuo $35 iki $200 į savaitę. 
Gera vieta, nuolat darbas. Nepaty
rusius išmokinsime. Pilną laiką ar
ba dalį laiko. Reikia paliudymus 
turėti. RADZIK & CO., 1826 South 
Halsted st.

REIKALINGAS bučerys; atsišau
kite kuogreičiausia. Turi kalbėti 
lietuviškai ir angliškai. Gera mo
kestis. 5256 Princeton avė.

REIKALINGAS kriaušius prie nau
jų ir senų rūbų taisymo. Ateikit pa
sirengę dirbti. Geram žmogui gera 
vieta. 4146 Archer avė. Tel. Lafayette 
0057.

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti aY mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

vieta pakeleiviams. Kreipkitės 2113 kambarių

RAKANDAI
PARDAVIMUI mažai vartoti 4 

------------4 furnlčiai, gazinis pečius.
I Pigiai. 8958 So. Western avė.

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun priorai, moderniški, ką 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
.$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER BAYS

IŠMOK Barberystės, nuolat dar
bas, uždirbsi kol mokinsis. Asmeni
nės instrukcijos. Klesos dienomis ir 
vakarais. VVeeden’s, 1253 W< Madi
son Street.

7 KAMBARIŲ moderniškas na
mas, kaina $4,500, įmokėti $500, 
3001 Wesley avė., Bervvyn.

PARDAVIMUI naujas namas, 
5 ir 6 kambarių, cemento beiz- 
mentas, garažas dėl dviejų ma
šinų; kaina $9000. Ir pasažierių 
automobilis Mitchell sporto 
modelis, geram stovyje.

4509 S. Albany avė.
ROSELONDO BARGENAS

3 FLATŲ geram stovy namas, 
ant bizniavo stryto, tiktai $11,000, 
$5.000 cash. Savininkas išvažiuoja 
į Lietuvą. Atsišaukite vakarais pas

K. C. BAŠINSKAS 
209 E. 107 St.

Tel. Pullman 7994

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Stredt.

NAMAI IR NEPRIGULMYBfi

YRA jūsų, jei tik jus norite 
turėti. Bet atsiminkit, kad už 
du resyteš jus nenusipirksit 
laikraščio. . *—’*
skelbiiną 
galite tai lengvai padaryti. Nepa
vydėkit žmogui, kuris turi namus, 
nes jis yra pirmesnis, negu jus. Jis 
susitaupino ” pinigų, kad turėjus 
vietos šiame pasaulyje, jus turit tą 
pąčią progą įsigyti namus, bukit 
savo bosu pats. AŠ turiu 4 kamba
rių namą ant akro žemės, tik‘ke
lios minutės eiti nuo stoties, kurį 
parduosiu už $4250, įmokėti, tiktai 
$250 ir po $42.50 į mėnesį. Atsišau- 
kit, rašykit arba telefonuokit. 
kit tuojau, kol dar nevėlu.

JOHN WARZECHA 
2823 Woodward avė. 

Spaulding 4574

juos 
ren- 
nei 

Jus, kurie skaitote šį 
ir norite įsigyti namą,

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Mųsų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą į devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose xiokslo šakose ap
sišvietę. Anglų kalbos visas kursas 
laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted SI, Chicago, III.

Vei-

PARDAVIMUI namas ir lotas, sy
kiu su groserne ir bučerne. Randa
si geroje’ vietoje, gera vieta tinka
mam žmogui. 2648 W. 47 st. Tel. 
Lafayette 4812.

PARDAVIMUI. AŠ visai pasitrau
kiu iš biznio, parduosiu kampinį 
namą, yra 2 krautuvės ir 2 Datai. 
Namas yra gerame stovyje, turit 
pamatyti, kad įvertinus, tai yra 
A—-1 kampas, kaina $14,900, turit 
turėti mažiausiai $5,000 cash.

Renj. Ncuberft, Savininkas 254 West 47tli St.
Telcpbone Boulevard 8910. i

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Eiectric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų <|uos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina- . 
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. . 
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring.^ 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III.

M. E. Hutfilz, Mrg.
S<seley 1643


