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Amerikos bankininkai siūlą 
Lietuvai $4,000,000 

paskolos
Kaune lankęsis Ispanijos 

princas Alfons
Diktatorius Mussolini bandė 
supiudyt Franciją su Ispanija

Siuto Lietuvai $4,000,000Į Kaune lankęsis Ispanu 
princas Alfonsaspaskolos

Amerikos bankininkai Itetgi no
ri už tai gauti tabokos mono- 
poli

RYGA, Latvija, XI. 7. — 
Lietuvos valdžia skelbia, kad 
netrukus j Kauną atvyksianti 
grupė Amerikos kapitalistu, ku
rie esą pasiruošę duoti Lietu
vai 1 milionus doleriu paskolos, 
bet už tai nori gauti tabokos 
monopolį.

Spauda žiuri i tai skeptin- 
gai, kadangi “Amerikos kapita
listai”, kurie per pastaruosius 
kelis metus lankėsi Pabaltijo 
valstybėse, kaip pasirodė, buvo 
smulkus New Yorko “broke
riai”. Jie siūlė parūpinti pasko
lų, bet norėjo gauti perdaug 
didelių nuošimčių.

Bijo politinių neramumų 
Graiku rinkimuose

ATĖNAI, Graikija, XI. 7.- 
Rytoj Graikijoj įvyksta park 
inento rinkimai. Nors daugybė Leipziger Zeitung pasakoja is- 
partijų yra išstačiusios savo toriją, kuri parodo tikrąją bu- 
kandidatų sąrašus, vyriausia vusio kaizerio \ ilhelmo * širdį 
betgi kova eina tarp respubli- prezidentui lliindenburgui.
kininkų ir monarchistų. Bijo- Doorne atlankė ex-kaizerį 
dama politinių riaušių baisa v i-j keletas jo ištikimų aukštų mo- 
mo dieną, o taipjau ir rinkimų narchistų. Belaukiant pietų, 
rezultatams paaiškėjus, Ate- pašnekėsi s nukiypo politikom
nams dominuojančiose aukštu- Vienas svečių, von Oldenburg
mo.se vyriausybė pastatė keletą 
armotų.

Trockis busiąs Baltgu- 
dijos prezidentas?

MASKVA, XI. 7. — Girdėt, 
kad Stalino valdžiai kapitu
liavęs Trockis busiąs paskirtas 
Baltgudijos liaudies komisaių 
tarybos pirmininku.

7 kaimai sudegė dėl 
žemės drebėjimo

Rl’CHARESTAS, Rumanija, 
Al. 7. Praneša, kad Sieben- 
burgo apskrity įvykęs stiprus 
žemės drebėjimas, pagimdęs 
pragaištingų gaisrų. Nagieni 
apielinkėj septyni dideli kaimai 
buvo gaisrų sunaikinti.

Veviržėnų klebonas agi
tuoja neleisti mokyk- 

losna vaikų

Spalių 3 d. Veviržėnų klebo
nas per pamokslą agitavo ne
leisti į mokyklas vaikų.

Prasidėjo SSSR, vykdo
mojo komiteto posėdžiai

MASKVA, XI. 7. — Vakar 
Maskvoj prasidėjo SSSR cenK- 
ralinio vykdomojo komiteto se
sijos.

Subuvęs dvi dieni inkognito; 
klerikalai reikalauta dėl to 
valdžios paaiškinimu

RYGA, XI. 7. — Kauno laik
raštis Rytas [“krikščionių-de
mokratų” organas3 praneša, 
kad Kaune lankęsis inkognito 
Ispanijos princas Alfonsas. 
Kaune jis subuvęs dvi dieni.

Rytas reikalauja, kad valdžia 
duotų paaiškinimų, kuriuo tik
slu princas Alfonsas lankęsis, 
juoba kad Vokiečių okupacijos 
metais, 1920, to princo vardas 
buvęs minimas kaipo kandida
to j Lietuvos karalius.

[Princas Alfonsas yra Bur- 
x>nų princo Karloso sūnūs, gi
nęs 1901 metais. Jo motina 
juvo Maria de las Mercedes,
Ispanijos karalienė kol IKSO m. 
rūgs. 11 d. gimė jos brolis.} i —

Ex-kaizeris įdūkęs ant
Hindenburgo

Januschau, pastebėjo, kad gene
rolas von llindenburgas nusi
pelnęs didelio pagyrimo už tai, 
kad sulaukęs jau tokio amžiaus 

Ineatsisakęs priimti prezidento 
vietos.

Ex-kaizeris, kurs ėmė vis la
biau raukytis, pagaliau garsiai 
suriko:

“Jus visi esate išdavikai!”
Ir, pakilęs iš savo krėslo, 

majestotingai apleido kambarį, 
palikęs sumizgusius svečius pa
čius vienus pietauti.

Derybos Britų kasyklų 
streikui baigti

LONDONAS. XI. 7. — Iš 
naujo pradėtos kasyklų savi
ninkų ir valdžios atstovų dery- 
lx)s kasyklų streiko baigimo 
reikalu vėl užkliuvo. Kasyklų 
savininkai atsisakė priimti ang
liakasių reikalavimus, būtent, 
kad dėl algų ir darbo valandų 
sutartis tarp kasyklų savininkų 
ir angliakasių federacijos turi 
derėti visoms krašto kasykloms.

18 žmonių žuvo per 
juros potvyni z

BARI, Italija, XI. 7. — Ju
ros potvynio banga, užpludus 
vakar miestą, padarė didelės 
žalos. Praneša taipjau, kad aš
tuoniolika žmonių prigėrę. Ke
liolika namų nunešta.

Mtissolini stengės supiu- 
dvt Franciją Ispaniją

Frnneijoj suimtas pulk. dari- 
buleli esąs fašistu valdžios 
agentas provokatorius

PARYŽIUS, XI. 7. Fran
cuos slaptosios žvalgybos tar
dymai 'parodė, kad areštuotasis

|Nicoj ir į Paryžių pargaben
tas Italijos pulkininkas Ricciot- 
ti Garibaldi, kurs dėjosi didelis 
diktatoriaus Mussolinio ir fa
šistų priešas, ištikrųjų per pa
staruosius šešiolika mėnesių 
tarnavo Italijos fašistų valdžiai 
ir buvo jos agentas provo,.r.to
rius.

šitas atidengimas dabar su
kėlė Franci jo j didelio triukšmo.

Išeina į aikštę, kad Franci
jos policijos susektas andai 
IspanijoM pasieny tariamų ispa
nu revoliucinink u sąmokslus 

sukurti revoliucija Kauionijoj, 
o iš čia ir visoj Ispanijoj, buvo 
minėto pulk. Garibaldi organi
zuotas, idant tuo bud u supiu- 
džius tarp savęs Ispaniją su 
Franci ja — ko taip trokšta 
Mussolinio valdžia.

Dar daugiau. Išeina į aikštę, 
kad pulk. Garibaldi, tarnauda
mas Mussoliniui agentu provo
katorium ir gyvendamas Fran
cijoj organizavo “sąmokslus” 
nužudyt Mussolinį. Taip, jis 
suplanavo atentatą prieš Musso
linį rugsėjo 11 dieną Romoj, ii 
savo Įnagiu pavartojo genero
lą Lucettį, kuri jis slapta pa
siuntė iš Francijos į Italiją, tuo 
tarpu kaip Italijos policija jau 
išanksto apie visą tą žinojo.

Paaiškėjo, kad pulk. Garibal
di dabar vėl planavo panašų 
“sąmokslą” pilies Mussolini, sa
vo įnagiu pavaitodamas tam 
žinomą fašistų priešą, Scivoli 
vardu, ir išanksto painforma
vo apie tai fašistų policiją Ro
moj .

100 žmonių žuvę dėl že
mės nuo kalno nu- 

slinkimo
BAGOTA, Kolumbija, XI. 7.

Paskiausi pranešimai sako, 
kad dėl žemės nuo kalno nu
alinkime netoli Pereivos, ties 
Otuno upe, daugiau kaip 100 
žmonių buvo užmušta ir šešias
dešimt ar daugiau sužalota.

Australija sulygino mo
terų teises su vyrų

MELBURNAS, Australija, 
XI. 7. — Viktei ijos legislaturn 
(seimas) priėmė įstatymą, ku
ri u o moterims suteikiama ly
gios teisės su vyrais. Balsavimo 
teisė moterims buVo suteikta 
1908 metais.

Kanados traukinių ka
tastrofoj 4 užmušti

VV1NNIPEG, Manitoba, XI. 
7. — Susimušus dviem Cana- 
dian • National geležinkelio pre
kių traukiniam, keturi trauki
nių tarnautojai buvo užmušti, 
o du pavojingai sužeisti. Ka
tastrofa atsitiko apie 125 my
lias į rytus nuo Winnipego.

Žemės drebėjimas 
Salvadore

SAN SALVADORAS, Salva
doro Respublika, XI. 7. — Va
kar visas kraštas buvo žemės 
drebėjimo supurtytas. Keletas 
dešimčių namų buvo sužalotą. 
Izcalo ugniakalnio šlaite atsi
darė du kraterai, iš kurių ėmė 
verstis lava ir tirštų durnų de
besiai.

ĮPacif’c and Atlantic rnotoj
(»en. George Bell (Chicagoj) numirė spalių 28 d., Gęn. Bell 

j>ti užymejo pasuuliniunio kni-e, iA pvadžilj dalyvaudamas anglų ka- 
’ riuomenėj, o vėliau amerikonu.

Anglija susirūpinus dėl 
Mussolinio politikos

Bijo, kad Italijos diktatorius ne
pradėtų pavojingos pasaulio 
taikai avantiūros.

LONDONAS, XL 7. — Ofi- 
eialiniuost Britų' rateliuose pa
sireiškia susirūpinimo dėl daly
kų besirutulojimų Italijoj. Mano 
uu„ kad ten tarpstanti dirva 
niki imui, kurs gali nušluoti 
laė-istų valdžią, bet kartu ir pa
gimdytą krašte chaosą.

Britai be to bijo, kad dikta
torius Mussolini, gelbėdamas 
savo poziciją Italijoj, nepradė
tų kokios avantiūros su užsie
niu, pavojingos pasaulio taikai. 
Francijos slaptosios policijos 
susekti pastaromis dienomis Ita
lijos agentų provokatorių są
mokslai sukelti maištų Ispani
joj, padarė taipjau blogo įspu- 
džio L, ndone.

Pranešimai iš įvairių vietų 
rodo, kad diktatoriaus Mussoli
nio agentai visoj Europoj veda 
propagandą už Italijos ekspan
siją, ypač Turkijoj, ir dabar 
jau aiškiai matyt, kad Mussoli
ni laukia tik pirmos geresnės 
priežasties Turkijai pulti tiks
lu apiplėšti ją pasigrobti Ma
žojoj Azijoj teritorijų, tinkamų 
italų kolonijoms.

Sprogimas parako fa
brike; 4 darbinio-, 

kai užmušti
HERCULES, Cal., XI. 7. — 

Vakar po pietų įvyko sprogi
mas Hercides Powder kompa
nijos želatinos trobesy No. 5. 
Triobesys buvo sudraskytas ir 
keturi darbininkai užmušti/ 

' LA PAZ, Bolivija,. XI. 7. — 
Aeroplanui nukritus žemėn ne
toli nuo Santa Cruz, užsimušė 
septyni žmonės.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biu/ras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; mažumą vėsiau; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 54® F.

šiandie saulė teka 6:30, lei- 
džiasi 4:37 valandą. Mėnuo lei
džiasi 6:58 vai. vakaro. /

Fordas sumoka karalienės
Marijos sąskaitas

Rumanijos valdovės ir jos svi
tos kelionės po Ameriką jam 
pareisią pusę miliono dolerių

VANCOUVER, B. C., XI. 7.
Rumanijos karalienės Mari

jos ir visos jos svitos išlaidas 
Amerikoj padengia Detroito 
automobiliu fabrikininkas Hen- c

ry Ford. Tatai sužinota iš J. 
B. A yrės, Fordo asmeninio at
stovo, keliaujančio kartu su 
karalienės partija.

Ayres apskaičiuoja, kad kara
lienės kelionės kainuosią For
dui apie 5C0 tūkstančių dole
rių.

Estija ne ‘Esthonia', bet 
‘Estonia’

VVASH1NGTONAS, XI. 7. —
Esti’os vyriausybei prašant, 
Juiglinių Valstijų geografijos 
komisija iš vardo “Esthonia’’ 
išbraukė* raidę “h”. Oficialiais 
estų žemės vardas dabar bus ne 
“Esthonia”, bet “Estonia”.

Nusiginklavimo konfe
rencija planuojama 

šaukt 1928 m.
GENEVA, Šveicarija, XI. 6.

Preliminarinė nusiginkjavimo 
konferencija, sutaisius pilną ra
portą techniniais klausimais, 
vakar pasibaigė. Visuotinė nu
siginklavimo konferencija pro
jektuojama siiAr.uk t i ne anks
čiai! kaip 1928 metais.

Debsas paliko $70,000 
vertės turto

% . —-- \
TERRE IJAUTE, Ind., XI. 6. 

— Palaikų teismui pristatytas 
nabašninko Eugene V. Dėbso 
testamentas rodo, kad visas jo 
turtas siekė $70,000.

Savo žmonai Debsas paliko 
15,(K>0 dolerių pinigais ir namą, 
vertės* apie 8,500 dolerių.

2,000 angliakasių 
sustreikavo

,SCRANTON, Pa., XI. 6. — 
Šioj apielinkėj paskelbia ang
liakasiu streikas. Vakar apie 
2,000 kasyklų darbininkų metė 
darbą.

.........I

6 užmušti autų kolizijoj

FRANKLINTON, N. C., XI. 
7. — Automobilių kolizijoj va
kar čia buvo užmušti šeši as
menys.

Prašo pašalinti Sacco- 
Vanzetti teisėją

.*!() laikraštininkų laiške guber
natoriui sako, kad teisėjas 
“pats save inkriminavęs”.

NFAV YORKAS, XI. 7. — 
M aseachusetts gubernatoriui 
Fullerui vakar išplaukiant į Eu
ropą, trijų dešimčių laikraščių 
ir žurnalų redaktoriai įteikėjam 
laišką, prašydami, kad jis pa-, 
šalinių iš vietos Massacluisetts 
teisėją Websterą Thayerą, ku
ris atsisakė leisti iš naujo tar
dyti bylą Sacco ir Vanzetti, 
pasmerktų mirties bausmei.

Laiške sakoma:
“šios bylos rekordais teisė

jas pats yra kaltas dėl nuo
sprendžio, paremto ne tiek įro
dymais, kiek iš anksto jau įsi
kaltu įsitikinimu. Teisėjo Thay- 
ero elgęsis pirmutinėje byloj 
buvo aštriai kritikuojamas. Kąd 
jis Jjlivo iš anksto pi'iešiiiį»a.i nn- 

slitatęs kaltinamiesiems ir jų 
draugams, tatai pastebėjo laik
raščių reporteriai, kurie apie 
tą bylą rašė žinias. Iš pat pra
džios jis pasidarė priešininkas 
advokatų, kurie gynė kaltina
muosius. Mes esame nuoširdžiai 
isitikinę, kad šioje byloj tęisė- 
’as Thayer pats save inkrimina
vo.”

Gubernatorius. Euller į laiš
ku atsakė:

“Pranešu, kad justi laišką esu 
gavės. Galit būt tikri, kad šį 
dalyką aš rimtai apsvarstysim 
Aš sugrįsiu į Bostoną apie gruo
džio 20 diena.” c

$2,000,000 dovanų mote
riškei, kuri pagimdys 

daugiausiai vaikų
TORONTO, ONT., XI. 7. — 

Vietos , milionininkas Charles 
Vance Miller, advokatas, pasky
rė 2 milionu dolerių dovanų to
kiai moteriškei Ontario provin
cijoj, kuri per ateinančius de
šimt metų, būtent iki spalių 
mėn. 31, 1935 m., pagimdys 
daugiausiai vaikų. Nebus žiū
rėta. ar daugiausiai vąikų pa
gimdžius motina bus vedusi ar 
nevedusi.

$200,000 gaisras Kanadoj

RAYMOND, Alberta, XI. 7.- 
iaisras čia sunaikino penkis 
riobėsius, tarp jų ir Rayinond 
’iešbutį. Nuostoliai siekia apie 
200 tūkstančių dolerių.

NUPIGINTAS PINIGU 
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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 pamislykit, už patarnavimą ir 
, greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.
Iš kitų miestų galite siųsti mums pini

gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St ■ ' Chicago, UI.

Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone pranešimas

Lietuvos Generalinio Konsulato 
reikalu

Lietuvos Vyriausybės įsaky
mu New Yorke įsteigtas Lietu
vos Respublikos Generalinis 
Konsulatas, kuris pradėjo veik
ti nuo lapkričio mėn. pradžios.

Generalinis Konsulatas atliks 
visus reikalus, kurie buvo atlie
kami pirma Konsulate, be to į 
Generalinį Konsulatą pervesti 
konsliteriniai reikalai, kurie 
buvo atliekami Lietuvos Pa
siuntinybės VVashingtone.

Tad visų užinteresuotų as
menų dėmesiui pranešama, kad 
visais pasų ir leidimų reikalais 
reikia kreiptis ne į Pasiuntiny
bę, bet į Generalinį Konsulatą.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Kuponų mokėjimas pasilieka 
ir ilgainiui Lietuvos Pasiunti- 
nybės žinioje*.

Lietuvos Generalinio Kon.su- 
lato adresas: 15 Park Row, 
New Y|ork City.
Lietuvos Pasiuntinybė J. A. V.

Washington, I). C.
1926 m. lapkr. 4 d.

Kuo užsiima Amerikos 
aukštųjų mokyklų 

studentai
BOSTON, Mass., XI. 6.

Ketvirtadienio vakarą tarp 
MasSfichusetts Technologijos In
stituto studentų kilo didelių 
riaušių. Antramečiai instituto 
studentai (sophomorai) buvo 
suruošę savo metinį bankietą 
gimnastikos salėj, ir kai* 400 
pirmamečių (freshmanų) bandė 
jų bankietą suardyti, kilo bata
lija, kuri iš salės perėjo į gat
ves. Nesitenkindami tarpusa
vio grumtynėmis triukšminin- 
kai ėmė atakuoti gatvėkarius, 
automobilius, puolė teatrą ir po
rcijos fĮtotį, [daužydami lan
gus ir laužydami viską, kas 
jiems pakliuvo, šia savo “pra
moga” jie pridarė keletą tūk
stančių dolerių žalos. Keletas 
triukšmadarių areštuota.

Lokautas tekstilės pra
monėj Vokietijoj

AACHEN, Vokietija, XI. 7.— 
Aacheno rajone tekstilės fab
rikų savininkai paskelbė lokau
tą, įeisiantį galįon lapkričio 18 
dieną., Apie 12 tūkstančių dar
bininkų bus išmesta iš darbo.

siiAr.uk
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Namai ir Žemė *
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Ineorp. 1925 m. bal. 12 d,
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd SL, Canal 2552
J \ UfeKEVIČIUS, Sekretorius — 3G47 Archer Avė., .'aifayette 4195
A. N. MARULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5560 

V j

Kaip Atsirado Pavel 
dėjimas

I Marquette Park kolio-
I nija smarkiai auga

Senovės tautų papročiai

Vos tik apie 15-ka metų at- 
•dios, man teko apsilankyti į

žinome.
kurias 

pripažįs- 
manęs, saky

sime, negali niekas atimti ma
no namo, rūbų, automobilio, 
nes šie dalykai priklauso man, 
aš turiu teisės prie jų.

suomene ir

suprantama, dar aiškiai prisi- 
? Įmena tų dienų vaizdai viršmi- 

nėtos apielinkės.
Tame laike nieko gero ir įs

tabaus ten nebuvo. Apart ančių 
po laukus plaukiojant, 
jo ir kur-ne-kur ukišk

riogso-
baku-

[Pacific and Atlantic Photo J

dą r prasčiau.
Miesto viršininkai 

senai 
rinti

jatt nuo 
laužo galvas kaip page
lią padėtį. Vieni siūlo

Cemenknvii,
Viela

Bridge

New Yorke ir kituose miestuo-

Bet dabar pažiūrėkime, kas 
atsitinka su žmogaus teisė
mis. kuomet jis miršta. Valdyti 
ką nc.is, reikalauti — gali tik 
gyvieji. Mirusieji gi pasitrau
kia iš šio gyveniiTa», nebesido- 
mauja juomi ir neįeik 
legališkos protekcijos arb; 
tarinio. Kol gyvas, namas
klauso man; mirdamas — turiu 
atsisveikinti su nuosavybe.

Vienok gali paklausti ne vie
nas.. kas gi atsitiks tuomet su 
mano namu? Argi jis neb 
klausys niekam? Taip toli

už

ne-

Taipgi tuose laikuose ir vė
liaus, nejudinamos nuosavybės 
agentai pradėjo įkalbinėti žmo-

i.pielinkėje lotus, nes sulig jųjų 
nuomone kr rimtų išvedžioji
mų, už kelių metų Marųuette 
Purk kolionija bus viena iš 
gražiausių ir švariausių 
dcncijos apielinkių esančių 
( iausia dvdmiesčio. Taipgi

ar-
i ro-

nos šioj apielinkėj, pakils tris 
kartus aukščiau negu siūloma. 
Bus įsteigtos bankos, teatrai

m\ na. 
viems.

zuitas praėjo 
čių. Senovėje 
kad mirusiam 
patys dalykai,

?ipas liko.-; pripa- 
nemažai šimtme-

buvo manoma,

kuriuos

kain ir
taut

narį

Po antro uragano Miami, Fla. Paveiksle parodyta sugriautas namas, šiaip antrasis uraganas 
didelių nuostolių miestui nepadarė.

l’inigų skolintojai
Bet ne vien bankai teikia pu- Imant paskolą iš spulkos rei-

Kaip matome, pigiausia vieta

skolas nejudinamos nuosavybes mokėti 6%. Bet už tai pa- 
savininkams. Įvairios apdraudos į spulka moka tiems, kurie jo

šei- iv didžiausios įvairios biznio įs- 
gv- taigos. Didžiuma žmonių į tuos 

agentų taktus atsakydavo, jog 
.tai bliofas ai ha sapnai-svajo-

panašaus 
įvykti.

var-

k i tos

rubli u- kitus dalykus, many
dami, kad po mirčiai jiems tas 
bus įeikalinga. Kartais net už 
mušdavo visus arklius ir jau
čius persiuntimui į aną pasaulį. Į kuru

Laikui bėgant žmonės pisida- 
•sni nebeatiduoda- 

turė-

nės. Nieko 
dirvonuose

Todėl ir pardavimas lotų šioj 
įpit iinkėj, buvo daug sunkes- 

už suradimą deimanto anl

ir “trust” kompanijos puikios 
vietos paskoloms. Reikalauja
mi nuošimčiai siekia tarp 6 ir 
7. Praėjus kiek laiko paskola 
gali būti prailginta, jeigu na
mas nenupučia savo vertėj.

Kas daryt tariau, jei žmogus 
norėdamas pirkti namą už $10,- 
000 turi lik $3,500 ?• Tokiam at
sitikime jis gali gauti antrą 
morgičių, žinoma, užmokant di
desnį nuoširrfti. Jeigu jam ne
patinka aukčiau minėtos įstai-

budavojimo draugija. I jas mes 
patartumein kreiptis kada ’ 

aplinkybės leidžia. j

karius su aukštutiniais 
niais. Dabar pasirodė 
sumanymas: statyti 
vidurmiesčio gatvėms 
aukštą. Pasiūlymas i 
Tik klausimas, kas uorė 
tytis tenai.

Taiso ir gražina namus
| Verti yra pagiri mo tie sa

vininkai, kurie atydžiai prižiūri 
savo namą. Jie ne tik dabina 
apiclinkę, bet taipgi prailgina 
nuosavybės amžių.

į Keletas lietuvių Brighton 
parke nepasigailėjo darbo ir 
su mažomis išlaidomis taip ap
taisė savo namus, jog ir pa
žinti sunku. Įdėjo naujus pama
tus, nudažė baltai ir, žinoma, 
nemažai tuomi nudžiugino sa
vo nuomininkus. Namas taip, 
kaip ir automobilis, reikalauja 
prižiūrėjimo. Pataisius 
galima sutaupyti nemažai 
dų.

trauki
nau jas 
visoms 
antrąjį 

neblogas, 
ės k raus-

laiku

Bet iš tūkstančių žmonių,

suprato agentų rimtus ir l'ak- 
išvedžiojimus ir pirko 

Dabar

neravo agentų

klaušimas, kas 
ar tie, kurie ig- 

l'aktus, ar tie

na. gal geriausią iš visų. Tai 
skolinimo ir budavoji draugijos 
arba, kaip smtrumpintai vadina
mi “spulkos”.
Spulkos geras investmentas.

Kad gauti paskolą iš spulkos, 
tai geriausia tapti jos nariu, t. 
,v. pirktis kiek šėru ir kas mė-

ir 
tikje taupo taipgi arti 6%. Žino

ma, iš to neišeina, jog spulkai 
nereikės mokėti nuošimčių. Jie 
bus, 
Kad 
jog 
k os 
taupyti joj tiek pat ($1,009) 
j šešius metus ir devynius- mė
nesius. Kas apsipažinęs su 
spulkomis, supras, jog minėtas,ku pradėti statybos 
asmuo turės mokėt sekamai: į kurie kainuos nemažiau $200 

Per 81 mėnesius (6 m. 9 000.000.
mėn.) po 10 dol. i mėnesį $810.

Per 80 mėnesių Įmokės už pa
siskolintą tūkstantį dolerių po 
6% ....................................... 400
Narinis mokesnis ir knygu

tė ...... r.............2.75
Išlaidos imant paskolą 
(advokatui) ................ 30.

tik sulyginamai mažesni, 
butų aiškiau, daleiskim, 

asmuo pasiskolino iš spul-

Musų Žinios
200 Įlydė

Parkui

Pietinėj miesto daly, 
įlydė parką, žadama gretų lai- 

darbus,

aplinl

bumame namus
Nelabai senai p. K. G. l’rne- 

zis sumainė savo gražius na
mus su p. Siu ehan VVitaus and 
Co.

Pirmiausia bus pastatytas di-1 
delis, dailus viešbutis, su sodui 
dėl tęnnis, maudynėmis po at- Į 

iviru dangum ir tt. Likusią dalį i 
sunaudos butams. Dvi angliškos 

aukštais 1mylios bus apstatyta 
mūriniais namais.

l’-as l’rnezis tapo savinin- 
(iidelio 18 apartmentų na-

' Avė. Sumainytų namų vertė 
siekia $105,000. Tarpininku ar
ba brokeriu buvo C. Mark. Lin
kėtina namų savininkams 
tliausiu pasekmių.

—Auburnparkiutis.

Pennsylvanija

ge-

re
\o mirusiam vivko ką ji 

šiame gyvenime. D 
kos nuosavybės pa 
pmokejimui laidotum ių 
pasilikdavo sau. Jt

mei

rėjo ūkį. tai 
tirpiausiems 
norvegai pri

jį parduodav

1 g u 
tu-
ar-

'laikydavo sekan- 
jeigu ūkis paten- 

tėvo i svetimaska po mb’.tie 
rankas, tai sūnūs turėdavo teisę 
atpirkti kaip tik surinks pakan
kamai pinigų. Paskirstymai ir

giminių ilgai nebu-
žinoma.

] >a!iknnai
“testamentai” 

atsirado tiipgi nesc-

sai atsakys į klausim;!.

iinių, kurios nušvies lotų kai
nas 12-metų atgalios ir dabar. 
Pavvzdžiui: biznio lotai parsi-
iave ant \Vestern Avė. nuo (»3- 
ėios gatvės iki (>7-tos gatvės po 
$1(100.90 kiekvienas. () dabar 
parduodama po $8,000,00 iki 
$10,000. kiekvienas. Kampas ant 
\\’(stc*n Avė. ir 67-los gatvės, 
50-lis pėdų parsidavė tame lai
ke už $2,500.00, vėliaus 1922 
metais už $9,090.00, o šiais me
tais tapo parduotas automobi
lių liimai už $60,000.00. Pana-

nio gatvių. Taipgi ir

tus aukščiau negu

tamentaN 
darni tic.i

tik- prieš patį suirimą 
Daugelis lietuvių 

iandie nesinaudoja “tes- 
savo turtą palik- 

;, kuriuos paskyrė 
arba papročiai. Be- 
apie paveldėjimą, 

erą dalyką,
kad žmonija suprato 

taupyti sukrautus tui- 
rleisti juos iš pailsusių 

į jaunas. Mij-ušiems
įvybė nereikalinga. —J. K.

kia kad tie drąsuolia,

tuose

sey, yra didžiausias cemento 
produkcijos centras Suv. Vals
tybėje. Pennsylvanijos dalis 
yra 23,000,000 
nuošimtis visos

bačkų ai ha 3-' 
šalies produk

Pennsylvanija 
vietą geležies 
dukcijej. Allegheny

užima pirmą 
ii- plieno pro-

lis visos valstybės “pig iron” 
ii1 65 nuošimtis plieno produk- 
tuojama. Pennsylvanijos plieno 
fabrikai produktuoja beveik pu-

j visas pasaulio dalis. Senin
tomis yra šalies didžiausias kie
tos anglies centras. Pittsburgo 
apielinkėj yra daug stiklo ga
minama. Pcnnsylvani joj yra 
labai daug liejinyčių ir mašinų 
šapų.

Pennsylvanija užima pirmą 
vietą kaurų industrijoj (gami
na 48 nuošimti) antrą vietą 
šilkinių, megstinių ir vilnonių 
audeklu industrijoj. Vokiečiai 
imigrantai 1683 metuose Įvedė 
strėplių mezgimą.

1923 metų išdirbysčių cenzas 
raportuoja 19,055 industriališ-

ninkais.
Philadelphija yra svarbiausias 

uostas, priima ir išsiunčia tavo
ms i visas pasaulio dalis. Pitts- 
burghas yra didžiausias vidu
rinis uostas.

nosį mokėti iki uepasieksim 
tam tikros stirnos. Spulkos tar
miniu ypatingai namų savinin
kams. Jos y fa vajdžiųę prižiū
rimos ir tuo bud ii saugios. Kas

namą,

Išviso sumokėta spulkai 
per 6 m., 9 mėn. $1,242.75

Siūlo dviejų aukštų

Chicagos miestas

Pennsylvanija randasi 
me viduryje lankos, 
daro originališkos

pačia- 
kuria su- c

šios šalies 
valstybės. Todėl ji tapo pava
dinta “Keystone” (jungiamoji) 
valstybė. Istoriškai Pennsylva-

Reiškia asmuo gavo iš^spul- permažos. Vidurmiestis atrodo,' P1 ini,,^)as J™"
kos paskolos lųkstantį dolerių, kaip bičių avilis. 
o sumokėjo $1,242.75. 'Tieji žiuoji kelis ‘blokus gatvekariu 
$212.75 sudaro: nuošimtį už sukaišti arti pusę valandos.
paskolą arba maž-daug 3'2%. Pėstiesie*ns ir automobilistams

Kol perva- ji sišventimo to garsaus likėjimiš- 
kos laisves svajotojo-—\Villiam 

| Penu. Ekonpmiškai 
' sylvani ja stovi pirmoj 
mineralų produkcijoj.

Iš Vidurinio Atlantiko grupės 
valstybių, Penn.sylvanija užima 
45,126 ketvirtaines- mylias, su 
Nexv York’o valstvl.e šiauriuo-

Žemdirbystė. Išėmus kelinis, 
žemė visur vaisinga. Lancaster 
ir Ne\v York apskričiai svar
biausias tabako vietos. Pieninin
kystė populariška industrija, 
kasmet pieno produktuoja 500,- 
000,000 galonų. Iš javų, kui
nai duoda 36 bušelius dėl kiek
vieno akro, avižos 36 bušelius, 
bulvės 1 18 bušelių, kviečiai 16.5 
bušelių, šienas 1.61 bušelis, gri- 
kai 20.6 bušeliu.

1920 metuose vaistyta" turėjo 
202,200 ūkių, inimant 18,000,- 
000 akrų ženjfs. Arenduolojai

(•mi

mąsty darni
mes randam vieną 
būtent 
rei kala 
tus, p< 
ranku 
nuo

Viešas Pakvietimas 
Del Kunigų

10 d., 1926 m.
LIET. LROSYBeS SVET., 
1 Ith ir 49th <Jt., Cicero, 111

Nuo 7:30 vai. vakare
Atsibus svarbios paskaitos iš Šven

to Rašto, temoje: Musų Viešpaties 
Sugrįžimas! Ta linksma žinia. Priva
lo girdėti visi krikščionys, o ypatin
gai kunigai, nes jie yra žmonių mo
kytojai, todėl ant jų guli didelė atsa
komybė. Ezt 
musų pareig 
(ik kunigui, 
k y tojus, bet 
•no. Vietos
I viečia t .
Tarptautinis Biblijos Tyri- 
netoių Susivienijimas

Danga huora. Nėra kolektų

•kelio 03r3—7. Matydami 
. širdingai kviečiami, ne- 

visokių pažvalgų mo- 
visus žmones be skirtu- 

užteks visiems. Rengia ir

lai- 
reiš- 

kurie pir
ko lotus uždirbo gerus pinigus.
Taipgi ir su namais, kurie pir
ko pirmiaus ir perka dabar, ne- 
ipsigauna. Kaip lotų vertė kyla, 
taip ir namai kartu kyla. Tuo 
naciu kartu apsaugoja savo cen
tus nuo įvairių Bishopų ir dar 
gauna gražaus pelno.—K. J. M.

COMPAN'*'

ra

sc, \\esl virginia ir ūmo vaka
ruose. Jos šiaurvakarinis kam-

Klimatas. Allegheny kalnai 
perskiria valstybę i beveik dvi 
lygias dalis, rytinę ir vakarinę 
Pennsylvaniją. Rytuose žemė 
lygi, bet kila augšeiaus i vaka
rus. Svarbiausios- .upės yra 
Ohio, Sus(|uenhanna, Delaware, 
Allegheny ir Monongahela.

Klimatas vidutiniškas, ypa
tingai pietrytinėj dalyj. Alleg
heny kalnai apsaugoja rytinę 
dalį nuo šiaurvakarinių vėjų. 
Pietrytinės dalies vasarinė tem
peratūra yra suvirs 90 laipsnių 
Fahrenheit 332 laipsnių Centi- 
grade) ir drėgnumas baisiai ap
niuk i na orą. , Centralės ir šiau
rės dalies žiemos- aštrios, bet 
vasaros temperatūra vidutiniš-

operavo 21.9 ^puuėjmtį ūkių. 
Vietinių ūkininkų buvo 187,277, 
svetimšalių 14,522. Svetimšalių 
ūkių vertė buvo $97,524,1 15.

Gyventojų Skaičius. 1920 m. 
cenzas šiai valstybei davė 8,~ 
720,017 gyventojų. 51.5 nuo
šimtis vietinės kilmės. Buvo 
1,387,850 baltų svetimšalių, 
1,724,810 vaikų svetimšalių, ir 

Svetim- 
I talijos, 
161,121 
Aus Iri- 

;, 120,- 
68,869 iš Cc- 

Lietu-
vos. iš Philadelphijos 397.927 
gyventojų 95,714 paėjo iš Rusi
jos, 63,723 iš Italijos, 1,392 iš 
Lietuvos. Iš Pitsburgh 120,- 
266 ateivių 16,028 paėjo iš Vo-

569,995 maišytų tėvų, 
šalių 222,764 paėjo iš 
177,770 iš Izmkijos,

121,601

koslovakijos, 30,227

ir

pinigų
Bankas, morgičių kompanija ar 

spulka?

už-

nupirktą nuosavybę. Žymi da
lis jų rupesnio yra be pamato. 
Retai kuris yra tiek turtingas, 
kad sumokėti iškarto visus pi
nigu:;. Daugelis ima morgičių. 
Tie laikai praėjo, kuomet žmo
gus bijojo morgičiaus ir šalinosi 
nuo jo kiek išgalėdamas.

Jeigu kas turi tiek pinigų, 
kad simiokėti pusę perkamo na
mo vertes, tai likusius pinigus 
jam ne bus sunku rasti. Užėjus 
į kiekvieną banką ir atidarius 
sąskaitą galima gauti paskolą 
lygią 50% namo ai loto vertės.

“Pirma Dovana” dėl 
Chicago Rapid Transit Company
KONVENCIJOJ The American Electric Railvvay 
Associatiąn, kuri atsibuvo Spaly, Clevelctnde, The 
Chicago Rapid 'Transit Company liko apdovano
ta sidabrine tauro, kaipo elektrino transportaci- 
jos sistema, kuri labai atsižymėję paskuiiniose 
dvyliki) mėnesių išdirbinio gero vardo tarpe sa
vo kostumerių.
Kompetija, kuri buvo vedama po priežiūra pildo
mojo komiteto šios associacijos per Forbcs Ma- 
gazių, buvo atdaras dėl visų elektriku operuo
jančių geležinkelių Jungtinėse Valstijose. Mes 
esame tikri, kad Chicagos publika dasižinoju.si 
apie tai, kad Rapid 'Transit Systemai (Elevato
rių Linijoms) yra suteikta didelis pripažinimas 
pasižymėjimo.
Virš šešiosdešimtis pperavimų būdų per Rapid 
Transit Lines buvo peržiūrėta teisėjų, kurie bu
vo atvasiavę savo liuosu noru. Tarpe tų operavi- 
nnj buvo:
Sistematiškas mokinimas darbininkų dėl geres
nio supratimo savo užduočių, kad gerai patarna
vus publikai.

“The Cleaner C'lcan Station Campaign”, čia kos- 
tunieriai' labai puikiai kooperavo su darbinin
kais.
Pailginimas stočių platformų, kad suteikus ge
resni patarnavimų įeinant ir išeinant iš trauki
nių. X
Aštuonių vagonų iš syk operavimas, kuris labai
daug padidino Rapid Transit patarnavimų. 
Suorganizavimas ir prirengimas Laukinio Ligon- 
bučio Stabo, dol suteikimo publikai pinnutinj me
dikai) patarnavimų laike susižeidimų.
Sunaudojimas kompanijos tuščios žemės ir pa
vertimas jos j publikos žaidimų ir darželių vie
tas.
Systoma kooperavimo su vietinėmis viešomis or
ganizacijomis, kad pagelbėjus dėl miesto išsivy
stymo visose jo šakose.
Šita dovana turėtų būti tikras užganėdinimas dėl 
musų 700,000 kasdieninių kostumerių, kurie ko
operavo su didele šeimyna Rapid Transit Darbi
ninkų, kad suteikus šitų garbę Chicagui.

Pennsylvaniaj mineralais tur
tinga. Produktuoja beveik pu
sę visos Suv. Valstybėse iškas
tos anglies, čia yra daugiaus 
kietos anglies, negu bile kur ki
tur pasaulyje. 1923 m. kie
tos anglies iškasta 95,410,000 
tonų, minkštos anglies suvirs 
113,000,000 tonų. liekuojama, 
kad Pennsylvanijos kasyklos 
gali produktuoti 300,000 tonų 
kietos anglies kasdien.

Svarbiausios minkštos anglies 
kasyklos yra Fayette, tyest- 
moreland, Allegheny ir Indiana 
apskričiuose. Minkštos anglies 
kiekvieną dirbančią dieną iška
sama 375,000 tonų, bet gali būti 
padidinta iki 450,000 tonų.

Pennsylvanija pristato dau‘ 
giaus, kaip 60 nuošimtį šalies 
kokso. Connelsville yra kokso

4,392 iš Lietuvos.
Iš Scrantono 137,783 gyven

tojų 1,948 paėjo iš Lietuvos. 
Wilkes Barre 1,012 iš Lietuvos.

Ateivių teisės. Ateiviai gali 
būti žemės savininkai. Gali būti 
vaistininkai, gydytojai, užre
gistruotos slaugės, inžinieriai,
akušerkos,

pensijas. Bet ateivis nepriima
ma dirbti prie viršų darbų be 
pirmų popierų. Prie milicijos 
tik piliečiai arba pirmas popic- 
ras turintieji gali prisidėti. Atei
vis negali nešioti ginklus, ne
gaus leidimo . žvejoti ir medžio
ti, ir negali turėti šunies. Tik 
piliečiai gali prašyli senatvės

vio (kuris mirė nuo industria- 
liško sužeidimo) našlė ir j</vai
kai gaupu tik % pinigų kiek 
apsigvvenęs gyventojas gautų.

[FLIS].

RAHDTR««rrjJNES
Lengvas, greitas būdas apvažiuoti apie Chicagg

tiesį 1(859 m. aliejus pirmiausia 
buvo rastas, kur šiandien Tilus- 
ville stovi, šiandien 
dalis

penkta 
produktnota

Tol. Lafayette 4223
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvis, lietuyiams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, Chicago, 11).________________ —>
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MUSŲ MOTERIMS
■ Veda Dora Vilkienė 1

U IR KAIP VIRTI
ŠVEICARIŠKAS STEKAS

SPINAKŲ SOUFFLE

11 3 sv. round steako
1 •_> puoduko taukų
34 puoduko miltų

1 svogūnų
I babkavą lapų
3 šaukštus miltų
3 puodukus šalto vandens.
Supiaustyk mėsų į šmotukus 

2X3 colių storio. Jrnerk tau- 
kuosna ir apiberk miltais. Pa
kepink ant karštos ugnies. Iš
imk mėsų, užpilk ant skaura- 
dos dar 3 šaukštus miltų ir pa
dėk taukų. Pilk šalto vandens 
ir duok užvirti, bet neužmiršk 
pamaišyti. įdėk lapą ir svogū
ną, paskui sudėk mėsą, uždenk 
ir duok virti ant mažos ugnies 
20 minutų. Nuimk uždangalą ir 
virk dar 25 minutes ilgiau, ši 
porcija bus dėl G ypatų.

M0RKV0S IR SVOGŪNAI

2 puoduku virtų špinakų
1 •_> šaukštuko druskos
•/h šaukštuko pipirų
3 šaukštus sviesto ar alyvos
3 kiaušinius
1 puoduką saldžios Smetonos 
I šaukštuką baking po\vderio.
Supiaustyk špinakus, pridėk 

druskų, pipirus, sviestų ir ne
įplaktus trynius ir gerai išmai
šyk. Pridėk smetoną. Išplak 
baltymus, pridėk baking po\v- 
deri ir vėl plak. Paskui sudėk 
prie pirmojo mišinio. Sudėk 
išsviestuotan indan ir kepk pe
čiuje 50 minutų.

PRIKIMŠTI SVOGŪNAI

mėsos pajus

1 puodukus veršienos, jmilie
nos ar vištienos

*/i puoduko supiauslytų pet- 
ru.škų

Vi puoduko smulkini sukapo
to pimento

2 šaukštuku druskos
’/i šaukštuko pipirų
12 mažu bulviu
1 i puoduko sukapotų svogū

nu
1 i puoduko sukapoto žaliojo 

pipiro
'/•j puoduko miltų

<S puodukus vandens.
Supiaustyk mėsą mažais šmo

tukais, dapilk vandens ir virk 
ant didelės ugnies 15 nuautų. 
Numažink ugnj ir virk dar va
landą laiko. Daržoves sudėk po 
pusė valandos virimo. Patirš- 
link su miltais, supilk druską 
ir pipirus. Sudėk Į išsviestuotą 
indą, ant viršaus uždėk baking 
povvder, biskvitų tešlą. Kepk 
karštame pečiuje apie 20 mi
liutų pakol tešla neiškeps.

3 puodukus sukapotų morkvų
11 .j puod. sukapotų svogūnu
1 •_> puoduko saldžios Smetonos
3 šaukštus sviesto
I šaukštuką cukraus
1 šaukštuku druskos

4

1 t šaukštuko pipirų.
Virk morkvas atskirai nuo' 

svogūnų pakol nebus minkšti.) 
Vartok tik tiek vandens, kad I 
verdant vandens nebeliktų. Nu-Į 
imk nuo ugnies, sumaišyk abi Į 
daržoves, supilk smetona, svies-j 
ta. druska ir pipirus.

0 dideli svogūnai
3 šaukštai duonos trupinių
2 šaukštu tarpyto sviesto
1 šaukštą sukapotų petruškų
2 šaukštu kapoto kumpio
2 šaukštu pieno
1 kiaušini.
Duonos trupinių, apipiltų 

sviestu
Druskos, pipirų.
Virk svogūnus karšta n van

denin sudėjus 15 minutų. Nu
sunk ir aštriu peiliu išimk vi
durį. Sumaišyk viski) kartu ir 
pridėk išimtus svogūnus, išski
riant sviestuotus duonos tru
pinius. ir sudėk į svogūnus, api
barstyk sviestuotais duonos tru
piniais ir kepk nekarštame pe
čiuje 45 minutes-.

MADOS.

PRIE KAVOS PYRAGAS

3 puodukai persijotų miltų 
4‘ą šaukštuko baking povvder 
•J4 puoduko druskos
I šaukštuką druskos
1 šaukštuką cinamonų
I kiaušinj
1 puoduką besėkliu razinkų
I 1 _• puoduko pieno ar van

dens
3 šaukštai tarpyto svieto ar 

taukų.
Persijok sausus pridėčkjis 3 

kartus. Sudėk razinkas, pieną, 
kiaušinj ir sviestą. Viską gerai 
išmaišyk. Sudėk tešlą ant plokš- 
tos bleties, apiberk mišiniu (ką 
dėt mišiniu, paduodu žeminus) 
ir duok pastovėti 5 minutes. 
Kepk karštame pečiuje 30 mi
nutų. šis receptas pripildys 12 
colių bleti.

Mišinys
1 šaukštus cukraus

2 šaukštu miltų
1 i šaukštuko cinamonų arba 

mace
1 šaukštuką tai pyto sviesto.
Viską sudėk kartu ir gerai 

išmaišyk su šakute, ne su šauk
štu.

SŪRIO PYRAGAS

1 Vj puoduko varškės (geros) 
•/> puoduko cukraus
3 kiaušinius
3 šaukštus saldžios Smetonos.
N u tarkuok skurelę nuo vie

nos citrinos.
Sumaišyk varškę, cukrų, Sme

toną ir citrinos skurelę, pas
kui sudėk gerai išplaktus kiau
šinius. Ant dugno išsviestuotos 
biotinės padėk labai ploną eilę 
tešlos, o ant viršaus storai už
dėk mišinį. Kepk pečiuje apie 
20 minutu. t

2898. Patogi prie darbo arba šiaip 
dėvėti suknelė. Graži ir ne blogai at
rodanti. Su ilgom ar trumpom ran
kovėm.

Sukirptos mieros 16 18 metų ir 36, 
38, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai 2ft yardų 40 colių materijos. Ir 
vienų yardą skirtinguos materijos 
apikaklei ir juostelei.

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

2857. Suknia kuri išrodo, kaip 
hliuzka su sejonu. Graži iš bile ma
terijos; tik reikia apikaklę ir ranko
ves apsiūti kokiu kitu materijolu.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 3% yardų 40 colių ma
terijos ir U yardo skirtingos mate
rijos apsiuvinėjimui.

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

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

NAUJIENOS Pattern Dept. * !
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No .... v....^.......

Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

į (Adresas)

I -r-........ ....................................-——
i (Miestas ir valst.)

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

^NAUJIENOSI Pattern^Dept '

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

į siųsti man pavyzdį No .......... ........

Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

•••^••••eaee»»«e«*e»«w«Ma«ee«e««»aeeeaee«~eeea«ee«aa4M«aw*«  

(Miestas ir valst.)

‘■NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

7 Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
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.
. .. ,.7.,—.. JĮ

For Cnta and Wounda
Apeisaugokit užsikrėtimo! 
Gydyk.it kožną žaizdų ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne- 
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas.
Ir išgydo. .

CREAM PUFFS
\ 1 ___ _ —. ■ .

1 puoduką vandi ns
- I puoduką tam tikrų pyra

gams miltų
i<2 šaukštuko druskos
i/j puoduko sviesto bei tauku

1 kiaušinius. •
Supilk puodai) vandenį ir 

sviesta ir duok beveik užvirti. 
Sudėk miltus, druską ir tegul 
verda pakol tešla nebelips prie 
puodo. Nuimk nuo ugnies. At
šaldyk. sudėk neplaktus kiauši
nius po vieną ir nuolat gerai 
plak. K pk 15 minutų karšta
me pečiuje ir sumažinus ugnį 
dar 20—25 minutų. Pripildyk 
su šokolado mišiniu arba plak
ta smetona.

SMETONOS PRIPILDYMAS

puoduko cukraus
3 šaukštai kornų krakmolo 
i/H šaukštuko druskos
2 puoduku pieno

> 2 šaukštuko citrinos bei va
idilos

2 kiaušiniu.
Sumaišyk, dapilk pieno ir 

virk dvigubame puode. Išplak 
kiaušinius ir sumaišyk. Įpilk 
vanilių bei citrinos esenciją. 
Darant šokoladinį pripildymą, 
reikia prie šio mišinio pridėti 
šmotuką šokolado, cacao ir ne
dėti citrinos esencijos.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lepgvai gauti pilietiš
kas popieras.

y
Reikalauk tuoj aus prisiųsda- 

mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III. 1

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktoriui-Leidėjas

Prenumeratų melams ........... ,... ?2
Pusei metų ................................ $1
Kopija ....................................... 20c

Tai bus 32 puslapių knyga.
J metus išeis 12 Knygų.

Adresas: •

900 VV. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsirašyki! GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Tel. Lafavett? 0091

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutaitj).

4120 So. Richmond Street
i

Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS
Dr. A. .1. Nomanth 

4454 So. \Vcstcju Avė.
2-5-G-8 v. v., Chicago, III.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Na p ra pat h

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 rytų iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėlioinis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. VVashington & Clark
Narni} Tel.: Įlydė Park 3895

v. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 531 
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenne 
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.

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.7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.
-_________________________ ____

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS

NAMUOSE

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.
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems %
namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie- 

• nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

2.
3.

5.

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

.z. 80 centų
75 centus

NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Mr. MICHMEVICZ-VIDIKIfNE 
akuserka 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše 
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buėiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose jnieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ii- po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i: 
kitokiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tčs, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu<
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUdERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namą Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

®-DR. HEBZMAN «
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

Telefonai: -
Dienomis: Canal

3110. Naktį 
South '.'hore 2288
Boulevard 4136

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 2 labos 

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

i. ...... i ■■■■■■■ i ■■■■/

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858L- - ■ -■ - —»

.----------- -- ------ --- -

Gydyk.it


NAUlir-MOS
The Lithuanian Daily Newa

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Nawi Pab. 
Čo. Ine.

|Pirmagiems, tapkr. 7, 1926

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooeevelt 8500 v ——--- ——.

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

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

M are h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI, undar the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt P500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — pafitu:

Metams ............................ - $8.00
Pusei metu .—..................  $4.00
Trims mėnesiams .:...............  2.00
Dviem maneliams .—............. 1.50
Vienam minesiui---------------- .76

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija —.......................... 3c
Savaitei ........ .............................. 18c
Mėnesiui .......... —.... -.............. 75c

Suvienytose Valstijosą ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .............................. —. $7.09
Pusei metų ................................ 3.50
Trims mėnesiams ...................  1.75
Dviem mėnesiams -.................. 1.25
Vienam mėnesiui ............-......- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams _............... $8.0(
Pusei metų ........  —.....  4.00
Trims mėnesiams ......   2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Pereitą šeštadienį “Naujienos”, vienintelis iš visų 
laikraščių Amerikoje, pranešė apie Lietuvos-Rusijos ne
puolimo sutarties ratifikavimą Lietuvos Seime.

Už ratifikavimą balsavo 45 atstovai, prieš — 24. Su
tarties ratifikavimui pasipriešino krikščionių demokratų 
blokas ir lenkai. Tik pastarieji, matyt, sarmatijosi viešai 
parodyt savo simpatijas Varšuvai, kuri apsiputojus smer
kia Lietuvos-Rusijos sutartį,* todėl nebalsavo nei už, nei 
prieš. Bet klerikalų atstovai Seime buvo “drąsesni” ir bal
savo prieš ratifikavimą.

Kodėl Šmulkščio-Krupavičiaus partija priešinasi su
tarčiai?! Juk ta sutartis yra naudinga Lietuvai ne vien 
tuo, kad duoda galimybės Lietuvai toliaus tartis su Ru
sija dėl prekybos santykių, bet ir tuo, kad ji pripažįsta 
Lietuvai Vilnių. Argi klerikalams gaila, kad tapo “nu
skriausti” Varšuvos ponai?

FAŠISTŲ AGENTAS PROVOKATORIUS GARIBALDI
• ••••• 

ORGANIZAVO “PASIKĖSINIMUS” PRIEŠ 
MUSSOLINI

• •••••• •••••
DALYV AVO SĄMOKSLE PRIEŠ ISPANIJOS 

VALDŽIĄ

VALDŽIA, PAREMTA ŽMOGŽUDYSTĖMIS 
IR JUDOšYSTĖMIS

• ••••• • •••••
LIETUVOS KLERIKALAI REMIA LENKIJOS 

IMPERIALISTUS

Skaitytojai turėtų įsidėti į galvą, kad Vilniaus pri
pažinimo klausime Lietuvos klerikalai viešai pasirodė esą 
“bendram fronte” su Lenkijos imperialistais. Dabar kiek
vienam bus aišku, kokios veidmainingos yra klerikalų de
klamacijos apie Vilnių.

Jeigu krikščionių blokas butų laimėjęs pereito pava
sario rinkimus į Seimą ir valdžia šiandie butų jų ranko
se, tai Lietuva ne tiktai nebūtų padariusi sutarties su 
Rusija ir gavusi jos parėmimą ginče su lenkais dėl Vil
niaus, bet gal jau butų visiškai atsižadėta teisių prie Vil
niaus, idant patenkinus “šventąjį tėvą” Romoje, kuris 
Vilnių pripažino Lenkijai!

Lietuvos laimė, kad jos liaudis susiprato duoti veid
mainingai klero partijai “saktį”.

Iki šiol buvo žinoma, kad fašistai valdo Italiją tero
ru ir žmogžudystėmis. Dabar išėjo aikštėn, kad antras jų 
valdžios ramstis yra provokacija.

Francijoje policija šiomis dienomis suėmė pulkininką 
Ricciotti Garibaldi, garsiojo Italijos vaduotojo anūką, pa
garsėjusį Europoje savo smarkiomis atakomis prieš fa
šizmą. Policijai kvočiant, suimtasis prisipažino, kad jisai 
yra ne fašizmo priešas, bet apmokamas Italijos valdžios 
agentas provokatorius.’

Garibaldi prisipažino gavęs šimtus tūkstančių fran
kų iš Italijos vidaus reikalų ministerio Federzoni (kuris 
prieš trejetą dienų pasitraukė iš tos vietos, pavesdamas 
vidaus reikalų ministeriją pačiam Mussolini). Fašistų 
agentas prisipažino taip pat, kad jisai organizavęs “pasi
kėsinimus” prieš Mussolini gyvybę; jisai padėjęs slaptai 
pereiti sieną Italijon generolui Lucetti, kuris prieš kele
tą savaičių metė bombą į Mussolini automobilių, ir jisai 
rengėsi neužilgo pasiųsti Italijon kitą teroristą su bomba. 
Pastarasis (vardu Scivoii) buvo pašauktas tyrinėjiman 
ir patvirtino, kad Garibaldi jį apgaudinėjo, apsimesda
mas fašizmo priešu ir kalbindamas nudaigoti Italijos 
premjerą.

Be to, franeuzų policijos sugautasai fašistų provoka
torius prisipažino, kad jisai dalyvavo sąmoksle prieš Is
panijos valdžią, šito sąmokslo tikslas buvo iššaukti gink
luotą sukilimą ispanų provincijoje Katalonijoje, kad tuo 
budu supykdžius Ispanijos valdžią su Franci jos valdžia.

Taigi pasirodo, kad ir vidaus ir užsienių politikoje dikta
torius Mussolini ėjo besąžiniškos apgavystės keliu. Pro
vokatoriaus Garibaldi pasipažinimas rodo, kad tie “pasi
kėsinimai” prieš juodmarškinių viršytos gyvybę, kurie vi
suomet taip “laimingai” pasibaigdavo, buvo niekas kita, 
kaip paties diktatoriaus surengtos komedijos visuome
nes mulkinimui ir diktatūros stiprinimui. Po kiekvieno 
tokio “pasikėsinimo” fašistų gaujos žudo valdžios prie
šus, o valdžia tuo tarpu uždarinėja opozicijos laikraščius 
ir organizacijas ir “taiso” krašto įstatymus, vis mažiaus 
ir mažiaus palikdama laisvės žmonėms ir vis labiaus pra
plėsdama diktatoriaus galią. Po paskutinio “pasikėsini
mo”, kurį atliko pereitą savaitę fašistų jaunuomenės or
ganizacijos narys, Anteo Zamboni, juodmarškinių virši
ninkai nutarė panaikinti jau ir paskutinius laisvės trupi
nius Italijoje ir Įsteigti atvirą stnurto ir priespaudos 
tvarką.

Apžvalga
■ ....

PROLETARIATO KANKINYS“

džia šelpia, • iešką ne darbo, bet 
tik valdžios pinigų.

“Juos galima”, sako Mari
jonų organas, “tikru tinginių 
vardu pavadinti.“

Užsieniu gfi politikoje Mussolini stengėsi, provokaci-
Jos ] > čl g čt 1 b či. itSpiAllVliS iSUl f V V12L i SUSt ipi'illti Stl-

Bet drąsaus sąmokslininko kortos tapo, pagalinus, 
atidengtos. Franeuzų policija, susekusi, kad Francijos te
ritorijoje tam tikri ispanų elementai kartu su Francijos 
fašistais organizuoja ginkluotą sukilimą prieš Ispaniją, 
nutvėrė siūlą, vedantį į provokacijos kamuolį, ir pasiro
dė, kad tas kamuolys randasi paties Mussolini saujoje.

Pasaulis dabar mato, kad piktadariai, apsitaškiusie
ji socialisto Matteotti krauju, yra kartu ir Judos, kur
stantys kruvinus kivirčus tarpe piliečių savo krašte ir 
tarpe kaimyniškų tautų! Kuris doras žmogus po to dar 
galės'pritarti tai niekšų gaujai, ką šiandie valdo Itali
ją? / w sr# v'*>' v <»•♦.

žmogžudystėmis ir provokacijomis fašistų diktatūra 
dar gali kurį laiką ir toliaus laikytis, bet moraliai ji jau 
yra negyva. Ateities ji nebeturi.

“Laisve“ anų dieną Įdėjo V. 
Kapsuko, lietuviškų bolševikė- 
lių generolo, laišką, adresuotą 
(1-rui J. Kaškiaučiui (Kaškevi- 
čiui), kuris prieš keletą savai
čių išėjo iš Sing Sing kalėjimo.

Kapsukas jam rašo:
“Brangus Drauge! Nuošir

džiai sveikinu Draugą išėjus 
nesulaužyta dvasia iš to ur-

Tai yra biaurus prasimany
mas. Bedarbių Lietuvoje yra 
tūkstančiai. Net ir tuomet, kai 
Lietuvos valdžia buvo klerika
lų rankose, bedarbių šelpimo 
klausimas buvo nuolat disku
tuojamas. Tik, kadangi kleri
kalų valdžiai darbininkų gero- 

J ve nerūpėjo, lai bedarbius šelp
ti tekdavo daugiausia savival
dybėms.

šiandie ekonominė Lietuvos
vo, į kūrį darbininkų klasės padėtis dar nėra pasitaisius,
neprieteliai (!) Jus buvo įg
rūdę.“
I kalėj imą Ivaškevičius buvo 

nuteistas už darymą nelegalių 
operacijų moterims, kurių ne 
\ iena numirė nuo operacijų. 
Už tą savo praktiką jisai plėš
davo didelius pinigus ir dalin
davo šimtines komunistams, 
kad jie jį garsintų.

nes pramones krizis dar tebe
sitęsia ir javų užderėsimas šie
met buvo nekoks. Apie šituos 
ekonominius Lietuvos vargus 
klerikalų spauda nepaliatija rė
kusi, kaip už liežuvio pakarta, 
ir stengiasi įtikinti publiką, 
kad dėl to esą kalti “socialistai 
ir laisvamaniai“. Kaip gi tad 
dabar galėjo taip pasidaryti, 
kad staigu bedarbė Lietuvoje

(nator Irom Ohio and vvhile he 
! \vas Senator, and thereafter 
until bis death, and for Mrs. 
Harding lor a period oi several 
years, and before her husband 
\vas eleeted President, and after 
bis death... I refuse to testify 
and ansvver (jueslions put to me 
because the ansvvers I might 
give or make, and the testimony 
I might give, might tend to 
ineri minate me”.

Vadinasi, Daugherty atsisa
kė teisme atsakinėti i klausi
mus todėl, kad kartais tie at
sakymui neinkriminuotų jį. (rie
di, jis buvęs Hardingo ir jo 
žmonos advokatas ir todėl ne
galįs liudyti bei į klausimus 
atsakinėti, nes tai galį inkrimi
nuoti jį. Įdomesnį pasiteisini
mą vargu bau bebūtų galima 
sugalvoti.

iš viso Daugherty byla buvo 
nepaprasta. Paprastam pilie
čiui, sako Charles Merz, ir šian
die dar nėra aišku, kas buvo 
nagrinėjama teisme. Taip daly
kams esant bus ne pro sali pa
pasakoti tos bylos* trumpą isto
riją.

Karo metu valdžios buvo 
praktikuojama užgriebti Vokie
tijos piliečių turtą šioj šalyj ir 
sekvestruoti jį, t. y. laikinai 
paimti tą turtą valdžios žinion. 
Tam tikslui buvo paskirtas sve
timšalių nuosavybės globėjas 
(Alien Property (’ustodian). 
tarp sekvestruoto turto buvo 
ir 19% New Yorko American 
Metai kompanijos Šerai. Kompa
nija savo raporte pareiškė, kad 
tie serai priklausė svetimtau
čiams: Metallgesellschaft ir Me- 
tallbank bei Mertonų vokiečių 
šeimai. Šerai buvo užgriebti 
pirmais karo metais (1917). 
Metams prabėgus svetimšalių 
nuosavybės • globėjas pardavė 
šėrus už $6,909,900, kuriuos in
vestavo į laisvės paskolos bo
nus. Tie hunai buvo pavesta 
Jungtinių Valstijų iždo globai. 
Bėgiu kelių metų nuošimčių 
priaugo $500,000. I’uo budu 
visas kapitalas siekė $6,500,000. 
lai buvo!921 m. Tais metais, 
kaip žinia, Hardingo adminis
tracija užėmė savo vietą. Harry 
M. Daugherty tapo generaliu 
prokuroru, o pulkininkas Tho- 
mas \V. Miller svetimšalių nuo
savybės globėju. 1921 m. kovo 
mėnesyj atvyko Amerikon Bi- 
chard Merton, atstovas vokie-

[ skolos bonų. t rims melams 
praėjus, kuomet Daugherty ne- 

Ibebuvo kabinete, lapo patirta, 
j kad kuponus tų bonų mainė 
J kaip tik tie žmonės, kurie pa
dėjo Mertonui atgaut sekves
truotą turtą. Prasidėjo tyri
nėjimas. Ne\v Yorko distrikto 
prokuroras Emory B. Buchner 
užvedė bylą prieš Daugherty 
ir jo bičiulius. Daugherty bu
vo apkaltintas tuo, kad jis su 
savo kompanija padėjo Melio
nui atgauti užgriebtą turtą ir 
už tai gavo $391,000. Pinigais 
esą pasidalinę Daugherty, Mil- 
ler, Jesse Smith ir John T. 
King. Magaryčioms King dar 
gavęs nuo Mertono $50,000 “už 
darbą“.

New Yorko federalinis teis
mas gegužės 7 d. apkaltino 
Daugherty ir Miller sąmokslu 
apgauti Jungtinių Valstijų val
džią ir nesąžiningu savo parei
gų ėjimu. Tardymas prasidėjo 
pas teisėją Julian Mack rugsė
jo 7 d.

Pirmą dieną buvo prisaikin- 
ta jury. Kadangi prisirinko ne
paprastai daug žmonių, tai teis
mo durys prisiėjo uždaryti ir 
publiką pašalinti. Prokuroras 
pradėjo bylą. Nebuvo jokio sun
kumo įrodyti, kad Merton pasi
rinko lengvinusį būdą, susideda
mas su žmonėmis, kurie žinojo, 
kur kreiptis- ir ką daryti.

Taip dalykams esant valdžiai 
svarbiausiai reikėjo įrodyti, 
kad Mertono sumokėti $441,000 
Kingu’ui prilipo ir prie Dau
gherty bei Miller’o nagų už 
pasidarbavimą užgriebto turto 
atgavime. Merton, kuriam bu
vo pavojus būti įtrauktam į 
konspiratorių skaičių, liudijo, 
jog jis tikrai sumokėjęs $441,- 
000, lx*l esą jam nei i galvą 
neatėjusi ta mintis, kad val
džios atstovai tuos- pinigus pa
dalinsią tarp savęs.

Prokuroras susidūrė iiAsu 
kitomis sunkenybėmis. John T. 
King, kuriam buvo sumokėta 
$111,000, numirė dar gegužės 
mėnesyje. Sekretorius pareiš
kė, kad prieš mirti King sunai
kinęs visus rekordus. Kiti svar
bus rekordai irgi dingo. Val
džios agentai aplinkė Daugher
ty brolių banką (Ohio valsti-j

joj), kad surasti pinigišką ryši 
tarp Merton ir Daugherty. Mal 
Daugherty, Harry brolis, pa
reiškė, jog" Harry pasiėmęs su 
savimi rekordus, kurie butų ga
lėję parodyti, kas išmainė Kingo 
išduotus čekius. Pasak Mal, 
Harry tuos čekius sudeginęs.

Kaltinamųjų advokatai visai 
nė nebandė užginti tą faktą, 
kad Merton sumokėjo $411,000. 
Jie stengėsi tik Įrodyti, jog prie 
viso to biznio Daugherty ir 
Miller neprikišo savo nagų.

Daugherty buvusis padėjėjas, 
Guy 1). Goff, liudijo, jog jis, o 
ne Daugherty, užgyręs Melio
no reikalavimą. Advokatai pri
statė liudyti taipgi Millero bu
vusi asistentą, George E. \\ il- 
liams-ą, kuris pareiškė, jog jo 
nutarimu tapo Melionui už
griebtas turtas sugrąžintas. 
Miller esą tik po dokumentu 
pasirašęs, o su Meliono pra
šymu visai nebuvęs susipažinęs. 
Liudijo dar ir Mal Daugherty.

Ir iš viso to nieko neišėjo. 
Jury negalėjo susitaikyti. 65 
valandas jie tarėsi. Sakoma, 
kad 8 stojo už Daugherty nu
baudimą; 10 buvo tos nuomo
nės, kad Miller yra kaktas. Bet 
likusieji nepasidavė —ir laimė
jo. Jury tapo paleista. Teisin
gumo departamentas pareiškė, 
jog naujos bylos užvedimas pri
klausys nuo prokuroro Buc- 
hnero noužiuros. 0 tuo tarpu 
Daugherty ir pulkininkas Miller, 
kaip sako Merz, eina savo ke
linis nenubausti, bet ir neiš
teisinti.—K. A.
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Jau atėjo Kultūra No. 
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinu kablegramu

Ir Kapsukas dabar turi drą- išnyko, — kuomet ji tebėra vi
sos tą asmenį skelbti esant sose Europos šalyse, išimant 
“darbininkų klasės“ kankiniu.1 gal tiktai Franciją ir Belgiją, 
Matyt, jisai laiko darbininkus kur pinigų infliacija dirbtinai
paskutiniais mulkiais, jeigu ne
sidrovi juos šitaip per akis ap
gaudinėti.

BEDARBIAI TAI “TINGINIAI“

Kunigų “Draugas“ piktinasi, 
kad dabartinė Lietuvos valdžia 
“remia visomis išgalėmis ne
darbą (!) ir bedarbius“. Lietu
voje*, i girdi, jokių bedarbių ne
šę, kadangi darbo visiems už
tenką ir ūkininkai net dažnai 
negalį susirasti darbininkų.

Tie bedarbiai, kuriuos val-

' stimuliuoja pramonę?
Aišku, kad toks tvirtinimas 

■yra nesąmonė. Klerikalai užgin- 
[ čija bedarbę Lietuvoje tik tuo 
įtiksiu, kad butų galima šmeiž
ti valdžią, kuri bedarbiais rū
pinasi.

Tegu darbininkai atkreipia 
savo dėmesį g tai, ką apie jų 

I brolių vargus rašo kunigų laik
raštis. Kada neturtingos klasės 
žmogus dėl pramones krizių ne- 

j tenka darbo ir atsiduria didžiau- 
į šiame varge, tai-“krikščionybė“ 
ir katalikiškos “doros“ moky
tojai apšaukia ji linginiu!
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Kaip Harry Daiijęherty 
buvo patrauktas atsa

komybėn ir kas iš 
to išėjo ,

Buvusis kabineto narys atsidū
rė kaltinamųjų suole. — Ko
dėl Daugherty neatsakinėjo į 
klausimus?—Vokiečių kompa
nijos serai.— Mertono reika- 
vimas grąžinti užgriebtą tur
tą.—šampano puota.— $441,- 
000 misterija. —Teismas. — 
Nei kalti, nei nekalti.

Prieš kiek laike New Yoi'ke 
pasibaigė pagarsėjusi Harry 
M. Daugherty byla. Daugherty 
buvo kaltinamas tuo, kad jis 
buk dalyvavęs sąmoksle pri
gauti Jungtinių Valstijų val
džią.

Žmones tsijii l»ylt» susid< >i nėjo 

dar ii- todėl, kad pirmą karią 
Amerikos istorijoj tapo iškelta 
byla prieš buvusį kabineto na
rį. Daugherty, kaip žinia, ėjo 
generalio prokuroro pareigas 
Hardingo kabinete. Apkaltin
tųjų puolė atsisėdo žmogus, ku
ris dar 1920 m. daugiausia pri
sidėjo prie to, kad Hardingas 
taptų prezidentu. Liudyti tapo 
pakviestas prūsų karininkas, 
kuris prisipažino, jog šampano 
puotoj Ritz-Carlton viešbuty], 
gavęs $6,500,000. šampaną puo
tai pristatęs rcpublikonų nacio- 
nalio komiteto narys. Fedefa- 
liniame teisme kaltinamasis at
sisakę į klausimus atsakinėti. 
Jis pareiškė, kad “having been 
personai attorney for Warren 
G. Harding before lie Avas Se-

čių firmos, kuriai priklausė 
sekvestruoti šėrai. Koks buvo 
jo atvykimo tikslas? Atgauti, 
jeigu galima, vokiečių turtą, 
kuris buvo Jungtinių \’alstijų 
iždo žinioj.

Merton pirmiausia kreipėsi 
i John 'I'. King, buvusi republi- 
konų nacionalio komiteto narį. 
King nusivežė jį pas Jesse 
Smith, Daugherty draugą. 
Smith pristatė Mertoną svetim
šalių nuosavybės globėjui. Čia 
Merton padavė prašymą, reika
laudamas grąžint sekvestruotą 
turtą. Esą užgriebimas buvęs 
padarytas neteisėtai: laike už- 
gri( Limo, g’rdi, American Me
tai kompanija buvusi ne vokie
čių, ale šveicarų, šveicarai gi 
buvę neutralus, todėl jų turtą 
niekas užgriebti negalėjęs. Vo
kiečiai, sakė Merton, pervedė 
savo šėrus šveicarų korporaci
jai prieš pat tų Šerų užgriebi
mą. Visa ta biznio tansakcija 
buvusi padaryta ant žodžio, bet, 
nežiūrint j tai, sutartis-buvusi 
b o na f i d e.

’l’»j prtiš.vniij. jis nciresnvo svo- 
timšalių nuosavybes globėjui 

Miller. Po lo prasidėjo dery- 
bos. Pakaks čia paminėti, kad 
Miller surado, jog prašymas 
pamatuotas. Daugherty irgi 
patvirtino Millero nuomonę. Po 
to (1921 m. spalių mėnesyj) 
Bitz-Garlton t viešbuty įvyko 
šampano puota. Puotoj daly
vavo Milllcr, Jesse Smith ir 
John T. King. Laike puotos Mil
ler padėjo ant stalo- du čekiu 
bendrai $6,153,979.97 sumai, 
'l’uos čekius Morton įsidėjo į 
kišenę. Visi linksminosi ir gę-^ 
rė vyną. Auf Wiedcr- 
sehen. Merton sugrįžo į Eu
ropą. Tuo visas reikalas gal 
ir butų pasibaigęs, jeigu ne vie
nas menkniekis.

Dalis Mertono atgauto turto 
susidėjo iš $391,000 laisvės pa-

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.) 

Val.čl—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

ir 6:30 iki 9:30 vakare v
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago. III.

r » _> S OMO akt II Vibalandos { nuo b iki 8 vaL

Tel. BouLvard 0537

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So.Michigan Avė.

DR. MARYA 
DOlfaAT—SASS

1707 W. 47th St.
nuo
nuo

Valandos nuo ‘ 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukec 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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar i 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. L E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfiekl 0578

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
< nuo 9 iki 11 v. ryto’ J ....... . -

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. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. "Vezelis ..
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

(
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Dr. V. Vaičiūnas.

Sveikatos Dalyka.
mo ir vėmimo kūdikis visai nu
silpsta, ir pagaliau miršta. Kar
tais liga užsitęsia kiek ilgiau, 
bet prie visiško pasveikimo,

Skilvio ir žarnų aštrios 
apkrečiamos ligos

Ligos priežastys

nėra matęs sunykusių, išblyš
kusių raukšlėtais veideliais, 
nuolat verkšlenančių mažyčių! 
Tokie vaikai dažniausiai 
palaidus vidurius. ,

turi

vinių aštrus uždegimai (kata
rai). duodą viduriavimų su vė
mimu, daugumoje atsitikimų 
i\ vksta po apsivalgymo, nere

aštrios 
ligos

kokios

suserga arba labai greit arba 
2-<>n—d-ton dienon po apsi krė
timo. Iš pradžios atsiranda tik 
viduriavimas, bet netrukus, 
esant sunkiai formai, sergąs 
ima eiti dažniau oran ir labai %skystai; jo išmatos nustoja sa
vo spalvos, pasidaro balsvos, 
vandeningos, be kvapo, pana
šios i vyžiaus sunką; neretai 
būna su kraujo priemaišomis. 
Pilve atsiranda skaudėjimai, 
bet einant, arba tuojau išėjus 
oran, tokių didelių
(tenezmų), kaip prie kruvino-

Paskiau

vėl iš naujo jąja

Viduriu šiltine
Pagaliau paskutine žarnų aš

tri apkrečiama liga vidurių 
šiltinė, ji yra kartu ir bendra 
liga, nes jos antkritis mažy
tė gyvai judanti (Eberžh’o) ba

skausmų

tai sekančio po kiek ilgesnio 
badavimo bei pasninkavimo, ir 
būna dažnai abu kartu. Gana

rių alkoholinių gėralų gėrimo, 
ypač restoranuose, kur toksai 
gėrimas dažnai yra surištas su

sk ilvio ir žarnų 
apkrečiamos

Dabar žiūrėsime, 
yra -skilvio ir žarnų aštrios ap
krečiamos ligos. Kaip jau tams
ta girdėjai, paprastas kataras 
pas suaugusius nėra labai pa
vojingas susirgimas, visai kas 
kita yra didelis viduriavimas, 
tolučius kartais vasarą. lokį 
viduriavimą duoda jau apkre
čiamojo polaidžio liga, lotyniš
kai vadinama cholera uos t ras

sius nėra.
vėmimas, 
bendras nusilpnėjimas, trošku
lys ir skaudus raumenų mėš
lungiai. Toliau, nosis pasidaro 
aštri, akys įkrenta, visas pa-

prisideda

tais net pagamintais iš senų, su
gedusių produktų. Pas kai ku
riuos žmones jie gali įvykti ir 
nuo kiek didesnio susijaudini
mo, išgąsčio ar tai baimės, pas 
jautrus asmenis prie šalčio, 
taip pat ir nuo persišaldymo ar

vemia, viduriuoja, eina silpnyn 
ir kenčia raumenų mėšlingius.

ir prie !x*t kurios nors bend
ros apkrečiamos ligos, kariais 
net jie patys gali būti infekci
nės kilmės. Tačiau toks aštrus 
vidurių paleidimas, įvykęs He
liai minėtų priežasčių, nors ir 
su vėmimu butų, nėra taip la
bai pavojingas nei žmogaus gy-

likimai jau nereti, ši liga turi 
panašumą, žinoma, ne taip ryš
kų, i tikrąją cholerą, vadinama 
cholera asiatica, kurią aš čia 
ir aiškinsiu.

ta ir susiraukšlėjo, pilvas įsi
traukia; šlapinimasis sumažėja; 
silpnas kvėpavimas ir pulsas, 
silpnai cypiąs balsas. Kiek il
giau tokiam stoviui užsitęsus, 
l-on ar 2-on dienon, ligonis 
miršta; geriausiu atveju, pras
linkus 2 dienoms, pamažu ima 
taisytis ir per 1 2 savaites pa
sveiksta. Mirtingumo nuošim- 

cholera

ir į kraują. Esama vidurių šil
tinių kelių rųšių, bet jos visos 
panašios. Svarbiausi ligos apki- 
timai gludi plonose žarnose. Ją
ja apsikrečiama, kaip ir ano
mis ligomis, per suterštus ligo
nio išmatomis daiktus, nes iš
matose yra daug jos bacilų. 
Jauni greičiau ja apsikrečia. 
Asmuo, kartą jąja persirgęs, 
įgauna prie josios atsparumą. 
Josios mėgiamas laikas — vėly
vas ruduo, bet ji ir žiemą ga
na gerai laikosi. /

Susergama šiltine po apsl- 
kretimo 2-jon 3-jon savaitėn, 
susergama iš palengva, nepa
siekiamai; diena iš dienos karš

Kraujo, pdos, chroniškai

nenas žaizdas, ligas rectal, 
alaptas ligas vyrų ir moterų

Cholera

Pirmą kartą Europoje, žino
ma ir musų krašte, choleros 
epidemija pasirodė 19 šimtine-'

tūkstančius žmonių prarydama.
vybei, nei jo sveikatai, žinoma,; joS gimtinė Azijoje, būtent, lu- 
išskyrus tuos atvejus, kada at-| dijoje, Gango šventosios upės
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išskyrus tuos atvejus, kada at-Į dijoje, C “ 
sitinka mirtinas nusiuiiodijimasJ lygumoje; ten ji ąiaučia nuola-

iu ėsa, dešra bei žil
Vlllll

rus viduriavimas.
paprastas ašį-’ 
nors jisai ir’

negydytas vėliau, nepalikęs jo
kių sunkesnių išdavų. yra labai 
nemaloni ir skaudi 
bauda.

am los pa- 
asmuo, uusižen- 
ei gėrime, t m i 
.iduriuoia ir ve

liejęs iš savo vagos upės van
duo kartu su gausiais tropiš
kais augalais ir įvairiais mikro
bais sudaro patogias sąlygas 
veistis ir choleros baciloms (vi- 
brionams). Iš ten ji gali, nebu-

antkričio, 
nešvarius

bet 
ke- 
lai- 
ap-

apsi- 
palaikymo at

DR. VAITUSH
OrrOMETKJSTAS

tis sergančiųjų 
labai didelis.

Dezinterija
Tiek apie baisiąją cholerą, 

atsitiktinai musų krašte pasi
taikančiąja. Paskutiniais me
tais pas mus visai jos negirdėt, 
bet užtat kita, taip pat sunki 
liga, vadinama dizenterija, kru
vinąja, metai iš metų vis 
kalauja sau iš musų naujų 
ku. Josios židiniai vis dar

arčiau su

1 )idelės

ja susipažinus.

rei- 
au- 
ne- 
už-

kruvinosios epidemi-

Dr. J, W. Boaudette
VIKAUI ASHLAND STATE

BANKO •

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. N ėdė 
lioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahull Blvd.

TELEFONAS CRAWFOKD 14841
TELEFONAS CANAL MM

sas lyg sudaužytas, apetitas 
pranyksta. Iš pradžios gali būti 
net vidurių užkietėjimas. 'To
liau pakyla karštis ir pakilęs 
laikosi; atsiranda apatiškumas, 
besąmonė, kliedėjimas, ypač 
naktimis, burna ir liežuvis 
džiūsta. Antrą savaitę pradeda 
rastis išbėrimas- dėmelėmis (ro- 
zeolomis). Pilvas mažai skau
dus, bet išpustas, lengvas vi
duriavimas — 2 —3 kartus per 
dieną, išmatos skystokos, tam-

aus prakiurimas (žarnose esa
ma opų) arba kuris nors kitas 
komplikuotas dalykas, trečios

mia dažniausiai tada, kai jo 
pilve randasi kenksminga orga
nizmui medžiaga. Viduriavimas 
ir vėmimas v ra foziologinės or-' _ i gamzmo gynimosi priemones, 
reikalui ištikus jos skubiai mo
bilizuojamos apsiginti nuo gre-l 
siančio pavojaus nusinuodyti ' 
Viduriuojant ar vemiant, orga-' 
nizmas sparčiai eina silpnyn, 
nes virškinamojo kanalo turis 
metamas lauk dar nepilnai su-1 
virškintas. I

musų kraštą ir ditoli tuomet 
atsitiktinus jąja apsikrėtimus, 
o iš paskutinių jau lengvai ga
li kilti ir pati epidemija, ypač 
esant karštai vasarai. Todėl 
verta su ja arčiau susipažinti, 
nes geriau pažinus priešą, daro-

Susirgus cholera svarbiausi 
apkilimai įvyksta žarnose, plo
nosiose jųjų dalyse, kur nuo pa
tekusių bacilų gyvenimo gau
nasi gleiviniu uždegimas ir 
kraujo išsiliejimai; skilvys taip

Naiku viduriavimas bildu apsikrečiama
skilvio ir žarnų pa p ra-’
i........ i...,.i..;.. I

Kad susirgus jąja, reikaim- 
josios antkritis, t. y. pa
akinti nemalonios baci

los (ligonio ismatuose ir vėma
luose jų eibė), kuriuo nors bu-j 
du patektų sveiko žmogaus vi-i 
duriuosiia. Patekti gi jam esant Į 
čia pat vienam susirgimui leng
va, ypač tada, jei sveikas as
muo neužkerta jam kelio, ve-Į 
dančio per burną į vidurius.! 
Pats tasai kelias gana įvairus,!

negu niu
kini josios 

esama ten pat, kur ir choleros, 
t. y. Indijoje. Pas mus kruvi
nąja sergama vasarą, bet 
vis labiausiai mėgiamas jos 
kas, tai ankstyvas ruduo, 
todėl, kad tuomet daugiau 
valgoma žalių vaisių 
viu, kartu

Žinoma,

už

su- 
ir daržo- 

su kuriais lengviau 
rilį įnešti kartais 
to lengvu viduriavi- 

dirvon. Su šal- 
žiemą visai pra

jau iš anksto 
mu paruošton 
čiu ji mažėja, 
nyksta. Kad 
reikalinga josios antkričiui, t. 
y. mikrobams (išmatose jų dau
gybė), visai skirtingiems ųuo

rastos žarnas, ten ir apsigyven
ti, nuo ko paskutinėse netrukus 
gaunasi uždegimas, patinimas 

o po pato kraujo išsiliejimai, 
-veikimo, jei jisai jv\

keliai prie josios toki patys, kaip 
prie choleros — saugotis ne
praryti antkričio.

savaitės pabaigoj sergąs- ima 
palengvėle taisytis. Gerose są
lygose ir esant gerai priežiūrai 
mirti ilgumas nėra didelis.

Ką gi daryli, kaip 
kai susergama kuria 
čia nurodytų ligų? Žinoma, pir
mučiausia reikia paguldyti ser
gantį visai atskirai nuo svei
kųjų ir duoti jam lengvą, skys
tą pienišką valgį. Jo visus daik
tus, nereikalingus jam beser
gant, išvėdinti saulėje arba

nors is

pečiuje. Paskiau kuo skubiau

taiko sunkioje formoje, liet vis’ 
tik nuo jųjų mažiau yra pavo-’ 
jaus, kaip nuo žemiau nurody
tų apkrečiamų susirgimų, su' 
kuriais aš noriu tuojau tamstą- 
supažindinti. Bet pirma, negu’ 
tai pradėti, norėtųsi dar nors' 
trumpai paminėti mažų vaikų} 
viduriavimą. Aišku, 
dar visai silpnutis 
nizmas kiekvieną 
nors tai butų mažas 
nuo normos. žymi
perneša, kaip asmuo pilnai su
brendę' ir jau įgijęs atsparu
mų prie įvairių ligų. Kūdikiai ir 
maži vaikai ypatingai dažnai 
serga aštriu viduriavimu, ypač 
karštą vasarą jie juo lengvai 
suserga nuo apkrėsto maisto, 
dažniausiai pieno, į kurį yra 
patekę mikrobai. Ligos eiga 
kartais būna labai smarkiai iš
reikšta, gaunasi choleros vaiz
das, po kelių dienų viduriavi-

susirgimą, 
nukrypimas i . ,i«o i’vl uk'/iuv i ui/uo, .mru-iu sunkiau. , . . s . . , _ k j|bmms, indus, per apkrėsta 

muistą, vandenį, ne tik gėrimui,1 
bet taip pat prausimosi, skalbi-' 
mui ir namų ruošai skirią, per, 
žalius vaisius, per muses, per 
nešvarias rankas ir t. t. Nusil-1 
pys arba turįs ir taip jau pa-į 
laidus vidurius greičiau suser
ga, negu tvirtas, sveikas žmo
gus, vedąs taisvklingą gyveni-

vinąja, būklė ne kokia. Apsi
krėtęs jąja, 3-ion S-on dienon! 
staigiai ima karščiuoti, jaučias

lik vienas nurodys, ką galima 
šiuo ar kitu atveju padaryti.

Žinduolių ir vyresnio am
žiaus kūdikių prastą viduriavi
mą galima sumažinti ir paga
liau visai sustabdyti pirmųjų — 
taisyklingu žindyrnu, antrųjų 

geru maitinimu; bet geriau
sia, nors ir paprasčiausiame at
silikime, kreiptis i gydytoją, 
šiuo atveju vaikų ligų specialis
tą. C-

ma. c

apsikrėtęs cholera,

BILLySĮUHCLE

H\Lt Aky UJATCH 
T HAT PS.OSVECTOV2. 
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durtos oran varo iki (>() kar
tų i dieną, kiekvieną kartą pa-

kraujuotų masių ir tik mažos 
dalelės išmatų. Beeinant oran ir

dus, kankinąs noras vėl išeiti 
oran (tenesmus); paskutinis 
visai nusilpnina ligonį. 'Trošku
lys ir vėmimas su žaksejimu 
taip pat yra; šlapimo maža. Ge
rai prižiūrimi per 2—3 savai- 
tęs pasveiksta, silpnesni neiš-

Tai tiek dėliai pačioj gydymo. 
Kur kas svarbiau siekti prie 
to, kad visai nereikėtų susirg
ti nė viena iš paminėtų ligų. 
Toks siekimas nėra jau taip ne
pasiekiamas. Žinoma, jęi vie
nas ligos antkričio saugosis, o 
antras čia pat jam po nosimi 
ligonio išmatas ir vėmalus pils, 
tai sunkiau išvengti apsikrėti- 
mo, bet vis tik galima. Iš tik
rųjų, juk apsikrečiama tomis

kuriuo nors bildu įvedamas jų

/ Uohacv V. 
Z UJOUU> Y

UJVVVA AAA. TVA^.-
\F VOki

> , GOLC> ?

antkritis jojo nusivedus 
butų išvengta ir apsikrėtimo. 
Prisilaikant švaros, dietos ir
vaitojant virintą vandenį ne 
tik gėrimui, bei praiisinniisi ir 
namų ruošai (esant įtartinam 
susirgimui toks atsargumas yra 
būtinas-) galima būti ramiam, 
kad neapsikrėsi, jei kilokiu bil
du neįneši burnon 
pa v yz d ž i 11 i, k ram ta n t 
nagus arba sukant 
pirštais papirosą.

Be abejonės, nelaimingi nuo
tykiai buvo, yra ir bus, 
kad vienoje šeimynoje bent 
lėtas narių išmiršta vienu 
ku nuo kruvinosios ar kitos 
krečiamos ligos, tai jau 
leidimas- švaros
žvilgiu, žinoma, daugumą atsi
tikimų per nežinojimą papras
čiausių higienos reikalavimų. 
Pateisinama dar tuo atveju, ka
da daug žmonių gyvena susi
spietę vienoje .vieloje, kenčia 
skurdą ir badą ar blogai mai
tinasi, neturi kuo nusipirkti ir 
kur išsivirti valgyti. Iš kitos 
pusės sunku reikalauti turėti 
nors mažinusį supratimą apie 
ligos antkritj nuo tokio žmo
gaus, kuris kasdien jį ėdančius 
gyvius (ne neihatomus mikro
bus) laiko paprastu gyveninio 
apsireiškimu ir visai nežino, ką 
tai reiškia švariai gyventi. Bet 
vis tik labai dėliai to nusiminti 
nėra ko: juk, gerbiamas skai
tytojau, tamsta patsai, nuola
tos siekdamas prie higieniško 
gyvenimo, paraginsi ir tamsuo
lį siekti prie jo. [“T-tas”].

Baigtas statyti šventosios 
uostas

VLADISLOVAS 
IGNATAVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 7 dieną, 3:40 valandą 
po piet, 1926 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus; gimęs Panevėžio 
apskričio, Pasvalio parapijos, 
Papivesių kaimo, palikdamas 
dideliame nubudime savo myli
muosius Lietuvoj seserį Stefa
niją ir Amerikoj penkis pusbro
lius: Juozapą ir Povilą Talač- 
kius, Joną Grincevičių, Kostan- 
tą ir Antaną Ignatavičius. Kū
nas pašarvotas, randasi 10928 
So. Michigan Avė.

l/aidotuvės įvyks Seredoj, 
Lapkričio 10 dieną, 8 valandą 
ryte iš graboriaus, 10928 South 
Michigan Avė., j parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Ignata
vičiaus giminės, draugą! ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jaųi paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
xSesuo ir Pusbroliai

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

Daugiau žinių galima gauti 
pas Juozapą Talačką, 10753 
Wabash Avė., Tel. Pullman 9276

šventosios į lakoje į Baltijos 
jurą statoma žvejų uostas jau

tam tikros valdžios komiisjos 
uosto statyba vedė bendrovė » 4

“Palemonas”, kuri, pasak pri
ėmimo komisijos, statybos dar
bą atlikusi patenkinamai.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
ciiu Naujienos.

Phone Boulevard 5213 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Vagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St., Chicago, III.

Martinas Pranaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Lapkričio 6 dieną, 1926 m., 6:30 va

landą iš ryto, sulaukęs apie 46 metų amžiaus; gimęs Lietuvoje, Kau
no rčdybos, Raseinių apskričio, Šaukotu parapijos, Valatkiškių kai
mo. Pragyveno Amerikoje apie 1S metų. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Amilijų, 2 sunu ir 1 dukterų: Vincentą 15 m., Joną 12 m., 
Amiliją 5 m. Taip pat paliko 2 broliu Petrą ir Juozapą Pranaičius 
Amerikoje. Lietuvoje paliko seną motinėlę ir seserį Vincentą Buš- 
kienę. /

Laidotuvės įvyks Scredojc, Lapkričio 10 dieną, 1926, 8 valandą 
iš ryto, iš namų 915 W. 32nd SL, bus atlydėtas į šv. Jurgio Bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
di) bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Martino Pranaičio giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sunai ir Dukrelė

Laidotuvėm patarnaus graborius A. Masalskis, Telefonas Blvd. 
4139.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

/K U’E.UJ > 
Vabole vor 
'TRIS, PICk. 
~ THA^'S 7 
IMHkT l’b <
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SPECIA 
įtempimą, kuris

LIE
Palengvina akių 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

18 AKIU

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko . z 
akinius — ilifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetona
OPTOMETR1STAS

1801 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatvės 
čeieionas CanaI 0523

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

»' ' . ............................................- 5

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, II).

.. ............................................   i.............. i

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar-
nauju gėliau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stis.

OFISAS: 
668 W. 13th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted SL 

Tel. Blvd. 4063

/—■............ .......................... .........................
Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

K? 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- 
kiame, 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- 
hintimu 75 centai.

NAUJIENOS 
17W Se. Halsted SL 

OiHIBL DL

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Barime Bcngue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales 
Prancūziškas

BAUME DENGUS
(ANAįGtSKm. )



NAUJIENOJ, Chicago, III. 
T .... T

Pirmadienis, Lapkr. 7, 1926

CHICAGOS 
ŽINIOS

‘rohibicijos agentai 
puolė miesto salę

Pavieto 
ša i no. 
tuoti

klerko ofise rado
Du darbininkai

m u n-

(miesto salės) name ir padarė 
nuodugnią kratą, j ieškodami 
ten munšaino. Kinta darant bu-

Ht'lbėjo agentams jieškoti num 
šiino. Krata buvo nuodugni 
apžiūrėta visas šėpas 
stalčius, seifus ir 
tik galima buvo 
Krata neužsibaigė

Lietuvių Rateliuose

Miliauskas taiso gražų piknikų 
daiža

apgyventas 
se vietose 

gatvėmis, vien tik

šis miestelis 
lietuvių, 
vaikštant 
lietuviškai kalbant i
Nuo 12 gatvės ir nuo Cicero 
Avė. į pietus iki 51 Avė. tai ir 
atrodo 
telis, o 
lietuvių

veik

Centras lietuvių 
a 1 I L’atvr ir

viską,

miii: vienoj drabužių šėpoj pro- ni.) naujas
hibicijos agentai rado lankias ( 
bonkas munšaino. Tą šėpą var
tojo Anthony McVeady. kuuis 
ir tapo areštuotas. Taipjau ta
po areštuotas George Haffer-

tPacific and Atlantic Photo]
\\'illiam Andrew Dyche, kurio 

vardu tapo pavadintas North- 
vvestern universiteto (Evanston, 

$2,000,000 stadiu-
mas. Hyche yra universiteto 
biznio nianadžeris ir daugiau- 

1 šia pasidarbavo prie sukėlimo 
> kapitalo.

žų namą pastatė p. Ant. Miliau
skas, kuris jau daug mažesnių 
namų yra Cicero pastatęs per 
keletą pastarųjų metų. Mieste
lį puošia ir Liuosybės svet., 
esanti pačiame centre — prie 
11 gt. ir Cv

- " 11 «*! >»"■ "I I ........ .

PRANEŠIMAI I ĮVAIRUS skelbimai REIKIA DARBININKŲ IMMAI-ZEfi

Pasikorė farmeris
Krata buvo padaryta po to, 
ip vienas prohibicijos agentų 1 

sykius nusipirko munšai- 
pavieto klerko uištinėj.

Nusišovė
Benjamin Jennings 

Royalton hotedy, ĮSI o 
son Blvd., kur dieną

nušovė 
W. Jack- 
privš tai

gal mirtinai 
me raštely it

susižeidė

John Neiken, farmeris iš 
Chicago Heights, tėvas 11 vai
kų, pasikorė savo daržinėje. Jo 

ipali sako, kad jis nesenai “in
vestavęs” $1.100 į Washington 

i Bark arklių lenktynių daržą, 
kuriame betgi nesisekė ir da
bar pareikalauta tam daržui re- 
ceiverio. Fairmeris bijojosi, 

pražudys savo pinigus, 
paskirtas receiveris ir 
pasikorė.

bus

kad 
jei 
to-

darbu ir todėl vei 
siąs iš dar Imi pašai 
dai be nesitiki gauti 
ateina žiema. Be to

bu- I
kitę ;

Plėšikas sumušė 
mergaitę

Bet pil. A. Miliauskas nesi
tenkina gražių namų statymu. 
Jis dabar nusipirko 20 akrų 
miško \Villo\v Springs, netoli 
Čemausko daržo ir ten mano 
įrengti gražų daržą piknikams. 
Valymo darbas jau pradėtas ii 
jau ruošiamasi prie rengimo 
daržo. P-ia Miliauskiene sako, 
kad jie įrengs modemišką dar
žą, su visais patogumais; bus 
įrengtos net ir maudynės, taip, 
kad atvažiavę j pikniką galęs 
ne tik šokti ir šiaip linksmintis, 
bet ir maudytis. Pil. Miliaus
kai sako, kad yra labai reika
lingas didelis ir gražus pikniku 
daržas, nes apart černausko ir 
Stiekney, daržų nėra jokio kito 
tinkamo daržo, tad pil. Miliaus
kai ir rengia didelį, gražų ir 
patogų daržą dėl didesnių drau
gijų piknikų. —(i.

čia dai 
yra ne

su savo žmo- m.,

Šaltis užsigina žmogių-

Florence Stavruni, 15 
1434 Juneway Terrace, liko 
bai sumušta plėšiko, kuris 
puolė ją Ashland gatvėj, netoli 
namu, 
nigų, 
jo

už-

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vtm nnndinvnH.

Butlegeriai Joe >al
Frank Koncil, kurie yra 
mi už nušovimą nepriklausomo

Plėšikas pareikalavo pi- 
bet kad ji pinigų netu.rė- 

tai jis ją tiek sumušė, kad 
gyvastis yra pavojuje.

! Pranešimai

ir abu užsiginė ■

.jai ilgi palvirtmo. kad tuo 
laiku, kada Foley nušauta, jiedu 
buvę pas daktarą, toli nuo to
sios vietos, kur ištiko žmogžu
dystė, būtent 65 ir Richmond 
gatvių. Koncil suminėjo 
vietas, kur jis tą dieną 
Bet kaip Koncil, taip ir 
atsisakė 
biznis. 1 
nuoti s<

visas 
buvo.

i kokis yra jų 
nenori inkriml-1

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

Nauja Madų Knyga

Pašovė saliunininkų

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

ir

PRA
Kenosha, Wis„ du 

užpuolė saliuną, susi 
sieną 30 ten buvusių

plėšikai

žmonių,, 
apiplėšė juos ir paskui pašovė1 

saliuno j 
, kuris!

ir gal mirtinai sužeidė : 
savininką Peter Ten u ta, 
bandė plėšikus sekti.

Areštuoja taksikabų 
šoferius

pradėjo^

kaucijos, kaipo už
kali kompanija ar 

savininkas užmo- 
taksi kabas sužeistų

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100 00?

Atsakymas: $100.00 ant Ryk
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
Mm tikrq darbą. Praleisdami cen- 

. tą paskui centą, dolerį paskui do- 
' lerio, mes greitai praleidžiame 
šį*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 

j tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
■ tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
1739 Ro. Halsted St

ir

su sekretorių 
o nuo jo su

dauginsią jūsų

Naujienų spulkos narių atydon.— PRANEŠIMAS MOTERIMS
Visi, kuri, mokestys yra užvilkto.., ’ Parsuluodą vilnonius gijos jvai* 
malonėkite užsiniOKėti, nes ‘busime riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
pirversti pasielgti pa;;. ’ konstituei- kos 31 *Ac, 36c, 38c ir 40c. Vilnonio* 
jų. —Sekretorius.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
ka i aš aprūpinu Šitos 
lietuvius “Naujienoms” 

, išryto, pertat. kurie 
‘Naujienas” kaselio ryt- 
išnešiotoją, malonėkite 

man žinią žemiau pažymėtu 
: Pranas Jurėnas, 4438 South 

Fairfirh1 Avė., Tel. Prospect 1887.

Pranešu 
lietuviams 
upielinkės 
kaselio anksti
norit** rauti * 
mečia., i er 
duoti

KUM OI II TfiUVHIVV

skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 66c iki 
$2.76.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd StM prie Normai Avė.

66c iki

VYRV
SALES mamtgerio. Reikia ga 

baus vyro, kuris galėtų suorgani 
zuoti gerą sales organizaciją, čii 
yra 
re a t

nepaprastu proga. lai 
estate. Atsišaukit.

105 N. Clark st.
Room 409 

M r. Bar kr r

nėn

. $1 įmokėjus ii p<> $1 į sa- 
ite lotą prie Cedar 

mylios į pietus nuo vidur- 
Jei reiks, pastatysim ir na- 

I ižiaugsitės kitą va- 
po $1 j savaitę.

aitę t 
.akc, ii 
niesčjo. 
ną. Lotas $85. 
arą sutaupydami 
•pecialis pasiūlymas. Naujienos, 1739
1 Halsted St., Box 881.

Svarbus pranešimas Kosebindo, 
Pnllmano, Kensingtono, So. Chicagos 

ir Englevvood Lietuviams
Palengvinimui virš paminėtų kolo

nijų lietuviams gavime “Naujienų’’ ____
kasdie, prie seniau buvusių stočių,! Ogden 
atidarėme dar ant s<‘kamų kampų:

ROSELAND: 
Avė. ir 103 Street, 
Avė. ir 107 St. 
Avė. ir 108 Street, N. 
Avė. ir 108 Street, S. W 
Avė. ir 111 St. 
Avė. ir 113 St. 
Avė ir 115 St.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

w.

Michigan
Michigan

KENSINGTON.
115 St., kampas Front Street.

111 St. ir Cottage Grovo Avė.
SO. CHICAGO: 

Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamus už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia ktogų den
gimo įstaiga Chicago], Tik patyrę 
unijos darbininkui samdomi. J. J. 

jDUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Avė. Phone Lavvdale 0114.

III J K ALINGAS janiloriuus pagel 
bininkns, suplautus darbą, nevedę 
ir unijistas. 3326 Douglas hlvd.

1335 S. Torner avė., beizrnente

MAINAU mažą namą, kuris ran
tas) Biidgepoite į lotą arba ant ge- 
o automobilio. Atsišaukit prie savi- 
<inko.

.M RS.
301

T. RADAVIčIENft
So. Fourth St.

CHARLES, ILL.
St. Charles 451

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, UORE 

343 W. l()7th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė. 

Phone Pullman 8092 
Chicago, 111.

Studebaker išleido naujus karu: 
‘Custombuihl Sedan” — tu pati ma 

linČrija, bet body yra visai naujo 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma 
note pirkti ar mainyti j seną atva 
Žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevan 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. He’sted St.

Tel.
PARDAVIMUUI 2 lotai, 120 

j iločio, 12Ž ilgio, pusė akerio že- 
nės. Lietuvių kolonijoj, netoli 

I nokyklos. MOUNT GREEN- 
I VOGI), ILL. Kaina $1200 ant 
I engvų išlygų. Kurie interesuo- 
I atės, būtinai matykit; galima 
I ludvigubinti savo pinigus trum- 
I įame laike.
I Rozenski Lemont & (’ompany 

6312 South VVestern Avenue 
Prospect 2102

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 

-^apjernių, Delikate- 
y ssen. Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

Cj^^^sppcialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

EXTRA
PARDAVIMUI automobilis Velic 

vėliausio 1924 modelio. Išrodo i) 
bėga kaip naujas, yra 5 nauji ta 
jerai* parduosiu už 8150. Parduo 
siu greit, nes apleidžiu miestą. 2701 
\V. 47 st. Tel. Lafayette 7141; įėji 
mas iš užpakalio.

PARDAVIMUI
Vineennes Avė. ir 79 Si.

Visose čia paminėtose vietose1 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

Jeigu kur yra numatoma, kad ręi- j 
kia įstrigti “Naujienų” pavienių hu- Į
merių pardavinėjimo stotį bile ku-1 - ■ 

e dalyje miesto Chicagos arba' 
Chicagos priemiesčiuose, malo

nėkite apie tai pranešti “Naujienų”  
cirkuiiacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei-į 
kalavimas įsteigti 
nių

aujienų” pavie-1 
numerių pardavinėjimo stotį 
tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra- 
tinkamas sąlygas tokios sto- 
įsteigimui — stotis bus įsteig- 
įykiu su pranešimu apie reika

lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius, 
Cirkuliacijos vedėjas

“Aušros sūnų” repeticija įvyks 
antradienį, lapkričio 9 d., Raymond 
Chapel viršutinėj salėj, 7 vai. 
inin. Iš eilės visi veiksmai.

30

Roseland. — Lapkričio 9 d., 8 v. 
kare Aušros kambariuose, 109006

Michigan avė., įvyks Draugijų 
ryšio delegatų susirinkimas. Bus 
arstoma Sąryšio reikalai. Visi de
batai ir delegatės atsilankykite 
skirtu laiku. —J. Tamašauskas.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų mėnesinis susirinkimas bus 
8 d. lapkričio, 7.30 vai. vakaro, Au
ditorium svet., 3133 S. Halsted st. 
(ierbiamieji, nepamirškite visi at
silankyti ant šio susirinkimų.

Nutarimų rast.

Amerikos Liet. PIL Polit. Kiiuho 
susirinkimas įvyks 8 d. Jupkričio- 
Nov., kai 7:30 v. v., Strumilo svet., 
158 E. 107 Str., Roseland, 111. Visi 

<1 raugai malonėkit pribūti, nes bus 
svarbių svarstymų.

W. Krištopaitis, rašt.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. '

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

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDUOSIU savo gražų gro 
jiklį pianą už $149, pridėsit 
benčių ir rolelius. 6136 South 
Halsted St.

20 AKRŲ labai derlingos Flori- 
loj farmŲ žemės į 11iglilands nuo 
'.scambia County, netoli Pensaeola 
r Frisco geležinkelio. Pačiame vi- 
lury geriausių vaisių auginimo tar
nų ir abelno farmeriavimo. Yra 
;eri mar'/etai, taipgi mokyklos, 
lažnyčios, keliai. Baltaveidžiai kai
nynai koperuoja. Tiktai $250 rei

kia cash. Lapkričio 16 bus ekskur- 
ija, ten ir atgal tikietas $35. At- 
išaukil arba rašykit, gausit dykai 
mygutes. lai gera proga.

McC.askilI Estatrs Owners 
Union Trust Bldg. 
7 S. Dearborn St. 

CHICAGO. ILL.

EKSTRA PINIGŲ KALĖDOMS
PIRMOS klesos bučernė, groser 

nė. Parduosiu nebrangiai. 2435 So 
Leavltt st.

REIKIA pirkėjų už cash Flori- 
los lotų. Veiki! greit ir atsiųskit 
■avo vardą ir adresą ir kainą loto. 
Naujienos, Box 890.

Jei jus dabar dirbate ir ga
lit pašvęsti tiktai 1 valandą 
dieną nuo dabar iki Kalėdų jus 
galit uždirbti $25 į savaitę ęks- 

I tra. Mes nurodysim kaip, jei 
jus atsilankysit j Room 713, 77 

. W. Washington St., utarninke, 
i lapkričio 9, 8 vai. vakare. Klaus- 
I kit Mr. Ritelazes.

TURIU parduoti, savo gi oj iki j pia
ną, pirmos 
žai vartotas, sykiu 75 roleliai, ben
čius ir kabinetas. Parduosiu už $11C 
cash

rųšies stovyje, labai ma 
sykiu

arba lengvais išmokėjimais.
VAITONIS

6512 So. Halsted St.
1 fl.

Aš užmokėsiu cash už biznio 
r rezidencijų lotus Floridoj, 
iuteikit pilnas informacijas ir 
>arašykit savo vardą ir adre
są. Naujienos, Box 891.

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA DARBININKŲ

EXTRA
PARDUOSIU saliuną arba pri

imsiu į pusininkus. Turiu parduot 
greitai ir pigiai. Priežastis 
vimo 
2702 W. 47 st. Tel. Lafayette 
įėjimas iš užpakalio.

pigiai. Priežastis parda 
nesutikimas partnerių 

7444.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

VYRŲ

MAN
KEIKIA

gerai
am-

TRIJŲ lietuvių vyrų, 
atrodančių virš 25 metų 
žiaus. Iš priežasties labai pasi
dauginusio biznio tarpe lietu
vių. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes išmokinsime jumis dėl 
to darbo. Malonus darbas ir ge
ra alga tiems, kurie tiks. Atsi
šaukit tuojau.

Boom 348,
Klauskit

M r. Donecke

VYRAI! ATYDOS

PARDAVIMUI grojiklis pianas la
bai gerame stovyje, sykiu muziko? 
roleliai, kabinot ir benčius, $110 
Išmokėjimais atsakantiems žmo
nėms.

851 Mihvaukee avė.

TURIU tuojau parduoti grdjiklį 
pianų, yra 100 rolelių, benčius, ka
binetas, $85 išmokėjimais, $25 cash. 
po $2 į savaitę.

Tel. Monroe 2139.

DELIKATESSEN ir groserio 
krautuvė pardavimui, yra 4 
kambarių f laitas garu šildomas, 
prie karų linijos, netoli transfe- 
rinio kampo. Netoli nuo publiš- 
kų mokyklų, vėliausios styliaus 
fikčeriai. Yra daug stako, par
duosiu pigiai. Atvažiuokit ir 
persitikrinkit. Gera vieta dėl 
bučernės.

2256 W. 22nd Street ’

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. 

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

nokinsiu dienomis ir vakarais. At- 
.išaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

Jau
mai, kuriais einant už kiekvie
ną taksikabą turi būti užstaty
ta $2,500 
tikrinimą, 
laksikabo 
kės, jei
žmogų. Tie įstatymai buvo pri
imti keletą metų algai, žmo
nėms pradėjus skųstis, kad jie 
negali iškolektuoti iš taksikabų 

i“džiodžmentų” už sužeidimus. 
iTaksikabai ilgai kovojo prieš tų 
įstatymų vykinimą ir ėjo iš 

; vieno teismo į kitą, bet visur 
pralaimėjo. Aukščiausiam teis

imai patvirtinus tuos įstatymus 
nebeliko nieko kito daryti, kaip 
tuos įstatymus pildyti, bet vis- 

'tiek daugelis taksikabų savi
ninkų ir net kompanijų tų įs
tatymų nepildo ir tokių taksi
kabų šoferius įsakyta areštuo 

Įti. Jau pakliuvo daug privati
nių taksikabų, bet dabar imta 
areštuoti ir Bauer taksikabų 
kompanijos šoferius, kadangi 
ir toji kompanija nėra užsista
čiusi kaucijos. Ji užstatė kau
ciją už penkis taksikabus, bet 
paliko be kaucijos 400 savo 

Į taksikabų. Penktadieny tapo 
i ir 

nori areštai dar tęsiasi iki nebus 
jos areštuoti visi tos kompanijos 

šoferiai. Juos paliuosuojama už 
$100 kaucijos, kuriuos užstato 
pati kompanija.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpoi 
draugija Chicagos mieste. [ šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
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 šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų
Amerikos ir gauti paSclpi) .kaip ir, patent Mcrcury Machine Co 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip* vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

Mašinos kurios apšildys jūsų namą
tų amžiaus.* Norinti (stoti i šią jp suteiks jums elektros šviesą dy- 
draugijų, galite priduoti prašymų ųaį. Gera proga. Reikia turėti biskj
bile vienam draugijos nariui arba kapitalo, 
jei neturite pažįstamų tarpe tos Į 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuviu Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai yktumėt šios 
draugijom nariais. ,

PROF. SIMON 
612 N. State St. 

Ofiso valandoj'nuo 10 ryto 
• iki 1 po pietų

Uždirbk it pinigus savo liuosa-
me laike

Sekamą antradienio vakarą, 
lapkričio 9, 8 valandą, bus lai
komas mitingas lietuvių vyrų, 
kurie nori uždirbti ekstra pini
gų dėl Kalėdų. Atvažiuokit 
į kambarį 713, Chicago Temple 
Bldg,, 77 W. Washington St., 
klauskit Mr. Slyezus.

DARBININKŲ — stiprių vy
rų prie mirkymo į plating de- 
partmentą. Darbas naktimis.

YVestern Electric Co.
48 (Cicero) avė. ir 24 st.

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek-'areštuota 59 Bauer Šoferiai 
viena moteris ir panelė, kuri i 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos i 
mada, turėtų Šią knygą įsigyti. 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit į
NAUJIBNO8 PATTKRN DJSPT

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau, namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpentęrystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy-

- i i ' mQ- Reikale virš pažymėtų darbų
tadiemais nuo 7.30 iki 9 vai. vak. kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio

anglų kalbos, skaitymo ir ra-
i. Vyrai ir moterys, kurie no-

Angly kalbos pamokos vyrams 
ir moterims

Raymond Cbapel, 81<6, W. 31 gt., 
nuo Halsted gat., pusė bloko į va-1 
karus. Pamokos būna du vakarti i 
savaitę — antradieniais ir ketvir-
Pamokos yra nemokamos. Mokina
ma: i 
šymo. ........... ......------------ ....
ri pramokti anglų kalbų kviečiami 
lankyti tas pamokas.

G. Tamodiunasi

Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR
-1739 So. Halsted St.

Tel. Roosevolt 8500

REIKIA sclesmenų. trijų lietuvių 
vyrų. Aš pasiūlau tinkamą darbą 
dėl gerų vyrų. Puiki proga dėl atei
ties jei tik jus norite dirbti. Pa
geidaujama tokie, kurie kalba lie
tuviškai zir 
tuojau.

Matykit
77 W.

angliškai. Atsišaukit
MR. MAXWELL, 
Washington St.

Room 1111.

LIETUVIŲ gerai apsipažinusių su 
lietuviais. Aš išmokinsiu ką daryti. 
Gera mokestis.

Kreipkitės:
• L. E. COUPLIN, 

Room 700
134 N* Lu Šalie Street.

GRIAUNA
Chicago Beach Hotel 

Vakarinę sekciją, 61 prie Lake 
Dorch. 5001—H. P. 6576

Turiu parduoti labai daug No. 1. bal
tos pine lentų (visokių mierų), durių, 
langų, vanų, skalbyklų, toletų, radia
torių, elektros reikmenų, plieninių 
paipų. švarios plytos pigiai. Sutau
pysit 25% iki 90%. Turiu nuvalyti tą 
vietą po bausme.

Abbott Wrecking & Lbr. Co.
Pardavinėtojas ant vietos kasdien 

ir nedėlioj. Br. Brovvn.

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 
de) smulkmenų.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison S t., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

PARDUOSIU barber shop, arba 
priimsiu partnerį su mažais pini
gais. 5857 S. Kcdz.ie avė.

PARDAVIMUI grosemės ir bu
černės fikčeriai. Su štoru ar be 
storo, $45 už viską. 2126 South 
lalsted st.

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
tendžių štoras. Biznis geras. Renda 
pigi. 3 kambariai pagyvenimui. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo 
— einu į didesni biznį.

Kreipkitės:
4443 S. Wood st

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnį mokslą į 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 mokslo 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.

TURIU parduoti savo saldainių 
ir cigarų krautuvę, pigiai iš prie
žasties ligos. Atsišaukit 1112 Culler- 
ton st.

PARDAVIMUI grosernė ir delikn- 
tesen, yra daug stako, 5 gyvenimui 
kambariai, bučernės ice box, tin
kanti vieta dėl bučernės. Pardavi
mo priežastis liga. 6758 S. Elizabeth 
st.

Tel. Wentworth 1128.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geriausi vieta Cicero]. Renda 
nebrangi. Atsišaukite 1136 So. 49 Ct.
CICERO,. ILL.

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

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street


