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Uraganas Floridoj Voki^JX2'alaO
padarė baisios 

pragaišties
kuoja Maskvą -

700 žymių komunistų veikėjų 
paskelbė deklaraciją prieš 
Stalino diktatūrą

Pranašauja galą Riveros 
diktatūrai Ispanijoj

700 Vokiečių komunistų vei
kėjų smerkia Maskvos valdžią

Baisi nelaimė kliudė 
Floridos pajūrį

Riveros diktatūrai Ispani 
joj artinasi galas

Per uraganą 75 žmonės žuvo;
2.000 triohų sunaikinta; 
$100,000,000 žalos.

Pranešimai skelbia, 
nijos infanterijos 
tuo^e pasireiškia

kai! Ispa- 
regimen- 

neramumų

PARYŽIUS, rūgs. 19.—Gau-MOBILE, Ala., rūgs. 19. — 
Pielų Floridos pakraščiuose tais Paryžiuje pranešimais, pa- 
vakar siautė baisus uraganas, ’ dėtis Ispanijoj esanti labai 
padaręs didžiausios pragaišties, rimta. Nors krašte įvesta aš- 
Gautais čia radio pranešimais triausi c? 
per audrą kiek dar žinoma, žu
vę septyniasdešimt penki as
menys, o medžiaginiai nuosto
liai siekia apie 100 milionų do
lerių. Garsaus rezortais Mia- 
mi miesto likę tik griuvėsiai. 
Daugiau kaip 2,(XK) triobesių 
sunaikinta. Miesto dokai visai 
sunaikinti, o uoste visi laivai 
ir valtys paskandinta, tarp jų 
paskendęs taipjau ir garlaivis 
Nohah, kurs pirmiau priklausė 
buvusiam Vokietijos kaizeriui ’ — - ---
Vilhelmui. Visas Miami BeachĮriai išvyko į San 
miestas vandens užlietas, žlu
go kelias pėdas vandeny. Vi
soks susisiekimas su Miami 
nutrukęs. Nukentėjo ir kiti 
Floridos pajūrio miestai, • kaip 
Tampa, Sarasota. Bradenton 
etc.

Potvyniai lowoj

cenzūra, prasiskver
biančios pro Ispanijos sieną ži
nios rodo, kad Primo de Rive
ros diktatūrose diehos suskaity
tos. Praneša, kad infanterijos 
regimentai, kurie per pastarą
jį artileristų maištą buvo dikta 
toriui Riverai ištikimi, dabar 
ima nerimauti.

Valstybės tarybos mitingas
MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 

19.- Diktatorius Primo de Ri- 
veia ir kiti direktorato na- 

Sebastianą, 
kame šiandie ir pirmadienį bus 
laikoma valstybės taryba, ka
raliui Alfonsui pirmininkau
jant. Bus svarstomi svarbus 
klausimai, kurie gal nulems 
valdžios likimą ateity.

Eina kalbų dagi apie galimą 
karaliaus jlfonso abdikavimą. 

“Plebiscito” daviniai

BERLINAS, nigs. 19. [F], 
—Septyni šimtai žymių Vokie
tijos komunistų partijos veikė
jų ką tik paskelbė manifestą, 
kuriame jie aštriai smerkia 
sovietų valdži.ą , i

Tas įdomus dokumentas, pa
sirašytas žymių ir atsakingų 
komunistų partijos valdininkų, 
reichstago narių, miesto tary
bos narių, redaktorių ir parti
jos vykdomojo komiteto narių, 
buvo paskelbtas tuojai|s po 
kon fe reni i jos, kurią šiomis die
nomis laikė Vokietijos ofieiali- 
nės komunistų ' partijos opo
zicija.

Apie tą konferenciją komu
nistų spaudoj buvo labaį ma
ža rašyta, o lodei visai ne
daug kas žinoma apie tai, kas 
konferencijoj buvo svarstoma, 
ir tariama. Bet už tai tuo di
desnio sąjūdžio padarė tasai 
manifestas, geriau sakant de
klaracija, septynių šimtų žy
mių komunistų pasirašyta.

Kalbėdami savo deklaracijoj 
apie Stalino nugalėjimą savo 
priešų rusų komunistų parti
joje, vokiečių komunistai tą 
nugalėjimą vadina rusų buržu
azijos nuveikimu proletariato.

Toliau sakoma, kad “kuo
met komunistų internacionalo 
pirmininkas yra kaltinamas, 
kad jis esąs vadas slaptos ne
legalios frakcijos, tai toki kal
tinimai turi nepaprastos reikš
mės. Kuomet kominterno pir
mininkas ir visa eilė kitų senų, 
išbandytų komunistų veikėjų 
genama laukan 
ir centralinio
miteto ir kariu jie visų komu
nistinių partijų spaudoj šmei
žiama ir užgauliojama, tai toks 
apsireiškimas negali praeiti 
nedavęs skaudžių vaisių komu
nistų internacionalui.”

“Kiekvienas politiškai
taująs darbininkas, — sakoma 
toliau deklaracijoj, — gali ge
rai suprasti, kad tokia kam
panija, kokia dabitr yra veda
ma prieš Zinovjevą, komunis
tų internacionalo pirmininką, 
yra niekas daugiau, kaip ban
dymas internacionalą likviduo
ti.”

Laikraštis “Rote Fahne,” 
cen tralinis Maskvai parsidavu- 

uoliai jos įsakymus pil- 
vokiečių komunistų or- 
suprantamas 
spjaudo

iš ‘politbiuro’ 
vykdomojo ko-

pro-

SI()UX CITY, Iowa, 
19. . Del nepaprastai 
kių lietų Iowos valstijoj kilo 
dideli potvyniai, kuriuose, kiek 
žinoma, devyni asmenys žuvo. 
Iš krantų išėjęs Floyd ir Big 
Sioux vanduo’ žiemių vakarų 
valstijos daly užliejo daugiau 
kaip 30,000 akrų farmų laukų, 
darydamas didelės žalos. Stip
inai raikentėjo toki miestai 
miesteliai, kaip Hawarden, 
Merrill, Akron, Sheklon, Dal- 
ton, Lemais, Hull, Matlock ir 
('heroKee. Daugely vietų su»i- 

siekimas keliais* ir geležinke
liais sutrukdytas. >

rūgs, 
smar

MADRIDAS, Ispanija, rūgs. 
19. — Oficialiai paskelbta, 
kad per ką tik įvykusį “plebis
citą” pritariančių diktatoriaus 
Primo de Riveros valdžiai bal
sų paduota 6,989,043. 
jos gyventojų visas 
paduodama 21,389,842,
čių gi teisės balsuoti skaičius 

Tik tie, kur 
teisės

skaičius
turi n-

esąs 13,195,888.
pritarė valdžiai, turėjo 
“plebiscite” balsuoti.

Lenkai ruošias kariauti •
Vilnius ir Gardinas — karo pa- 

Niruošimų centrai.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų itško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų Atra 
siI greičiausia.

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

VAHŠUVA, VflI. 30. (Elta). 
— Tortinės “Slovvo Pomorskieu 
praneša sensacingų, žinių apie 
Pilsudskio pasiruošimus karui. 
Pasak laikraščio, dabar visų ka
ro darbų centras perkeltas Vil
niun ir Gardinan. Gardine jau 
suorganizuotas kovos štabas. 
Laikraštis pažymi, kad pasi
ruošimai einą labai sparčiai ir 
karo veiksmai turį prasidėti po 
kelių savaičių.

Karo ministerijos organas 
“Polska Zbrojna” reikalauja už 
tai laikraštį atiduoti teismui.

Trys angliakasiai už
berti kasyklose

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 80 

žodžių) viei^i dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colj 
į dieną.

Parduokit kas iums nereika 
liūgas per paskelbimus Naujie
nose.

EXETER, Pa., rugs.a 19. — 
Vietos Pennsylvania Coal kom
panijos kasyklose vakar, kasy
klų viršui (griuvus, buvo už
berti ir užmušti trys angliaka^ 
šiai. Ketvirtas buvo pavojingai

dalykas, 
ant tų, kurie 

yra pasirašę^ 
sako, kad tai

šių ir 
dančių 
ganus, 
ugnim
tą deklaraciją 
“Rote Fahne” 

esąs aršiausios rųšies antibol- 
ševikinis 
Ji tečiau 
tų, kurie 
pasirašę,
nį, kurį tie žmones vaidina ko
munistų judėjime.

godos dokumentas, 
kukliai užtyli vardus 

tą dokumentą yra 
o taipjau tą vaidme-

Du gaisrininkai žuvo, 
4'sužaloti

PH1LADELPHIA, Pa., rūgs. 
19. — Gesinant didelį gaisrą, 
kilusį praeitą naktį Friedhofe- 
ro kepyklose, žiemių vakarų 
miesto daly, du gaisrininkai 
buvo griuvusios sienos užmuš
ti, keturi pavojingai,
mirtinai, ir apie dvidešimt 
lengviau sužalota.

gal būt 
kitų

Penki kaliniai pabėgo

ASHEVILLE, N. C., rūgs. 
17. — Išsilaužę iš Buncombe 
kauntės kalėjimo praeitą naktį 
pabėgo penki kaliniai, krimina
listai.

(Pacific and Atlantic Photo]

Horta miestas Azoruose, kurį sunaikino žemės drebėjimas......

Meksikos Jaki indėną Trylika Meksikos bandytą 
maištas patremptas , sušaudyta

Mūšy tie^ Campamento dėl Oro 
daug buvę užmuštų ir suža
lotų

rug-MEKSIKOS MIESTAS, 
sėjo 19. — Federalinė kariuo
mene, pasiųsta gaudyti bandi
tams, kurie praeitą savaitę 
puolė grupę amerikiečių ir su- 
gayę Jacobą Rosenthalį, New 
Yorko ką^italistą, nužudė, try-

MEKSIKOS MIESTAS, rug
sėjo 19. — Generolas Francis- 
eo Manzo pranešė, kad susirė
mime netoli nuo Campamento liką tų banditų nušovė. Sep- 
del Oro, Sonoros valstijoj, fe- tyni jų buvo nušauti susirėmi- 
deralinė kariuomenė nuveikė 
sukilusius Jaki indėnus ir jų 
jėgas išvaikė. Savo pranešime 
gen. Manzox sako, kad daug 
maištininkų buvę . užmušta ir 
sužalota. Mūšy kritę taip jau 
keliolika federalinės kariuome
nės kareivių ir oficierų.

Čechy fašistai atakuoja 
prezidentą Masaryką

me su kareiviais, kiti šeši buvo 
sugauti ir sušaudyti. Del gra
sos kitiems banditams ir dėl 
įspėjimo, kad vyriausybė nusi
tarus išnaikinti banditizmą 
griežčiausiomis pjiemonėnyis, 
sušaudytų banditų kūnai buvo 
pakabinti medžiuose pakeliuj į 
Cuernavaką, netoli nuo vietos, 
kur buvo Rosenthalis nužudy
tas.

Kanados konservatorių 
kabinetas trauksis

Naują valdžią sudarys pirmiau 
premjeru buvęs liberalų va- 
<la» King.

0TTAWA, Ont., Kanada, 
rūgs. 17. — Po įvykusio vakar 
konservatorių kabineto posėd
žio, ministeris pirmininkas 
Meighen pareiškė, kad jo kabi
netas atsistatydinsiąs ateinantį 
pirmadienį.

Naujai valdžiai sudaryti bus 
pakviestas rinkimus laimėjusių 
liberalų vadas, pirmiau premje
ru buvęs, Mackenzie King.

Ontario provincijos rinkimai 
^ada įvykti lapkričio pradžioj.

Biznio iškabos žiemių 
ašigaly

TACOMA, Wash., rūgs. 19. 
— Leit. R. E. Byirnl, laivyno 
aviatorius, pirmutinis lakūnas, 
kurs buvo nuskridęs į žiemių 
ašigalį, dabar padarė su vienos 
skelbimų firmos atstovu Taco- 
moj kontraktą, kuriuo suteikia 
ma tai kompanijai išimtina 
teisė steigti žiemių ašigaly iš
kabas. Einant kontraktu, po 
pirmos iškabos įsteigimu Įeit. 
Byrd gaus 1000 dolerių kas 
metai. .

Kollontai skiriama am 
basadorium Meksikai
MASKVA, rūgs. 19. — So

vietų užsienio reikalų departa
mentas oficialiai paskelbė, ^ad 
Mme. Kollontai tapus paskirta 
ambasadorium Meksikai.

Mme. Kollontai pirmiau bu
vo sovietų* pasiuntinys Norve
gijai, — pirma moteriškė, kur 
tokią aukštą diplomatinę vietą 
užima.

Lietuvos žinios.
♦

Žemės Ūkio parodai Šiau
liuose pasibaigus

ŠIAULIAI [LžJ. — žemės 
ūkio parodai pasibaigus 26, VIII, 
tik dabar galima suteikti šiek 
tiek tikslesnių iš jos davinių.

Jau apskaičiuota, kad paro
doj apsilankė iki 40,000 asme* 
nų. Pajamų paroda davė viso 
apie 70,000 litų, išlaidų kiek 
mažiau. Tokiu bildu parodo# 
surengimas ne tik apsimokėjo, 
bet lieka šioks toks dar ir pel
nas.

Dovanų firmoms ir atskiriems 
asmenims bei ūkiams išduota: 
aukso medalių 40, sidabro med. 
67, pagyrimo lapų 1 rūšies 96, 
II ruš. 60.

Aukso medalių daugelis iš
duota už eržilus, veislinius bu
lius, kuilius, karves, viščiukus 
ir kitus žemės ūkio gaminius.

Aukso medalius gavusių tar
pe tenka pažymėti: koperacijos 
b-vių s-gos saldainių fabrikų 
“Talką” už saldainius; pil. Dam
brauską už gaminimą pianinų; 
“Kultūros” b-vę už knygas; 
“Gamintoją” už eksportą; Cen- 
tralinį statistikos biurą už ūkio 
statistikos populiarizavimą; Že
mės Ūkio akademiją už darži
ninkystės dalykus; “Mediną” už 
šerių eksportą.

Įvairių gyvulių parodoj bu
vo apie 400 štutyų: arklių 38, 
eržilų 40, kumelių 42, kumeliu
kų 23, bulių 20, karvių 98, te
lyčių 36, avių 29, ėriukų 2, kui
lių' 6, kiaulių 38, paršelių 11, 
vištų 11, stirna 1, kanarkos 2, 
šunys 4, ir kita.

Gyvulių eksponatų kiekiu, re
gis, Šiaulių paroda bus pamu
šus! rekordą.

PRAHA, čechoslovakiją, rūgs. 
17. — Vakar Prahoj įvyko skait- 
meningas čechų fašistų mitin
gas, kuriame respublikos prezi
dentas Masarykas buvo smar
kiai atakuojamas. Fašistai kei
kė Masaryką, kad jis esąs vo
kiečių draugas, dėl to, kad jis 
leidęsis vokiečių laikraščio, Pra- 
ger TajteDlutt, atstovui turėti 

su juo interviu ir stojas už 
draugingą tykiavimą.

Persija žada žemės Ita
lijos emigrantams

TEHERANAS, Persija, rūgs. 
19. — Italijos premjero Mus- 
solinio prašoma, Persijos val
džia žada duoti žemės plotų 
italų emigrantams apsigyventi.

Chicagai ir
linis oro biuras šiai uienai pra
našauja: I #

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūra vidutini
škai 72° F. *
'šiandie saulė teka 6:34, lei

džiasi 6:53 valandą.

Dar vienas plaukikas 
perplaukė Lamanšą
DOVER, Anglija, rūgs. 17. 

— Dar vienas plaukikas per
plaukė Lamanšo sąsiaurį, bet 
rekordo nepadarė. Anglas Nor- 
man Leslie Dereham, išplaukęs 
vakar iš Gris-Nez, Francijoj, 
kaip 9 vai. vakaro, pasiekė An
glijos krantą ties St. Margaret 
šiandie 10:156 vai. ryto. Tuo Bu- 

dll sąsiaurį perplaukė per 13 va
landų ir 56 minutes. Francuzų 
plaukikas Georgės Michel šio 
mėnesio 10 dieną sąsiaurį per
plaukė per 11 vai. ir 5 min.

3 užmušti, 70 sužalota 
Meksikos nepriklauso

mybės šventėj
*"....... " ■" F t

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 
17. — Vakar, švenčiant Meksi
kos nepriklĄisomybės šventę, 
Meksikos Mieste trys asmenys 
buvo užmušti ir apie septynias
dešimt sužalota.

WASHINGTONAS, rūgs. 19. 
— Prezidentas Coolidge vakar 
grįžo iš savo vakacijų Adiron- 
dacks kalnuose.

NUSIKALTUSIUS POLICI
NINKUS TRAUKIA TEIS

MAN
- - b-------_

Vidaus reikalų ministerijos 
valdininkai, kurie nusikalto 
tarnybines pareigas eidami, 
traukiami teismo atsakomybėn. 
Patraukta gana didelis įvairių 
apskričių policijos valdininkų 
skaičius. Dalis jų kaltinama 
už piliečių mušimą, pinigų pa
sisavinimą ir kitus nusižengi
mus.

Sk»itvkit ir platinki!
NAUJIENAS

Italija turės nuosavų 
anglių

KOMA, Italija, rūgs. |9. *- 
Peidusdefogu srity, Cagliari 
provincijoj, Sardinijoj, atrasta 
dideli plotai akmeninės anglies 
ir geležies rudos. Anglis esan
ti tokios jau
Anglijos antracitas, 
čiuojama, kad surasti 
duosią daugiau kaip 30 
nų tonų.

rųšies, kaip ir 
Apskai- 

plotai 
milio-

GAISRAS SUNAIKINO 
MIESTELI

VISĄ

D., ruge. 19. —MASON,
Praeitą naktį kilęs čia gaisras 
beveik visai nušlavė, nedidelį 
Masono miestelį.

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 j 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. 115th Strėet 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, UI.

/
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. b ai. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd S*., Canal 2552
J. YU^KEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., J^tfayelte 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Rcpublic 5550

valstybės vyrams aiiia ka
ro vadams žymius • Že
mės plotus valdymui iki! 
gyvos galvos. Vėliau tie pintai1 
būdavo skiriami kitiems. Toki 
sistema gyvavo iki pradžios 
XlVIH šimtmečio.

* Feodalizmas buvo atneštas ir 
įsodintas taipogi ir Amerikon. 
Maryland, Pennsylvania, Dela- 
ware ir kitose kolonijose kara-

—Kokiu bildu tie tanonls ga
lėjo s u taki au t i tiek pinigo, kad 
pajėgt jsi<yt taip brangias nuo
savybes? -

—Paprastu budu. Prasidėjo
nuo mažo. Metai po metų pirk
dami nekilnojamas nuosavybes 
vis {M*lnė ir šiandie jie yra tur
tuoliai, 
vydėti

Žada

paklausiau jo.

Savininky Santykiai su 
įnamiais

Nepatenkinimas nuomininko ga
li suteikti nuostolių.

Yra lietuvių, kurie įsigiję ne
judinamų nuosavybę gražiausio
se miesto dalyse, kur tik turtin
gesni sluoksniai teištesi gyven
ti. Ten nuomos esti aukštos ir 
namas gali teikti gerą pelną. 
Bet už tai su gyventojais reikia 
apsieiti kuomandagiausiai ir 
įtikti jiems.

Nelaimėj, daugelis musų su 
tuomi apsilenkia. Nusipirkę na
mą, mes stengiamės patys jame 
apsigyventi. Bet, sulig įprati
mo, nepalaikom ramumo, ne- 
prižiurim namo taip, kad jo bu
tas vertas butų ne $25 į mėne
sį, bet $70 ir daugiau. Atsi- 
keldami gyvent į naują vietą, 
mes atsivežam su savim senuo
sius baldus, du šunis, tris kates 
ir daugiau gyvūnų. Ateina ko
kia šventė, mes su rengiam ix>- 
kilį ir sukviečiam savo gimines, 
pažįstamus; užkviečiam muzi
kantų su armonikais ir koncec- 
tinkom; pasidarėm naminėlės ir 
saldžių gėrimų ir pradedam ba
lių, kurs tęsiasi iki prašvinta. 
Dainų ir garsių prakalbų ne
trūksta. Betekant saulei sve
čiai išsiskirsto kas pėsčias, kas 
Fordu; o kas Packer. Beva
žiuojant atsitinka visokių nelai
mių, suduodant į stulpą arba 
gatvekarį.

Po kiek laiko namo savininkas 
gauna pranešimą iš nuomininko, 
kad reikalinga sumažinti mokes
nis už butą, kitaip jis, nepakęs
damas tokios padėties išsikrau- 
stis. Savininkas neatkreipia į 
tai domės ir štai lange pasirodo 
iškaba “For Kent”. Kambariai 
stovi tušti po kelias savaites, 
kol pagaliau neišrenduoja už 
pigesnę kainą: vietoj $75 gau
na $60.00 j mėnesį. Bet dabar 
namas nebeišsimoka. Išlaidos 
nemažos, reikia mokėt nuošim- 

Ciai ir niorgičiai, o įplaukų ne
daug. žmogus tuomet nusita
ria parduoti namą.

Bet tas viskas dalyko nepa
gerins. Parduoti lengva, išmes
ti iš kišeniaus šimtinė, kita taip
gi nesunku. Vienok reikia ne
mažai pasukti galvą, kaip jas 
grąžinti. Atkreipiant daugiau 
domės į tinkamą, mandagų apsi
ėjimą su nuomininkais, išveng- 
tumėm tų visų nuostolių.

Jeigu savininkas jaučiasi ko
kių nors keblumų iškolektavime 
nuomų už butus, tai geriausiai 
tai pavest real estate agentui. 
Jis kaipo trečias asmuo, gali 
daug laisviau kalbėtis ir elgties 
su gyventojais negu pats savi
ninkas. — G. Lucas. >

Kaip atsirado Amerikos 
nekilnojamos nuosavy

bės teisė
Visose šalyse pirmiausia išsi

vysto tie įstatymai, arba tai
syklės, kurios paliečia žemės 
valdymo reikalus-.. Žemdirbystė 
yra sena; senesnė net už pre
kybą, pramonę ir bankus. Pri- 
mitingų žmonių turtas susidėjo 
beveik išimtinai iš žemės. Kuo 
daugiau asmuo valdė dirvos ir 
miškų, tuo didesnę pagarbą jis 
turėjo kaimynų akyse. Asme
niška nuosavybe, kuri naujais 
laikais lošia svarbią rolę, tuo
met buvo nepastebima.

Toki plati žemės valdymo is
torija padarė nekilnojamos nuo
savybės įstatymus sunkiai pa-, 
keičiamais? Kuomet kitose gy
venimo srityse viskas mainosi, 
žemės klausimuose gentkartė i.A 
gentkartėa naudojasi beveik to
mis pačiomis taisyklėmis.

Anglija darė pradžią musų 
įstatymamę

Kaip Europoj vokiečiai, nu
metę Romos imperijos valdžią, 
pasisavino jos įstatymus, taip 
ir amerikiečiai, nusikratę Ang
lijos, negalėjo apsieiti be ang
lų kodekso. Visos teisės, kurios 
paliečia šioy šalies žemę, liko
si paimtos iš Anglijos ir pri
taikintos vietinėms sąlygoms.

liūs paskyrė plotus keliems di- 
dikamsarba dvarponiams ir jie 
laikė savo žinioj visus ten gy
venančius farmerius. Revoliu
cijos laikai betgi panaikino tą 
padėtį ir kiekvienas žemės sa
vininkas buvo laisvas nuo val
stybės pasikėsinimų.

Tik vieną žymę paliko feoda
lizmas, būtent — kad nesant 
įpėdinių žemė atitenka valstyT 
bei. Tas aiškinama visuotinai 
priimtu principu, jog valstybė 
yra pirmasai ir galutinas savi
ninkas žemių, esančių josios 
[Sienose.

Apie smulkesnius bendrumus 
arba skirtumus tarp Amerikos 
ir kitų šalių įstatymus gal teks 
pakalbėti kada nors vėliau? j

—V.

kuriems tik galima pa-

buyieąyt susisiekimo1
• linijas

f' Patobulinimui' susAldkimo 
Chicagoj žadama MavieByti gat- 
vekarius su “L”. Abiejų kom
panijų atstovai sutiko, kad 
naujos sujungtos bendrovės 
prezidentu butų Brittcai Budd. 
Gatvekarių linijos kontraktas 
pasibaigia aausio t 4. ateinančių 
metų. Prailginti miestas nela
bai nori, nes dabartinėj susisie
kimo sistemoj jaučiasi nemažai 
trukumų. v

Kalbos kad pnadžioj sekan
čių metų mokesnis už važinė
jimą padidės nėra teisingos. 
Miesto majoras Uever reika
lauja, kad kainas nustatytų 
komiMuijos, bet miestas. '

ne

Algų kilimas statybos 
darbuose

Statybos darbininkai gauna 
šiandie didžiausias algas. Joki 
kita industrijos šaka negali su 
jais susilyginti. Amerikos mies
tai neapsakomai greit auga ir 
naujų triobesių reikalavimai 
pakelia dajbo kainą.

1911 metais darbininkas prie 
namų statymo gaudavo 50.2 
centų į valandą; 1917 — 60c; 
1919 — 80 c; 1920 — $1; 1921 
—1922 — 85c; 1924 
1925 — $1.15. šiais 
kaip girdėt, mokesnis 
biau pakilo.

- $1; 
metais, 
dar la-
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E B B. Naujienų skai
tytoj oa ir skaitytojai 

I prašomi pirkinių reikalai!
į eiti į tas sankrovas, kurios 

skelbiasi Naujienose*

iM i i

Musą žinios
C. P. Suromskis naujam 

ofise

Žinomas visiems realestati- 
ninkas p. (L P. Suromskis persi
kėlė iš 3352 S. Halsted uį. j nau
ją vietą — Western avė. prie 
53 gat. šioj apielinkėj statoma 
vis daugiau ir daugiau namų, 
o kur biznis kyla, ten patogiau
sia laikyt ir ofisą.

Cicero puošiasi

KMini

Be abejo, šiandie tarp vienų 
ir antrų pastebėsim skirtumą, 
nes kiekviena Amerikos valsti
ja atskirai išleidžia įstatymus. 
Bet tas tačiau nepakeičia pa

jau esam minėję, kad CJcero 
sparčiau auga ir iš miestelio 
pavirs i žinomą miestą. Namai 
statomi beveik tokio*pat aukš
tumo, kaip Chicagoj.

Kuponų Dykai?
Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926

J i ‘ I >.'> ■ * > ♦ ’
Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 

taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius i tikruosius United <Profit' Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus.

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems savo skaitytojams ir ne
skaityto jams sekamą propoziciją: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujieiios” duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį — 100 kupo-

KIMBALL
Grojikliai Pianai 

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas 

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 
'Nepalyginamą Vertybę

ties pamato. 4
Kodėl gi amerikiečiai, kurie 

iki paskutinio laiko kreivai žiū
rėdavo į anglus, pasilaikė jų 
įstatymus? Viena, kad nebuvo 
kitokios išeities, nes be įstaty
mų negyvensi, o skubiai pri
rengti kitus negalima; antra, 
kad amerikiečiai laikydami sa
ve kilusiais iš anglų, įstatymus 
skaito žmonių, o ne valstybės 
nuosavybe, lygiai kaip kalbą, 
papročius ir 1.1.

Buvo laikai, kuomet Europoj 
žmonės arė žemę, lx»t nesiskai
tė josios navininkais. že-

mė priklausė karaliui, kuris- ją 
išnuomuodavo savo pavaldi
niams. Toki sistema vadinosi 
feodalizmu. Karalius pa
vesdamas atsižymėjusiems

Tik ką tapo paskelbta, jog 
Ciceroj nutarta statyt teatrą ir 
viešbutį, kurio stilium bei gro
žiu reikia stebėti#. Statymo dar
bus prižiūrės pagarsėjęs arcjii- 
tektas John Eiborsoih

Perkasi namus *
Bekalbėdamas s*i vienu mu

sų realestetininku užklausiau jo 
ar yra tokių lietuvių, kurie 
perkasi namus goresniuose re
zidencijų dbteiktuose. Jis atsa
kė, jog yra, ir dar nemažai. Tū
lą laiką atgal vienas lietuvis 
11 ti|>i i*l< ciidolj iv f>uil<ij namą 
prie Jackson parko, kur patys 

turtuoliai gyvena. Kitas- vėl pir
kęs truputį toliau į pietus, mo
kėdamas apie 80 tūkstančių do
lerių.

T ;

Ktatteimas. Kas yra abstrak
tas ir kam jis rnikalittgati per
žiūrėti? —H.

Abi. Antraktu vadinama san
trauka visų tų užrašų, akor
dų, kurie paliečia kalbamos 
nuoaavyhės buvusių arba esa
mų savininkų teises prie jos. 
Jeigu kada nuosavybė buvo nu
pirkta arba parduota neteisin
gai, netinkamai, tai abstrakte 
paprastai būna tai pažymėta.

Perkant namą arba žemę, rei
kalinga peržiūrėti jos abstrak
tas, kad vėliau nebūt nesusipra
timų. Yra tam tikijų kompani
jų, kurios laiko visus užrašus. 
Užrašai esti peržiūrimi advoka
to ir jis pareiškia raštu kiek 
namas turi morgičių, skolų, tak
sų mokėti ir tt.

metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinį 
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtų skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-October 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar- 
ba užsiraAyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu; kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kuponų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tes dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar- 
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims mėn. $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir. kitose 
dalyse svietb: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius ' kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Trauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

$1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose

V

Greičiausias Pinigų
Persiuntimas Lenkijon

Naujienos padarė sutartį su vienu dideliu banku, 
kuris nepaprastu spartumu išmoka pinigus siunčiamus 
Lenkijon ir lenkų okupuotoj Lietuvos daly.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Chicagos nueina į pas
kutinį paštų į 2—3 dienas.

Pinigai siunčiami pašto perlaidomis išmokami ga
vėjui j 19 iki 24 dienų. /

- Telegramas kainuoja $1.00 be skirtumo sumos ir 
adreso ilgumo.

Pinigai siunčiami ir išmokami tiktai Amerikos do
leriais. x '

*

*> -l'»:

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano, Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kim
ball yra geibiausias, 'nes tai liudi
ja šie Sodžiau *,‘The Only Manu- 
facturer Thiįs Honored” (Vienin
telis išdirbėtas laimėjęs augščiau- 
sias dovanas). Z
''Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenne

-—-8tntWĮfC>

xxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxx *4X h
Karolis Norkaitis

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, 1LL.
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“NAUHENy” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. ^Neturinti 
“Naujienų” knygų katulo- 

go — malonėkite pranešti, 
prisiusime, šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Matai Kas Dedasi? .

1739 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILLINOIS

Siųskit pinigus savo giminėms per Naujienas — su- 
čėdysit ląiką ir pinigus.

HAUJIENOS
. ; t 1 ,

Save reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atuti- 
kime reiškia nę .daugiau, ne ma
žiau. kaip: taupyti ir pasinau* 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdąmaa 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.



Ii i

Pirmadienis, Rūgs. 2Q, 19Ž6 NAUJIENOS, Chicago, III. .3
■M

MUSŲ MOTERIES
------------------------------Veda Dora Vilkieni T

NAUJU BUDU PRIRENGTI 
AGURKAI

RYžIV IR VAISIŲ PUDINGAS DAINOS

Kį IR KAIP VIRTI
ŽIRNIŲ KEPSNYS St) 

MORKVOM

2VL* puoduko baltos duonos 
trupinių

2 puoduku žirnių košės
2 šaukštuku cukraus
2 kiaušiniai
’/j puoduko sviesto
2 šaukštuku sukapotų riešuti
*4 puoduko miltų
1 V? šaukštuko druskos
2 rišuliu morkvų
4 puodukai pieno.
Paimk 2 blokines žirnių, 

sunk ir perkošk per setą, 
butų 2 puoduku. Sumaišyk
nių košę, duonos trupinius, cuk
rų, riešutus, kiaušinius, truput 
pipirų ir 1 l/a puoduko pieno. 
Sudėk išsvieatuotan puodufcan 
ir kepk pečiuje 40 minutų. Pa
duok

nu- 
kac

su sekamu dažalu: Nuva- 
supiaustyk niorkvas ir 

pakol bus minkštos. Per- 
]M‘r setų. Turėtų būti 2

virk 
k oš k 
puoduku morkvų košės. Pada
ryk baltą dažalą iš sviesto, pie
no ir miltų. Kaip baltas daža- 
las bus 'išvirtas, sudėk mork- 
vų košę ir gerai išmaišyk. Api
pilk žirnių kepsnį ir paduok 
stalan.

MAŽI VAŽIAI (SH.RIMP)
AU GRATIN

l/2 kvortos shrimps
2 pnodukir pieno arba 1 puo

du kąH^lk o ir 1 puoduką 
vandens

2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų
% puoduko chili sauce
1 šaukštą tarkuotų svogūnų
Truputį cayenne
V j šaukštuko Keleru druskos

puoduko apipiltų sviestui kiaušinis sukietės.

baltos duonos trupinių
Vi puoduko plonai sukapotų 

žalių pipirų arba petruškų
Padaryk baltą dažalą iš pie; 

no, miltų, sviesto ir selerų drus
kos. Pridėk chili sauce, svogū
nus, cayenne ir daugiau,.- drus
kos ir jeigu reikia ir pipirų. 
Sudėk vėžius. Supilk į iš)x>livuo 
tą indą, apiberk viršų su duo
nos trupiniai^. Kepk gana karš
tame pečiuje 15 minutų. Pa
duodant stalan padėk ant dide
lės lėkštės ir apdėk kapotais 
pipirais arbą petruškom.

su
ar

1 puoduką supiaustytų slyvų, 
pyčių ar grušių
puoduką labai smulkaus

2

2 nedideliu agurku
V? šaukštuko druskos
*/2 kvortos verdančio vandens
1 puoduką milko, atskiesti 

puoduku vištos sriubos 
vandens 
šaukštu miltų 
šaukštu sviesto'

l/a šaukštuko druskos
Truputį pipirų.
Nulupk, supianslyk svogūnus 

į mažus šmotukus. Virk drus- 
kuotaine vandenyj 5 minutes. 
Nusunk ir apipilk baltu dažalu, 
padarytu š pieno, miltų ir svies
to. Paduok karšta.>

c tikro
1 puoduką plaktos saldžios 

Smetonos.
Sumaišyk ryžius su cukrumi 

ir su vaisiais. Atšaldyk rf su
maišyk su plakta smetona. Pa
statyk vėl ant ledo, kad gerai 
atšaltų. Paduok stalan padabin
ta vaisiais. Išteks 6 žmonėm.

SŪRIO SOUFFLE

KOPŪSTAI SU DAŽALU
I§ LAŠINIUKŲ

lašiniukų 
milko 
vandens

taukų iš lašiniukų

3 šaukštai svieslo
4, šauktai miltų
% puoduko pieno
% puoduko tarkuoto sūrio
3 kiaušinių trynius
3 kiaušinių baltymus 

šaukštuko druskos
14 šaukštuko baking povvde- 

ric.

RODOMA DABAR
Du syk j dieną. 2:15 ir 8:15 

Nedėlioi 3 vai. po pietų 
WARNER BROS.

Rodo
VITAPHONE

Paveiksluose
JOHN BARRYMORE 

in “Don Juan”.
Pai romantiškiausia apysaka 

visos literatūros 
McVICKERS
THEATRE

Direkcijoj Balaban & Katz
Kainos dieną 50c iki $1 

Vakarais 50c iki $2

iš

Del keturių balsų 
Surinktos L. Eremino

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

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

Tel. Lafayetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So5 Richmond Street

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. G. SERNER
' Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitosiuose rei
kaluose mote
li ms ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III. LIETUVIAI DAKTARAI

1 nedidelė galva kopūstų
2 šaukštukai druskos
3 kvortas virto vandens
6 riekutes
1 puoduką 
l puoduką 
3 šaukštai
V* šaukšto miltų 
Iruputį pipirų.
Paimk galvą, nuvalyk ir su

piaustyk į aštuonias dalis. At- 
liuosuok kopūstų lapus, idant 
vanduo lengvai galėtų pasiekti. 
Virk surame vandeny] 6—12 
minutų. Apipilk sekamu daža
lu: Supiaustyk ir pakepink la- 
šiniukus. Padaryk baltą dažalą 
iš miltų, taukų ir milko su van
deniu. Paskui sudėk lašinukus, 
sumaišyk ir užpilk ant kopūstų.

Padaryk baltą dažalą iš svies
to, miltų, pieno, druskos ir virk 
5 minutes. Pridek sūrio, tegul 
ištirpsta. Atšaldyk ir pridėk 
gerai išplaktus trynius, o pas
kui išplaktus baltymus sky
rium ir su baking powderiu su
maišius irgi sudėk. Supilk mi
šinį i gerai išsviestuotą indą ir 
kepk 45 minutes. Paduok karš
tą.

SŪRIO BANDUTES

1

TOMATŲ LIZDAI

Paimk ir atplauk viršų ^kiek
vieno tomato, kuri nori var
toti; išimk vidurį, įpilk trupu
tį druskos, pipirų ir įmušk vie
ną nevirtą kiaušinį. Padėk rie
kutę lašinukų ant kiekvieno to
mato ir kepk pečiuje pakol

(i

jaufic-

duonos

šmotuką sūrio, supiaustyk 
ilgais šmotukais */2 colio 
storumo 
riekutes džiovintos 

DOS 
riekutes sausos 

.(toast)
Petruškų 
6 riekutes raugintų, 

arba saldžių agurkų.
Suvyniok kiekvieną šmotuką 

sūrio atskirai džiovinto] jau
tienoj. ■IJadėk“ tini duonos rie
kutės ir kepk pečiuje pakol su-( 

’s neištirps. Pagražink su ka
itom petruškoni ir agurkais ir 
įduok stalan.

rūgštų

Lietuviai Advokatai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos 

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

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

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

pritaiko 
stiklai

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergi).

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 Nq. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vnk.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 , 

Te!. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Abjt 
atraktai. — Ingaliojimai. -- Pas
kola pinigų l ir 2 morgičiams.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
) TEMPLE BLDG.
VVashington St.
shington & Clark

Hyde Park 3395

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

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

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

Egzaminuoja akis — 
akinius — šlifuoti 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

M)R. HERZMAN ™
CHIC 

77 
Cor. 

Namą
A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigran Avė.

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 

Namų Telefonas Republic 9600

. , ( nuo 9 iki 11 vai. ryte;
r.OianaOS nuo 5 jį; g vai. vakare

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.

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

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

t Dienomis: Canal 
3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

z
OBUOLIŲ BLYNELIAI

ADVOKATAS

Nauja Madų Knyga 7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

11 S. La Šalie SU Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

2820

2731

irMažai

2731. — Jauninanti suknelė. Graži 
ii crepe d© chlne su francuzišku hem- 
stitching’. Sukirptos mieros 16. 18, 36, 
3B, 40 ir 42 colių per krutinę. 36 
inierui reikia 2% yardų 40 colių ma
terijos. .

Ncriht gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, prašoma iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti pa-

15 centą. Galima prisiųsti pinigui 
arba krasoa ženkleliais karta su už
sakymu. Iatikus reikia adresuati:

Naujieną: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St.. Chicago, III.

panelei smarki 
Joie ji atrodys kaip 
Galima pasiūdinti iš

1% puoduko miltų
2 šaukštukai baking pįovvderio 
% šaukštuko druskoj.
1 šaukštą cukraus
1 šaukštą sviesto (tarpyto) 
% puoduko milko 
2/3 puoduko vandens 

puoduką pieno vietoj 
ir vandens 
kiaušinį 
rūgštūs obuolius, 
supiaustytus į šmotukus.
irsi jok miltus, < baking 

powderi ir druska. Suplak kiau
šinį, sumaišyk su atskiestu mil- 
ku ir tarpytu sviestu, sumaišyk 
su miltais ir obuoliais; kepki 
karštuose taukuose.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

Telefonai:

2820: 
graži suknelė, 
didelė pana, 
bile kokios materijos, šilko arba ko
kios kitos, bet gražinus išrodytų iš 
šilko.

Sukirptos mieros, 8, 10, 12, 14 me
tų, 8 metų mergaitei reikia 1% yar
dų 40 colių materijos ir % yardų 
stugeles dėl pagražinimo.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytą pavyzdžių, prašome ižldrpti 
paduotą blankutą arba priduoti pa- 
vyzdžlo numerį, pažymėti mierą ir 
aiUdai paralyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Ghlima prisiųsti pinigus 
arba trasos Ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

arba 
milko

arti Ijeavitt St. 
Telefonai Canal 2552

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir prįduok j-JJaujięnų ofisą ar i stot j, 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad bųna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų hepri- 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo. /

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

..... v........................ Atkirp čia
DataT^ftugsėjis 20 <1., 1926

NAUJIENOS Pattern Dept.»

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

Mąsti nsan pavyzdi No---------
Mieros--------------------- per kratinę

(Vardas ir pavardi)

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Oia įdedu 15 eentų if prašau at

siųsti man pavyždj No_.......... ...
Mieros____.................... per krutiną
..... ............................ j___ -. ............ -

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

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT

1739 So. Halsted SU Chicago, III. 
Užsakiniams.

(Miestas ir vaisi.)

(Vardu ir pavardė)

(Adresas)

(Miartaa ir vabt)

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar l 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 S’o. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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. telephęne Hyde Park 40(10

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

DR./P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III. >

Ofiso Tel. Boulevard 9698
, Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų; Vyrišką,,
’ Vaikų ir visų chroniškų ligą. ‘

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

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

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dainai, esti sugadinama ko
kiu nors mažu ii pažiūros 

; daiktu.
TAI yra plaku jeigu gali taip 

J padaryt, joję kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigU žmogaus » 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co- Saint

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterą Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858
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The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian Daily Newa Pub. 
Cq. Ine.

Editoj P. GRIGAITIS

1739 South Habted Street 
Okas% IU.

TelephM* Booaerelt 8500
Subacription Kates;

18.99 per year in Canada.
$7.90 per year ouUide of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

$8.00
$4.00
2.50
1.50

.75

8c 
18c 
75c

EoUred aa Second Class Matter 
March 7U, 19i4, at the Post Office 
of Chicago, UI, under the act of 
March 8id 1819.

•ina kasdien, iiskiriant
Laidiia Naujienų Ben-

5. Hfdsted St., Chicago, 
n*ai Koosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .......... ...................
Pusei metų ..........................
Trims mfinesiams ............. .
Dviem mėnesiams .............
Vienam mėnesiui .......____

Chicagoje per nešiotojui:.
Viena kopija ...»......... . .......
Savaitei .......... ......... ...........
Mėnesiui ..... ................ . .......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

Tauragės dvaro centras, 70 hektarų, buvo išnuomuo- 
tas klerikalinei ūkininkų sąjungai ‘‘pavyzdingam ukiui” 
vesti, bet ūkis tenai vedama taip “pavyzdingai”, kad tė
ra tik du arkliu ir vienas darbininkas.

Bajėnų dvaro centras buvo paskirtas jėzuitams.
Matote; kaip tirpo kun. Krupavičiaus rankose val

stybei priklausantys turtai. Bežemiai ir mažažemiai buvo 
nuo tų “svieto marnasčių” atskiriami. Tuo budu, matyt, 
Lietuvos kunigijos vadas stengėsi juos prirengti “dan
gaus karalystei”, į kurią, kaip žinia, turčiai negali įeiti. 
Beturčių ^‘išganymu” Krupavičius rūpinosi labai uoliai, 
nėra ko ir besakyti!

Apžvalga
100 “FAŠISTŲ” TRAUKIAMA ATSAKOMYBĖN ALGŲ SKIRTUMAI RUSI

JOJE.

BEVEIK VISI — UOLUS KLERIKALŲ 
DARBUOTOJAI

PADEGIMAI IR ŽUDYMAI, KAIPO KOVO 
/ ĮRANKIS

aplinkybę kreipėme perma- 
žai dėmesio, nors tai yra 
mums nurodę užsienių darbi
ninkai. Jie ne. kartą yra iš
sitarę, kad niekur pasaulyje 
nesą tokio stambaus skirtu
mo tarpe atlyginimo už pa
prastą ir kvalifikuotą darbą, 
kaip sovietų
(“Trfld“, 1926 m.
19 d.)
Vadinasi, pats 

profesinių sąjungų
kas pripažįsta, kad sovietų Ru
sijoje paprasti darbininkai 
dažnai gauna už savo (Jarbą 
8 ir net 9 kartus mažesnį at
lyginimą, negu amatininkai. | Rusijoje.

respublikoje.” 
rugpiučio

KAIP KRUPAVIČIUS GANĖ BEŽEMIŲ “DŪŠIAS”

Lietuvos laikraščiai praneša apie “fašistinių’’ atsi-.J* . ne(. 
šaukimų platintojų bylas. Pasirodo, kad vidaus reikalų Į mai ta zval

Tokio skiriamo, iš tiesų, nėra' Turėjo Dr. Ęliot ir ydų. 
niekur pasaulyje. | vyzdžiui, jis nelabai tebuvo

Pa-

žmogus, tiek 
rankpelnis, tiek 

arba profesiona-

bolševikų 
plrminin-

Kaip visi žino, liolševikai, 
pradėdami viešpatauti Rusijo
je, skelbė, kad visi žmonės tu
rį būt lygus — tiek mokytas, 
tiek nemokytas 
juodo darbo 
amatininkas
las — turį naudotis lygiomis 
teisėmis ir gauti lygų atlygini
mą už savo darbą. Visi žmo- 

; valgyti vienodą 
maistą (valdžios nustatytas 
porcijas), vienodai rengtis ir 

valdo-r

Tai ve kokią komunistišką' prielankus unijoms. Bet tuo pa- 
“lygybę“ įsteigė bolševikai!

Bet gal kai kas pasakys, vių. r^is buvo įsitikinęs, 
kad sovietų valdžiai dar iki'darbininkai su darbdaviais gali 
šiol nepavyko pašalinti tuos 
skirtumus, kurie buvo įsigyve
nę nuo carizmo laikų. Bet ir 
tai bus netiesa. Tame pat bol
ševikiško “Trud“ numeryje 
diskusuojama darbo statistikos 
vedėjo Rašino padarytas tyri
nėjimas algų skirtumams 
prieškariniais metais. “Trud“ 
redakcija sako, kad “draugas 
Rašin priėjo prie tos išvados, 
jogei vidutiniškas uždarbis 
prieškarinėje gadynėje daugu
moje kvalifikuotųjų užsiėmimų 
buvo daug-maž dvigubai dides
nis, negu vidutiniškas nekvali
fikuotų (neišlavintų) dairbiniij- 
kų uždarbis. šis -skirtumas 
šiandie reiškiasi daug aštriau, 
ir vidutiniškas išlavinto darbi
ninko uždarbis šiandie yra še
šis kartus didesnis, negu pap
rasto darbininko uždarbis.”

Taigi net carizmo 
darbininkų 
buvo daug 
bortinėj e

čiu laiku jis nepalajkė ir darbda-
• ▼! 1 f fili i •; jog

geruoju sugyventi ir savo reika
lus be jokios kovos sutvarkyti.

Nemažai triukšmo Dr. Eliot 
sukėlė savo knyga “The Religon 
of the Future“ (Ateities religi
ja). Tos knygos vienoje vietoj 
jis sako:

“J modemiško žmogaus atsi- 
nešimą i gerų ir blogą vargu ga
lėtų padaryti bet kokios įtakos 
dangaus sudegimas ir pragaro 
Ugnies užgesimas. Krikščio
nių supratimas apie dangų į šių

v r

laikais 
uždarbiai Rusijoje 
lygesni, negu da- 

“komunistiškoje”

ministerijos tardymai jau iškėlė aikštėn daug kaltinin
kų. Bylos jau yra užvestos ir perduotos valstybes gynė- gyventi visuomeniškai 
jui sekančiose vietose: Mažeikių mieste ir apielinkėje, kutuose. 
Vilkijos apielinkėje, Alytaus mieste ir apielinkėje, Trakų 
apskrityje, Kauno mieste, Salantų miestelyje, Raseinių 
mieste, Kruonio valsčiuje, Tauragės mieste, Vilkijos mie
stelyje, Utenos mieste, Pilviškiuose ir Liudvinave. Teis
mu atsakomybėn yra traukiama apie 10(1 asmenų!

Be to, dar daugelyje vietų tardymas yra nepabaig-

dienų apšviestus žmones daro 
nedaugiau įtakos, kaip senovės 
padavimai apie Olympą”.

Toliau Dr. Eliotį/sako, jog iš
mintingas žmogus privalo dėti 
visas pastangas, kad sutvarkyti 
šį žemišką gyvenimą taip, kad 
visiems butų gerai gyventi, žo
džiu, ieškok laimės šiame gyve
nime, o ne dausose.

Vadinasi, Dr. Eliot buvo tos 
nuomonės, jog religija nėra rei
kalinga dorovės palaikymui. 
Baimė paremta dorove nėra joki 
dorovė.

Toks tai buvo Dr. Eliot. Su 
juo mirtimi • Amerika 
neteko žymiausio moderniškojo 
£ rietimo pionieriaus. — K. A.

Amerikos Lietuvių Seimas
(Rugpiučio 30-31 dd. 

Protokolas)

šita lygybės evangelija te
čiaus jau senai sovietų Rusijo
je yra išmesta į sąšlavyną. 
Pirmiausia — teisių srityje. 
Visi Rusijos gyventojai, išski
riant komunistų partijos bo
sus, yra beteisiai vergai; jiems 
nevalia nei laisvai organizuo
tis, nei leisti savo laikraščius, 
nei kritikuoti valdžią. Balsavi
muose dalyvauti gali irgi tiktai 

* dalis žmonių, ir 
agitacijos laisves, 

I—atviras (rankų 
tai suprantama, 
zuoti komunistai 
išrinkti į valdžios vietas savo 
žmones. I

Turto atžvilgiu Rusijoje irgi 
jau yra labai didelių skirtumų^ 
'Sodžiuje įsivystū turtingų uki- 

Visi gudresni kriminalistai taip daro. Bet jeigu jau yra1 ninku (“kulokų” arba “buo
žių”) klasė, o miestuose nuo 

.i nemažas 
skaičius turtingų/, spekuliantų, 
pirklių ir kitokių buržujų. So
džiaus s ir miesto beturčiai ken
čia vargą, d' pasiturintys ele
mentai gyvena sočiai ir išlaid
žiai. Be to, visokiais prašmat
numais naudojasi valdžios či- 
nauninkai — komisarai. Apie 
tai, kad visi žmones 
valgyti “iš vieno katilo, 
die tiems ponams Rusijoje 

1 neužsimink.
Pagaliau, prieiname prie

tas.
Tardymai parodė, kad tų sunkiai kriminalinių “fa

šistų” atsišaukimų platintojai beveik išimtinai yra veik
lus krikščionių demokratų, darbo federacijos ir ūkininkų i 
sąjungos žmonės. Ieškant atsišaukimų autorių, “visi siu-i 
lai”, kaip sako Lietuvos laikraščiai, “bėga į krikščionių 
centrus”.

Ar bus surasti tų kriminalinių lapelių autoriai, šian
die dar sunku pasakyt. Aiškus dalykas, kad tie, kurie juos 
rašė, iš anksto buvo pasirūpinę paslėpti savo pėdsakus.

; Apie Įvairius Dalykus.
GTJiinnTTuiunniJnnimiHmnniuiium

Dr. Charles W. Eliot
Valentino ir Elioto mirtis. — 

Elioto jaunystė. — Profeso
rius ir universiteto preziden
tas. — Reformos švietimo 
srityj. — Tų reformų reikš
mė.-— Universiteto apleidi
mas ir tolimesnis darbas.

o balsavimas 
pakėlimui), 

kad organi- 
turi progos

patirta, kad iš 100 surastų atsišaukimų platintojų beveik 
visi yra “krikščioniškų” organizacijų nariai, tai klerika- ^epo laikų ^atsirado 
lų atsakomybė yra neužginčijama.

Jeigu teismui ir nepavyktų sučiupti pačius stam
biausius kaltininkus, tai visuomenei visgi bus aišku, ka
me jie yra pasislėpę. Įstatymai laikosi tos taisyklės, kad, 
nenutvėrus vagies už rankos, negalima jo bausti. Bet vi- 
suomenės opinija teisia aštriau. Ji pasmerkia ir tokį va
gį, kuriam pasiseka prasprukti pro kalėjimo duris!

Lietuvos klerikalizmas užsitraukė ant savęs nenu- 
plaunamą dėmę, pavartodamas rinkimų agitacijai tokius 
atsišaukimus, kuriuose žmonės buvo kurstomi kovoti pa
degimais ir žudymais prieš tuos, kurie balsuos už kleri- lyginimo už darbą, 
kalizmo priešus! Iki šitokio laukinio žiaurumo dar nė vie
na partija Lietuvoje nėra nusmukusi. Kas gi po to galės 
tikėti, kad “krikščionybės” skraiste besidangstantys po
litikieriai esą “doros ir žmoniškumo sargai?”

Lietuvos žmonių laimė, kad ta žmogžudystę skel
biančioji partija tapo išmesta iš valdžios. Baugu net pa
manyti apie tai, kas butų atsitikę su Lietuva, jeigu “fa
šistinių” proklamacijų rašytojai butų vėl atsistoję prie 
valstybės vairo, o jų platintojai butų susispietę aplink 
valdžios įstaigas mastuose, miesteliuose, apskrityse ir j taip, girdi, sovietų 
valsčiuose. Lietuva šiandie jau gal butų, kaip ta Italija, 
“palaidotų laisvių kapai!’/

privalą
I » v • sian-

nė

at-

irKad visų žmonių algos 
uždarbiai turį būt lygus, šitą 
komunizmo principą pripažino 
netikusiu jau pats Leninas ne- 
užilgio prieš savo mirtį. Jisai 
paskelbė, kad specialistai 
(“specai”) — inžinieriai, dirb
tuvių vedėjai, prekybos žino
vai ir t. t. — privalą gauti 
daug didęsnį atlyginimą už sa- 

! vo darbą, negu darbininkai. Ki- 
i pramonė 

negalėsianti gauti kompeten- 
tiškų vedėjų ir nesugebėsianti 
lenktyniuot su kapitalistiškais 
užsienio bizniais. Po specialis
tų tečiaus didesnį atlyginimą 
už paprastus darbininkus ėmė 
gauti ir išlavintieji amatinin
kai, ir juo toliaus skirtumas 
tarpe “juodo darbo“ ir “kvali
fikuoto darbo” augo vis la
binus ir labinus, iki pasiekė vi
sai netikėtino laipsnio.

štai, ką šituo klausimu pasa-

Naujoji Lietuvos valdžia dar iki šiol nesuspėjo ati
taisyti tų skriaudų valstybei ir žmonėms, kurių eibes bu
vo pridirbęs kun. Krupavičius, valdydamas žemės ir val
stybės turtų ministeriją. Tąs kunigo vardu pasipuošęs 
smurtininkas, pasirodo, naudojo žemės reformą tam, kad 
aprūpinus geriausiomis žemėmis, ypač dvarų centrais, 
savo sėbrus, klerikalines organizacijas, klebonus ir kitus 
klerikalizmo stulpus. Bet jo nelaimei rinkimai į III Sei
mą davė visai netikėtų jam pasekmių ir daugelis jo dar- kė Rusijos profesinių sąjungų 
bų nebuvo galutinai užbaigta. Todėl naujoji valdžia da- centralinės tarybos

I tos tarybos pirmininkas Toniš
ki:

“Kuomet pas mus, einant 
tarifų tinklu, .santykis tarpe 
atlyginimo už paprastą ir 
kvalifikuotą darbą turi būt 
kaip 1 ir 4, tikrenybėje ji
sai yra kaip L ir 8 nėi 
kaip 1 ir 9. Tokie atsitiki
mai, kur neišlavintos daili
ninkas gauna 30 rublių (per 
mėnesį! Red.), o išlavintas 
—nuo 180 iki 200 rublių, 
yra ne retenybė... Mes į šitą

bar gali jo patvarkymus atšaukti.
Štai tik keletas Krupavičiaus “dosnumo” pavyzdžių:
Gulbinų dvaro centras (Biržų apsk.) buvo paskirtas 

gen. Ladygai; Kaišedork) dvaro centras (80 hektarų) — 
vyskupui.

j Troškūnų bažnyčia buvo padariusi pasikeitimą su 
dwo žeme, kur Idebohui teko geriausia 1 rūšies žemė, o 
naujakuriams palikta pelkės.

Žagarės dvaro centras, 140 hektarų, su visais trobe
siais buvo kun. Krupavičiaus perleistas šv. Vincento a 
Paulo draugijai, bet faktinai tą centrą / pasiėmė kun. 
Latvis.

posėdyje

Praeito mėnesio pabaigoj nu
mirė Dr. Charles W. Eliot, vie
nas žymiausių Amerikos švietė
jų. Vienai dienai praslinkus po 
jo mirties, nužengė anapus gra
bo paskilbęs krutamu jų paveiks
lų artistas, Rųjolph Valentino.

Kaip spauda atsinešė į tuodu 
įvykiu? Laikraščiai tarsi lenk
tynių ėjo, kad kuodaugiausia 
prirašyti visokių niekų apie Va 
lentino. Kai išsisemdavo me
džiaga rašyti apie jį, tai ant 
scenos buvo traukiama jo buvu
sios žmonos ir Pola Negri. Ir 
tai buvo daroma diena iš dienos 
bėgių kelių savaičių.’ O tuo tar
pu apie Dr. Charles W. Eliotą 
laikraščiuose tilpo vos trumpu
tės žinios, nežiūrint į tai, kad jo 
nuopelnai yra nepalyginamai di
desni nei Valentino.v

Dr. Eliot sulaukč gilios senat
vės, — mirė jis 92 metų am
žiaus. Iki pat pabaigos jis ne
paliovė įdomautis įvairiaisiais 
dalykais. Visą laiką jis gyveno 
ateitimi, o ne praeitimi.

Dr. Eliot gimė Bostone kovo 
20 d. 1834 m. Jo tėvas buvo: 
Harvardo kolegijos iždininkas. 
Paaugėjęs jaunasis Eliot pradė
jo mokytis kolegijoj, specialL 
zuodamos chemijoj. Kolegiją 
jis baigė turėdamas 19 metų ir 
pasiliko joje mokytojauti. Ku
riam laikui praėjus jis tapo pa
kviestas į Massachusetts tech
nologijos institutą užimti che
mijos profesoriaus vietą. Pa
kvietimą jis priėmė, nežiūrint 
to, kad vienas Lowell’o tekstili- 
nis fabrikas tuo pačiu laiku siū
lė jaunam chemikui $5,000 me
tinės algos, kad jis tvarkytų fa
briką. Profesoriaudamas jis 
tegavo tik $2,000.

Bet svarbiausia įvykis Dr. 
IClioto gyvenime buvo 1869 m. 
Tais metais jis tapo paskirtas 
Harvardo kolegijos prezidentu. 
Tą vietą jis užėmė bėgiu 40 me
tų, t. y. iki 1909 m. žymiausia
me laipsnyj yra Dr. Elioto nuo 
pelnas, kad Harvard išaugo į 
vieną jjeiiausių Amerikos uni
versitetų. ' šiandien kažkuriose 
ątdtyae jokia Skitas L Amerjlįos 
univeraitutas < negali prilygtiuniverąitutas < 
H ardui.

Dr. Eliot įnešė naują dvasią j 
Harvardą. Jis nebijojo stoti 
aftviron kovon su suįMęiuisiomis 
tradicijomis mokymo srfyyj. Re

Amerikos Lietuvių Penktasai 
Visuotinasai Seimas buvo atida
rytas 10:00 vai. ryte Lietuvių 
Muzikalėj Svetainėj, Allegheny 
Avenue ir Tilton St„ PJliladel- 
phia, Pa.

Seimo atidarymui vadovauja 
Dr. E. G. Klimas ir p. J. V. Gri
nius. ’ / \

• Nuo Lietuvių Vertelgų ir Pro
fesionalų Buto, New Britain, 
Conn. 21. A. Stankus, 22. M. 
Dminis.
/Nuo Lietuvių Republikonų 

Pagelbiiiio Kliubo, Phila., Pa. 
23. J. Bišis.

Nuo Lietuvių Piliečių Sąjun
gos, Phija., Pą. 24. K. žadeika.

Nuo Lietuvių Politiško Kliu
bo, New>ark, N. J,: 25. M. Akia- 
lis, 26. A. S. Trečiokas, 27. M. 
Truska, 28. J. Trečiokienė.

Nuo Amerikos Lietuvių Kliu
bo, Linden, N, J. 29. P. Burec- 
kis.

Nuo Lietuviu Ukėsų Kliubo, 
So. Boston, Mass. ir T. M. D. 
Centro. $0. V. P. Jankus.

Nuo A. L. T. S. 4-to Apskri
čio, Chicago, 11h: 31. J. Švitra, 
32. P. Petjraitiėnė.

Nuo Nemuniečių Kliubo, She- 
nandoah, Pa.: 33. A. šankevi- 
čius, 34. J. Zakarevičius.

Nuo Teatrališkos ir Giedorių 
Pagelbinės Draugystės, Phila
delphia, Pa.: A. Montvilas, 36. 
E. Butkus.

Nuo Norwood’o Lietuvių Vei
kėjų Ratelio, Norwood, Mass.: 
37. N. Šergaiis, 88. A. Neviac- 
kas .

Nuo A. L. T. Sandaros: 39. A. 
B. Strimaitis, New York, N. Y.,
40. A. Ivas, So. Boston, Mass.,
41. JrO. Sirvydas, Brooklyn, N. 
Y., 42. S. Gegužis, Mahanoy 
City, Pa., 43. V. Jankauskas, 
New York, N.Y., 44. V. Lazdy
nas, Newark, N. J., 45. J. Am
braziejus, Brooklyn, N. Y., 46. 
V. Ambrazevičius, Newark, N. 
J. (ir nuo T. M. D. 41-mos kp.), 
47. J. Jokūbaitis, Brooklyn, N. 
Y., 48. Dr. M. J. Vinikas, New 
York, N. Y.

Nuo S. L. A. 126-tos kp., New 
York, N. Y.: 49. S. E. Vitaitkfr 
50. J. T. Vitkauskas, 51. A. S. 
Mūras.

Nu<ę T. M. D. 43-čios kp., New 
York, N. Y.: 52. M. Strimaitie
nė, 53. A. Strimaičiutė.

Nuo S. L. A. 190-tos kp., Man- 
ville,' N. J., 54. A. Makauskas.

Nuo šv. Vincento Draugijos, 
Maspeth, N. Y.: 55. A. Navic
kas) 56. P. Kulis (taipgi atsto-. 
vauja ir Lietuvių Auditorium, 
Maspeth).

Nuo Šv. Jurgio Kareivio 
Draugijos, Phila., Pa., 57. J. Iva
nauskienė.

Nuo Lietuvių Ukėsų Politiško 
Kliubo, Waterbury, Cųnn., 58. J.

i Trečiokas.
Nuo Lietuvių Amerikos Atle

tų Kliubo, Baltimore, Md., 59. J. 
Petrikis.

Nuo A. L. T. Sandaros 4-to 
Apskričio, Chicago, Ilk: 60. S. 
Kodią, 61. P. Gasiunas.

Nuo A. L. T. Sandaros Centro, 
So. Boston, Mass.: 62. K. J. 
Paulauskas

Nuo A. L. T. Sandaros Kuopų 
Sąryšio, Pittsburgh, Pa., 63. P. 
Pivcg’iunas.
. Nuo “Švyturių“ Brooklyn, N. 

Y.:, 64- K. Bagdonas, 65. M. Mi- 
Rolainis.1

Nuo Sandaros 1-mos kuopos, 
Brooklyn, N. Y.: 66. J. Baltuš- 
nikas, 67. J. Rugis.

Nuo T. M. D. Centro: 68. J. 
Ginkus, 69. K. širvydienė, 70. 
Dr. B. Bernotaitė-Stone.

(Bu.s daugiau)

Seimas 
Amerikos 
kuriuos sugiedojo specialiai už
prašytose Lietuvos Operos artis
tės pp. Liuda Sipavičiūtė ir Ka
milė Jozevskaitė.

Philadelphia miesto «majoro 
vardu, Dr. T. W. Davis pasakė 
gražią patriotingą prakalbą.

Mandatų sutvarkymui paskir
ta komisija: p. J. V. Grinius, p. 
P. Jurgeliutė ir p. Alberta Ę. 
StriBiaičiutė. Kol mandatai 
tvarkomi, šaukiami pakalbėti 
pirmojo Amerikos Lietuvių Šei
nio buvę delegatai 1906 4n.: p. 
V. F. Jankauskas, p. V. Ambra
zevičius, p. J. O. Sirvydas ir K. 
Liutkus. Toliaus duodama pro
gos pasirodyti čion augusiam 
jaunimui. Kalba p. J. Mėšlis iš 
Boston, Mass. Antras kalba 
Mindaugis Mikolainis iš Brook- 
lyn, N. Y. Trečias J. Kazlaus
kas iš Pittsburgh, Pa. Toliaus 
kalba Lietuvos Atstovas p. K. 
Bizauskas; p. J. česna, majoras 
žadeikis, Lietuvos konsulas f»iš 
Chicago, III.

Pabaigus kalbų programą, 
šaukiami delegatų vardai irpri 
sagstomi seimo ženkleliai per 
pp. Valiunienę ir Lukoševičienę. 
Užregistruota 115 delegatų; 22 
delegatai, kurių mandatai buvo 
priduoti, ant šaukimo neatsi
liepė.

Delegatų Sąrašas Sekantis:

Nuo Lietuvių Vaizbos Buto, 
So’. Boston, Mass.: 1. V. A. Jan
kauskas, 2. adv. F. J. Bagočius, 
3; Dr. A. Kapočius, 4. J. Mikelio- 
nis, 5. Dr. J. Mėšlis, 6, D. Pilka.

Nuo “Keleivio” So. Boston, 
Mass. 7. S. Michelsonas.

Nuo L. S. S. 60 kp. So. Boston, 
Maas.*8. M. Michelsonienė. (

Nuo Lietuvių Mokslo Draugi
jos, Pittsburgh, Pą. 9. J. Kaz
lauskas.

Nuo Bostono Lietuvaičių 
Draugijinio Kliubo, So. Boston, 
Mass. 10. O. KapoČienė, H. B. 
Bagočienė. /

Nuo šv. Antano Draugijos,

buvo atidarytas su 
ir Lietuvos himnais,forma po reformos buvo įveda

ma Harvarde. Tai nebuvo leng
vas darbas. Senieji profesoriai 
atkakliausiai kovojo. Bet Dr. 
Eliot niekuomet nenusižemino 
iki to, kad pašalinti savo opo
nentus. Nespėdavo tų profeso
rių užsibaigti terminas, kaip jis 
vėl pakviesdavo juos pasilikti 
prie universiteto. Nuomonių 
laisvę jis skaitė šventu dalyku.

Sunku keliais žodžiais įvertin
ti Dr. Elioto reformas švietimo 
srityj. Prieš 60 metų Ameri
kos universitetuose dominavo 
taip vadinama klasinė mokslo 
programa. Studentai turėdavo 
mokytis įvairių bereikalingų se
novės kalbų (lotynų, graikų). 
Apleidę universitetą, buvusieji 
studentai pajausdavo, jog iš 
“mirusių“ kalbų jiems jokios 
naudos nėra. Tuo tarpu praleis
ta tiek daug brangaus laiko, ku
ris butų buvę galima sunaudoti 
išmokymui tikrai naudingų gy
venime dalykų.

Dr. Eliot “klasinę apšvieti
mą” panaikino. Jis suteikė stu
dentams laisvę pasirinkti,'ką jie 
nori mokytis. Kiekvienas stu
dentas rytmečiais buvo verčia
mas koplyčią lankyti, kur pa
prastai dvasiškiai meldžiasi U 
pamokslus sako. Dr. Eliot pą- 
naikino tą patvarkymą . Suden- 
tams palikta laisvas pasirinki
mas: jeigu nori eiti koplyčioj! 
— eik, jeigu ne, — niekas never
čia.

Tos ir joms panašios reformas 
turėjo neįmanomai didelės įta
kos ir kitiems Amerikos univer
sitetams. Jie ėmė sekti Harvar
dą. Tuo žvilgsniu Dy. Eliot la
bai daug prisidėjo prie Ameri
kos mokyklų modernizavimo.

J909 m. Dr. Elięt rezignavo iš 
užimamos prezidento vietos,) 
kad turėjus daugiau laiko su pa
saulio reikalais susipažinti. Jam; 
buvo pasiūlyta ambasadoriaus 
vieta Anglijoj, bet nuo tos gar
bės jis atsisakė.

Apleįdęs prezidėnto vietą, Dr.’ 
leido darbą. Jis ra$o<

knygas h* straipsnius įvairiais1 Osceola Mills, Pa. 12. M. Marke- 
klahsimais, bet daugiausia dė
mesio kreipia į švietimo reika
lus. ’ 
paskelbia, jog kiekvienas gali 
tapti tikrai apšviestu žmogum,, 
beskaitydamas geras knygas. 
Kuriam laikui praėjus pasirodė 
jp rekomenduojamų kpygų są
rašas, kuris dabai’ yra žinomas 
kaijjio 4‘The Harpard Cįassięs“. 
Tas knygų sąrašas šiandien yra 
pasenęs, bet savo laiku jis gan 
žymią rolę sulošė. Pakanka 
pažymėti, kad nuo to sąrašo pa
skelbimo iki šiol tapo paduota 
Dr. Elioto rekomenduotų kuy-j 
gų už $27,000,(100,

Eliot

vičius, 13. J. Matačiuuas.
Nuo Amerikos Lietuvių Ukė- 

Vieuamę savo rašte jis' sų Kliubo, Philadelphia, Pa. 14. 
A. čąurlionis, 15. J. Karžanskas.

Nu6 Lietuvių Amerikos Atle
tų Kliubo, Baltimore, Md. 16. K. 
Laukaitis.

Nuo Lietuvių Tautus Katali
kų Bažnyčios, Scranton, Pa. 17. 
J. Gritėnas. • v ... i * » *

Nuo Lietuvių Phgelbinio Kliu
bo, Philadelphia, Pa. 18, K. 
Stankus.

Nuo Baltimorės Lietuvių Mo
terų Politiško Kliubo, Balti- 
more, Md. 19. M. Valunienė, 20. 
O. Lukoševičienė.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sugryžo išvogtas 
daktaras

Dk. Albert 1). Zwick, 1128 
įlydė Park Blvd., kuris, buvo 
išvogtas, urnai sugryžq namo. 
.Jis sakosi, kad prie 59 ir Nor
mai gatvių jam sustojus ir lau
kiant atidarant kelio, prišoko 
trys plėšikai, kurie paėmė jo 
automobilių, paskui jį užchlo- 
roformavo, nuvežė į kokį tai 
lumbcr y ardų, kur vėl netekęs 
sąmonės ir paskui atsiradęs 
prie 88 ir Cottage G rovė gat
vių, iš kur ir sugryžęs namo. 
Jis neberadęs $150, kuriuos jis 
turėjęs su savim. Jo pasakoji
me yra daug neaiškumų, lx't 
jis sakosi tebesąs apsvaigęs ir 
negalys dabar aiškiau papasa
koti. Jo automobilių pirmiau 
rasta prie 25 ir VVallace gatvių. 
Jame ramiai miegojo jo šuo.

Jo pati pranešė policijai, kad 
išvogimo naktį ji sugryžusi na
mo buvo užpulta 3 plėšikų, ku
rie laukė kambary. Jie atėmė 
$57 ir keletą brangmenų. Pas
kui ir ji pati dingo. Policija ty
rinėja visą tą misteriją.

Sūnūs apvogė motiną
---------i~

Mrs. Gert rude Bontenskel, 
600 N. Dearbom St., našlė, at
sikreipė prie policijos, kąd ji 
areštuotų jos sūnų Francis, 17 
metų, kuris pavogė jos $500. 
Tuos pinigus ji susi ta u pinty 
dirbdama vidurį m esty, kad ga
lėtų užmokėti už sunaus moks
lą muzikos konservatorijoje. 
Pinigus ji laikė savo krepšely. 
Pora dienų atgal, kada ji buvo 
kitame kambaryje, sunūs atsi
darė krepšelj, paėmė visus pi
nigus ir pabėgo iš namų.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

1. Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį.
2. Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų.
3. Besiartinančią audrą ir smarkų vėją.
4. Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.
5. Iškur ateina vėjas, lietus ar audra. ,

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

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

NAUJIENOS, ;
1739 So. Halsted St., Chicagę, U1U '

Suėmė užmušėją
Oak Park priemiesty tapo 

areštuotas William E. Evans, 
pabėgęs banko plėšikas ir už
mušėjas. Dabar gi jį areštuota 
už skleidimą netikrų dvidešim- 
kių, kurių jis paleidęs apie 
$50,000 vertės.

Evans bandė išsitraukti du 
revolverius, užtaisytus baisio 
mm dum-dum kulkomis, bet po
licija jį pastvėrė pirm negu jis 
spėjo iššauti.

Suimtasis esą užmušęs poli- 
cistą Terpe Haute, Ind. ir api- 
plėšęs banką Greencastle, Ind., 
už ką buvo nuteistas nuo 10 iki 
20 metų kalėjiman, bet paspru
ko nuo sargybos, kuri jį vedė, 
kalėjiman.

Užmušėjas nuteistas 
kalėjiman

\Villiam oDnaldson, buvęs 
Texas “cowboy”, tapo nuteis
tas visam amžiui'kalėjiman už 
nužudymą Gary pilėno liejiklų 
foremano JoseplF Muilins. Jis 
gyveno MuIUms. namuose ir įsi
mylėjo j JO pačią, su kuria ir 
susitarė'nužudyti jos vyrą. Ji 
nusivedė savo vyrą į parką, 
kur Donakison jį ir nušovė. Už
mušėjo meilužė teisme betgi 
liudijo prieš savo meilužį, 
smulkmeniškai papasakodama 
kaip jie padarė suokalbį nužu
dyti jos vyrą, kad gauti $3,000 
apdraudą, iš kurios jie paskui 
galėtų gyventi, ir kaip įvyko 
pati žmogžudystė. Ji bus teisia
ma vėliau.

Daktaras suimtas už di- 
■ •peles suktybes

l)r.'George E. Fosherg, South 
Side gyventojas, tilpo suimtas 
ir atiduotas grand jury. Iš jo 
pardikd^auja $7,500 kaucijos. 
Jis yra kaltinamas, kad jis yra 
prigavęs įvairius bankus Jungt. 
Valstijose ant kokių $500,000. 
Dabar jis- yra kaltinamas už dvi 
prigavystes. Skundėjais yra du 
South Chicago bankai.

[Pacific and Atlantic Photo J
Romeo Ortega, Meksikos tei

singumo ministeris.

Kaltina mašinistą
Koronerio jury, kuris tyrinę- 

jo susidaužimą Nortbvvestern 
traukinių Clybourn stoty, ku
riame keli žmonės liko užmuš
ti ir apie 100 sužeista, nuspren
dė, kad už tą nelaimę yra kal
tas antro traukinio mašinistas 
Louis J. Smith, kurį nutarė ati
duoti grand jury išnešti prieš jį
formalį apkaltinimą. Smith jaul 7130_ J.
tapo areštuotas. Geležinkelią ta-,21412_ A.
po išteisintas, 
menduota, 
mašinistų ir kitų 
sveikata tyriama.

bet- tapo reko-' 
kad butų i

darfrininkų

Smith savo 
į sustojusįtraukiniu įvažiavo 

ekskursinį traukinį, kurio du 
mediniai vagonai liko sudaužy
ti. Nors buvo liudijama, kad jei 
vagonai butų buvę geležiniai, 
tai tokios didelės nelaimės ne
būtų buvę, bet koronerio jury r-------
nieko apie geistinimų geležinių 55651—J.
vagonų nesako.

Nuteisė kalėjiman

William Mould, 26 m., real 
estate pardavėjas, tapo nuteis
tas 6 mėnesiams kalėjiman už 
tvirkinimą 16 m. mergaitės, su 
kuria jis tapo pagautas hoteK. 
Pagavo juos mergaitės motina, 
kuri papasakojo teismui, kad 
mergaitė jau trys savaitės lai
ko kaip pabėgusi iš namų ir 
tuo laiku gyvenusi su įvairiais 
vyrais.

Daugiau važinėja gat- 
‘ vekariais

Rugpiueio mėnesy gatveka- 
rių kompanija surinko 129,214,- 
055 užmokėtų “forų”, arba 
4,211,942 “forais-” daugiau, ne
gu pereitų metų rugpiučio mėn. 
Delei padidėjimo važinėjimo 
gatvekariais, tapo nupirkta 100 
naujų gatvekarių, kurie kai
nuos $1,600,000. /

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

— —Į     . ..B12,L.i.Jl==aa=ž»

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO '

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

Pinigus gavo:
7539—S. Valantiejui 
7252—JM. Norbutienei 
7550—A. Krikščiūnienei

21394—. Keušiniui
7072—F. Vitkauskienei

12429—J. Zaleckiui
Stankui
Baldauskui 

Aputienei 
Stakąuskienei 
Svidrienei 
Venckui 
Umantui 
Paulauskiene} 
Dolobovski 
Urbeiiutei 
Naujokaitei

21413—J.
tankiau 7173_ r.

21415—P.
7155—J.
7126—J.
7103—C.
7110—L.
7201—lį, 

12442—0.
55641—M. Morkūnienei 
55644—J.

' 55648—P.
Kaulakienei 
Kriauči onaitei
Duobai (Bukšiui) 

7204—P. Grybui
7206—L’. Pulmonienei 

12452—O. Siiikevičiukei
7226—O. Macaitei
7223—K. Laugaliui

12454—O. Laurinavičienei
21429—A. Šidlauskienei
21424—J. Bučienei
7502—M. Zubrickienci
7246—Z. Gailienei

12457—R. Staukunui,
12458—U. Šakienei
7244—J. Jatulevičiui
7250—K. Jurėnui
7037—O. J urg. Stankauskienei
556^9—L. šliauterienei *

12448—M. Eimytei
21426—P. Slatkoniui (Stak.)
21427—J. Maskoliūnui
21425—P. Dirsei
7241—iM. Tunaičiui
7516—P. Marcijonui
7133—Antanui Laurinavičiui
7170—Rozalijai Bučienei
7177—Petronėlei Akelaitienei
7113—Onai Gavenienei

121419—Monikai Jasutienei
1 7193—Antoninai Ziberkienei
155650—Antanui Plyčiui

7209—Zigmui Zudickui
7236—Jurgiui Puodžiumi!

’ 2142)6—Adomui Alimui
7230—Ilzbietai Boltuškienei

j 7234—Marijonai Jurginienei
7222—Jonui Dromuntui
7227—Juozapui Mačiulskui

12453—Antoninai Virkintienei į
12451—Mortai Veinorienei

7239—Antakiui Jurgio Kinde- 
riui

7249—Anelei Pranckevičienei
12459—Petronėlei Vizgirdaitei
7247—Liudvikai Mazurevi- 

čienei
22482—Aleksandrui Jogminui 
22483 -Kostui Aleknavičiui 
12464—Onai Trijęnienei
7527—Marijonai Neberiezai.
7534—Elenai Majauskienei
7545— Apolonijai Noreikienei
7543— Rozalijai Ditkienei
7544— Jonui Čekanauskui
7546— Onai KaSiliauskienei
7258— Petrui Lukšiui
7256—Magdalenai Savilienei
7263—Marijonai Mikelienei
7252—Karoliui Mlnski
7261—Onai Martinkienei

23028—Barborai Jerošaitei 
23034—Onai Mačiokienei
23037—Petronėlei Bukalkienei

7245—Marijonai Barškienei
7515—Onai Gelažienei
7547— Romanui Staniškauskiui 

55665—Stasei Arvidaitei
23031—Marcelei Adomavičiūtei
55673—Juliui Gelažninkui 
23047—Jurgiui Skeberdiui 
23048—Viktorijai Gasparai- 

tienei
23050—Kazimierai Jokubaus- 

kienei
55675—Efimijai Jakovlevai 
55691—Julijonai Kelienei
7271—Mateušui Bražinskui 

21438—Onai Marcinkienei
7270—Rozalijai Adomaitienei 

21450—Juozui Zabukui
21409—Zofijai Antanavičienei

7161—Petrui Karpavičiui • 
7229—Pranciškui Petrauskiui 
7233—Pranciškui Putnevičiui 

21433-<-Kazimierui Zaniaus- 
kienei

24739—Annai Arlauskaitei
7522—Domicėlei Skinderienei
7259— Juozui Stojikoniui
7549—Adomui ^Ragauskui

55667—Agotai Uznienei
23032—Elzbietai Čepkienei 
55683—Antanui Svirpliui
7280—Juozapui Greitjurgiui 
7279—Onai Pikelienei z 

12474—Agotai Kaz. Vilkienei

Garsinkiies Naujienose

Kraujo, odos, chroniškas
Senas žaizdas, ligjas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

1 OrJ. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos*.

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 20. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

. REZIDENCIJA:
2226 ManAall Blvd,

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

ih
JCKGIS'MAURl.'SIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
po sunkios ligos West End li- 
gonbutyj, Rugsėjo 15, 1926, 11 
vai. vakare, sulaukęs 35 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoj, Su
valkų gubernijos, Naumiesčio 
pavieto, Šakių apskričio, Kai
melių parapijos. Paliko didelia
me nubudime seserį Marcelę 
Martijikienę, Švogerj Kazimierą 
Martinkų, 2 brolius Joną ir 
Franciškų ir dėdę ir dėdienę 
Antaną ir Prancišką Maurušius, 
ciocę Marijoną Kuišienę, India
na Harbor, Ind. O Lietuvoj tė
vą Simaną Maurušj. Kūnas pa
šarvotas pas seserį, 700 W. 59th 
St., kampas Union Avė. ,

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 20, 1926, 2 vai. po pie
tų iš pamų į Tautiškas kapi
nes. • ' •’ v

Visi A. A. Jurgio Mjaurušio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai Kviečiami da
lyvauti laidotuvėse.

Liekame nubudę, 
Sesuo, švogeris, Broliai, Dėdė, 
Dėdyna ir Ciocė

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1188.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis* 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

negu kiti, to~ 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
v_ ------- --------
—.... ------------------- i------------ -------------

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

> .............. .... ...........
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th St„ Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

DR. VAITUSH
OPTOMETHISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotų? 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas 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

IMK PAVYZDI IS - RAULO 
“NAUJIENŲ” DRAUGO

Ratilas “Naujienų” draugas 
— jis dirba “Naujienoms” nuo 
ryto anksti iki vakaro vėlai. 
Laksto per namus, susirinki
mus, kalbina visus, senus; įr 
jaunus, kad liktųsi “Naujienų” 
skaitytojais, “Naujieną” drau
gais. Raulas už savo nenualsų 
darbą ir pasišventinimą labui 
“Naujiehį” gaus glėbį kuponų, 
o vėliau pluoštą brangių dova
nų. Bile kuris iš Jūsų, kurie 
seksite Raulo pėdoms, nešti 
“Naujienoms” naujus skaityto
jus gausite tokį skaičių kuponų 
kaip kad1 gauna “Naujienų“ 
draugas Raulas:
Už metinį skaitytoją .... 400 kuponų 
Už pusmetinį skaitytoją 200 kuponų 
Už 3 mėn. skaitytoją .... 100 kuponų

Šitoksai apštus skaičius kupo
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laišką, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytoj ų-prenumerato- 
rių “Naujienoms”. Raulas dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visą 
savo liuoslaikį pašvenčia “Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio 31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kuponus įsi
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tės $35.00. Raulas visus savo 
surinktus skaitytojus kai kada 
atneša ypatiškai, o kai kada 
prisiunčia laišku — nešdamas 
arba siųsdamas prenumeratas ir 
pinigu? Raulas nepadaro apsiri
kimo niekuomet, nes jis gerai 
žino4 kad “Naujienų” adresas 
yra:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted SL

Chicago, III.

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j 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 tetai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu >ap- 
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų, ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
uuntimu 75 centai.

NAUJIENOS
fe* Hateted St. T x 

Chicago, m.
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Lietuvių Rateliuose
Spalių 9 d. bus minima 

Chicagoj
Gedulingoj Vilniaus užėmimo į 

dienoj, Chicagos lietuviai su
dės savo pažadus nesiskirti su 
pagrobta sostine.

Kaip pereituose metuose, taip ( 
ir šiemet turėsime gėduHngą, 
Vilniaus užėmimo 1920 metuose 
paminėjimą. Nuo visų kitų vie
šų apvaikščiojimų Spalių 9 
dieną skirsis tuo, kad vietoj pa 
prasto džiaugsmo, pereikšim 
liūdesį, vietoj žvalgimosi į at
liktus darbus, kreipsim domę į 
busimąsias musų kovas už ati
taisymą želigovkio skriaudos.

Vilniaus Vadavimo Komite
tas, rugsėjo 15 d. turėjo savo su
sirinkimą. Jame ir buvo nutar
ta atlikti tasai paminėjimas, 
šiam tikslui išrinktos trys komi
sijos. Programos komisijon 1 
įėjo poni 1.Baranauskienė, pl-ė >
I. , Gaižaitė ir S. Grišius; tvar
kos ir salės išdekoravimo — p.
J. Katėnas, p. V. Paplauskas it 
poni I. Baranauskienė. Spau
dos komisijon p. K. Baronas, 
M. Vaidyla ir S. Valančius.
Sykiu tapo nutarta kreipties į 

visą Chicagos lietuvių visuome-[darbas ims rituliuotis. 
nę, ypač įvairias organizacijas, 
kviečiant nuoširdžiai kooperuo
ti. Tasai darbas yra 
visiems ir tik 
gomis galima 
atlikti.

Bridgeporte
j imas įvyks penktadieny, spalių 
8 d., Lietuvių Auditorijoj, kito
se kolonijose, sulig aplinkybių.

Surengimu mitingo Cicero, 
III., rūpinasi- p. S. Genis, p. A. 
Kundrotas ir kiti. Diena ta pa
ti, kaip ir Bridgeporte.

Be geriausių musų kalbėtojų, 
žada būti dar ir plati muzikalė 
programa, 
savo paramą yra 
mums artistas p. S. Pilka ir p. 
J. Grušas. Prie jų prisidės dar 
geras būrys kitų.

Taigi spalių 9 d. nebetoli; pa- 
sirodykim, jog mes mokam veik
ti, kuomet yra svarbus reikalas.

— Svečias.

[Pacific and Atlantic Photo]
Thomas Mann ir jo žmona iš Sparta, Wis. Laike civilinio 

karo jiedu tapo atskirti ir skyrium išgyveno 63 m. 'lik dabar 
jiedu surado vienas kitą ir suėjo gyventi į krūvų.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
j-.—j~j~r—■- i~* ■— —

REIKIA DARBININKŲ NAMAI2EME HAMAI-ŽEME

bendras 
bendromis pajė- 
šis tas didesnio

gedulingas minė-

Pirmieji pasižadėję 
žinomas

Pranešimai apie Philadel 
phijos iškilmes

Neperseniai sugrįžo keletas 
Chicagos lietuvių dalyvavusių 
žinomose Philadelphijos iškilmė
se. Jie yra: p.p. A. J. Kareiva, 
J. Švitra, J. J. Ežerskis, B. Se- 
reikis ir paskiau Lietuvos kon
sulas p. žadeikis. Prie šio skai
čiaus reiktų pridėti dar ir poni 
P. Petraitienė, kuri atstovavo 
Philadelphijoj vietinius sanda- 
riečius. Ji dabar apsistojo far- 
moj, Michigano valstijoj.

Suminėjus dalyvių 
pažiūrėkim, ką 
dėjo.

Konsulas P. 
kintas Lietuvių 
vių Seimu, 
daug naudingų tarimų ir dabar 
mums reikėsią pasirūpinti, kad 
juos kuogreičiausia įgyvendinti.

A. J. Kareiva įgyjęš daug gra
žių įspūdžių. Lietuviai didžio
se' amerikiečių iškilmėse pasiro
dė tinkamai. Visur jie buvę su
tikti maloniai ir nuoširdžiai.

vardus
jie matė ir gir-

žadeikis paten- 
diena ir Lietu- 

Seimas padaręs

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlol k /5244

.. Bridgeport Painting .. 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

DASTATAU anglis Southern Illi
nois kasyklų, $5.75, Lump $0.75. Tel. 
Boulevard 1035.

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

vyr;
SAVO LIUOSU LAIKU

Tiktai 2 valandas j vakarų 
Uždirbsi $28 į savaitę. 
Ateik ir pasikalbėk.

SHEKiLETON BROS.

Boom 416

REIKALINGAS siuvėjas prie mo
teriškų darbų. Geram žmogui ge
ra ateitis, darbas ir biznis. Taipgi 
rrikajinga finišerkos. Reikalingi 
tuoj.

3351 Irving Park Blvd.
Tel. Keyston 5286

PEIKIA vyrų prie Acetalyne 
torch eutterių. Atsišaukit panedėly. 
Rubin’s Metai & Iron Co., 1900 
Carroll avė.

PARDAVIMUI gražus bunga- 
low, 10 kambarių, 2 vanos, kie
to medžio grindys, aržuolo ir 
Georgia pušės užbaigimo, kar
štu vandeniu šildoma, geras 
vandenę šildytuvas, su rakan
dais arba bė rakandų, 2 karų 

'garažas, su atskiru vandens šil- 
n , dytuvu, iš fronto įvažiuojama į NAUJAS mūrinis namas po 6 ir, x ,

6 kambarius, įluisyta.s pagal vėliau- g®l’ažų, lotas 32xl2o, su siete- 
sios mados. įmokėti tik $3500, ki- Jiais ir stikliniai porčiai, moder- 
tus ant lengvų išmokėjimų. 6734 SP 
Maplewoo<| avė.

Namai pardavimui
8 METU senumo namas, po 4 ir 

4 kambarius, aukštas beismentas; 
maudynės, elektra ir visi paranka
mai; įmokėti tik $2,500, kitus 
rcndą. 3952 So. Ilockvvell St.

kaip

niška? viskų už $11,000.
5845 Princeton Avė.

NAUJAS mūrinis namas, įtaisytas. v. , NUŽEMINTA kaina $1000, 257 W. 
pagal vėliausios mados, karštu'van |61 didelis kampinis namas, fur- 
demu apšildomas, garažas def (lvie- flišiotas, uždarbio $150 j mėnesį, 
jų mašinų. įmokėli tik $3,000. 6653 Rooming House, barnė, garažas. Tik- 
bo. 1 aiman avc. tai $14,000. Mrs. S. E. Green.Tahnan avė.

PARDAVIMUI 3 augščių kampinis 
mūrinis namas. 4x4 kambarių ir 5

P-as Kareiva nesigaili padaręs 
tokią ilgą kelionę automobiliu.

J. Švitra, sakosi, dalyvavęs 
daugiausia Lietuviu Seime. Sei
mo dienotvarkė buvus labai 
striopiai prirengta ir pasitari
mai ėję gana sklandžiai. Apie 
jo reikšmę galima bus sužinoti 
tik vėliau, kuomet numatytas

Išrink
to jon seime Tarybon pateko ir 
du chicagiečiai, tai S. Rodis ir 
K. Augustinavičius.

Tai tokie, trumpai suglaudus,

Gal, papildymui, jie patys malo
nės šį ta pranešti vietipei musų 
visuomenei. • — Rep.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK

ir

PRAKAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.0C?

Atsakymas: $100.00 ant syk fr 
$6.00 į metus per viaą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą Juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

[am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui cenU|, dolerį paskui do
leriu, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti de] kitų.

Atsiminkite tai, kada Jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė- 
tumėt juos j banką ar spuUrą?

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, o nuo ,jo su
žinosi kaip greit dauginsis f 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St

«u sekretorių

jūsų

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
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 šia draugiją 
yry liuosas išvažiuoti iš Chicagos į 
Dile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariui šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui i šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai liktumėt 
draugijos nariai*.

j imu!

iki 
šios

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kurio mokesty** yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirversti pasielgti pagal konstituci
ją. —Sekretorius.

Birutės choro vienų vyrų dainų pa
moka {vyksta š) vakarą, Raymond 
Chapel, 816 W. 31st St., 8 vai. va
kare. Vyrai bukit.

— Birute.

Pranešimas Brightąn Parko 
Lietuviams

Pranešu visiems Brighton Parko 
lietuviams, kad aš aprūpinu šitos 
apielinkės lietuvius “Naujienoms” 
kasdie anksti, išryto, pertat, kurie 
norite gauti “Naujienas’’ kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

PRANEŠIMAI
HK1DGKPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama ilneŠioti 
nuo 8-Člos valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos Iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį ' 
į savaitę arba sykį | mėnesį. Gyve- Į 
•auti pažymėtame r.one, o da neap- 

f Lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel 
Rnulevard O6C.R)

Pranešimas Marųiietto Lietuviams
Gyvenanti lietuviai šioje apielin- 

kčje, kuriems nėra patogu priduoti 
savo skelbimą tiesiai j didįjį “Nau
jienų” ofisą — galima, skelbimus pri
duoti J. Ginaičiui, 2.102 W. 69th St. 
Jis yra pilnai įgaliotas priimti “Nau
jienų” skelbimus ir tuo reikalu tar
pininkauti tarp “Naujienų” ir Mar- 
ąuetto lietuvių.

“Naujienos

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams
Nuo liepos 1 dienos, palengvini

mui viršpaminėtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimą ant sekamų kum
pų:

Michigan
Michigan

ROSELAND:
Avė. ir 107 St.
Avė ir 108 St. abiejų

kampų
Avė. ir 111
Avė. ir 113
Avė ir 115

st.
st.
st.

Michigan
Michigan
Michigan

KENSINGTON.
St., kampas Front Street.

PULLMAN:
St. ir Cottage Grove Avė.

paminėtose vietose
gaunamos kasdien anks-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos {vai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31*£c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd St., prie Normai Avė.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnojimo arklių; turi būti nevedęs. 
Darbas ant visados. Geras mokestis 
ir kambaris. 4129 So. Emerald Avė., 
A. Spogis.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

NAUJAS mūrinis bungalow, kar.š-'i..-.....  -
tu vandeniu apšildomas, įtaisytas kambarių, taipgi restauracija. Viskas 
pagal vėliausios mados. įmokėti tik 
$2500, kitus kaip romią. 5329 So. 
Homan avc.

išrenduota. $1560 rendos • j metus. 
$2*001) cash, ant kitų duosiu morgi- 
čius už 5%%. Kaina tik $13,500. Pats 
mokėjau $16,500.

2128. So. Ashland Avė.
2 PAGYVENIMU medinis namas, 

aukštas beismentas, maudynės, 
kampinis lotas, 50yl25; parduosi
me pigiai; įmokėti tik $1800, kitus 
pagal sutarimo.

PARDAVIMUI namas keturių fla- 
tų iš priežasties ligos; norėdami pa
sitraukt j šiltus kraštus, parduodam 
visai pigiai.

4316 So. Maplevvood Avė.

KRAUTUVIU FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 

y <*sen. Restauran- 
tų, kendžių, Be- 
kernitf Musų 

»pecialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuikl Sedan“ — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

NAUJAS G ir G kambarių, niųri- 
nis namas, įtaisytus pagal vėliau
sios mados, lotas 37 y 125, viskas 
išmokėta, 
ti $3500,

MORTGECIAI-PASKOLOS
Parduosime pigiai. Jmokė- 
kitus duosiu mprgiČius.

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

GRYNAS Caltfornijos vynuogių 
juice. Nefermenjuotas $1.50 galio
nui. VALLEY VINEYARDS, 1311 
Clybourn Avė. Diversey 4692.

DIDELIS atlyginimas bus suteik
tas tam, kas suteiks informaęijų 
apie pavogimų 19 bačkų dešrų iš 
nakties sausio 22, 1925, iš karų, ku
rie stovėjo Fręhkleton Coal Co. 
Yards. Visos suteiktos informaci
jos bus užlaikomos paslapty. Tele- 
tonuokit po 6 vakare. Midvvay 6513.

JIESKD DARBO
JEŠKAU darbo į bekemę už 

pirmų kepėjų; moku kepti kek
sus ir visokių duonų. J. B. 
10841 Edbrook Avė., Chicago, 
111., Tel. Pullman 9542.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

111
Visose Čia 

“Naujienos 
ti iš pat ryto.
NAUJOS STOTYS CHICAGOJE: 
Western Avė ir 71 St. 
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba. .
ir Chicagoj priemiesčiuose, malo-| REIKIA operatorių prie power 
nėkite apie tai pranešti “Naujienų“ rnašinų, prie muzikų 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga- . ......
lite priduoti telefonu arba laišku. gUZlkų priSlUVinejimo 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei- terš, 
kalavimas įsteigti “Naujienų“ pavie-1 
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
tai, Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius.
“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas.

prie guzikų

Nuolat darbas, 
kestis.

1809 So. State

skylučių, 
ir cemen- 
gera mo-

St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAU merginos arba našlės 

dėl apsivediino. Turi būt gera gas
padinė. Aš esu 36 metų senumo, 
turiu-namų ir man yra labai rei
kalinga gaspadinė. Kitus faktus ap
rašysiu per laišką. Prašau rašyt 
man laiškus ir kam aš patiksiu, tai 
busiu vyras. Antrašas: P. K., P, O. 
Box 215, Kenosha, Wis.

PAIEŠKAU apsivedimui mer
ginos arba našlės, turi būt ge
ra gaspadinė, nuo 25 metų lig 
35 metų, 
riu gerų 
Turiu ir 
aprašysiu

AŠ esu 35 metų, tu- 
darbą, gerai uždirbu, 
pinigų; kitus faktus 
per laiška. Antrašas:

P. J. T. ’
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

Rasta-Pamesta
TRYS savaites tam atgal pame

čiau $240 Waveriy Beach, Indiana 
valstijoj. Jei kas radote, malonėki
te grąžinti, radybų duosiu $120. S. 
W., 4531 S. Savvyer avė. Tel. La
fayette 5620.

KAS radote vyriškus akinius ant 
Bridceporto. Akiniai juodi. Atneškite 
{ Nupjienų Skyrių, gausite radybų.

3210 So. Halsted St.

PARDUODU 7 pasažierių, 6 
cylinderių “Nash” karų. Gera
me stovy j. Parduosiu už pirmų 
teisingų pasiulijimų. Esu našlė. 
N. DAUGIN, 818 W. 35th PI., 
Tel. Yards 0621.

7 ir 7 I 
dynės, elektra, 
{mokėti tik $2000, kitus kaip len
dą. 5422 So. Carpenter St.

KAMBARIU namas, niau- 
vįsj paranlėumai.1

2- RI MŪRGICIAI
3- TI MŪRGICIAI
6% Nuošimčiai

PARDAVIMUI
Iš PRIEŽASTIES ligos turiu ap

leisti Chicagą, užtat parduosiu sa
vo grojiklį pianą, su pridėčkais už 
$115. Priimsiu morgičių mažais iš
mokėjimais. Joseph Demboski, 2332 
\V. Madison St., 1 fl.

PIANAS ir gramofonas, parduo
siu už $675. Rex grojiklis pianas, 
benčius ir roleliai už $165 ir savo 
$250 vertės Riehtonc fonografą ir 
rolelius už $45 cash arba ant kre
dito, greitai parduosiu vieną arba 
abudu. Pamatyk' Juos šiandien. 
Lestcr Brunn, 3968 Milvvaukee avė., 
frontas.

GROJIKUS pianas, tik biskį var
totas, kainavo $800, dabar parduo
siu už $125. Benčius, kabinetas ir 
rolės. Geriems žmonėms atiduosiu 
lengvais išmokėjimais.

Kreipkitės: •
.6512 S. Halsted St. 1 fl.

PARSIDUODA grosernė ir ice 
cream parloris, 5< pagyvenimui kam
bariai su furničiais. Greitu laiku 
apelidžiu miestą, arba mainysiu 
ant prapertės su nedideliais morgi- 
čiais.

710 W. 14 PI.

PARSIDUODA Soft Drink Parlo
ris. 4539 So. Marshfield Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bilo 
kokį bizny arba namų į gasolino, 
oil ir refreshment stand. Turiu 
parduoti labai greitai. Pigiai; ne
toli Chicagos. Pardavimo priežastį 
patirsit ant vietos. Prašom atsiliep
ti.

4401 So. Rockvvel) st.
Tel. Lafayette 6310

PARSIDUODA bizniavus namas, 
dabar tik pastatytas, geras labai dėl 
barberio ar kitokio kokio mažo 
biznio. Yra Štaras ir 4 kambariai 
užpakaly štoro. 6 kambariai ant 
antro floro. Elektra, maudynė, ga
ražas dėl 2 karų. Galima nupirkti 
su mažai pinigų.>522 W. 31 St.

Taipgi turime ir daugiau namų, 
km* tamstos galėsit pasirinkti; taip
gi mes šituos namus galėsime mai
nyti ant kitų namų, lotų ar biznių. 
Jeigu tamsta neišsirinktumėt iš 
musų tų namų, tai mes tamstom 
pabudavosime, kokis lik tamstai 
tiks.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ. 

Lafayette 7674

pa-

PARDUOSIU ARMA 
MAINYSIU

Savo 60 kambarių Hotelj, į mainus 
priimsiu neperdidelj namą. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Čia yra 
restauracija ir krautuvė, gera vieta 
dėl 2 partnerių; auksinė maina dėl 
patyrusio biznieriaus; priežastis 
davimo, savininkas apleidžia 
cagą.

Atsišaukite
P. GADEIKO,

1606 So. Halsted St., 
Chicago, III.

par-
Chi-

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS. 
Sun parlorai, moderniški, kų 
tik užbaigti iFfcatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Pitone 
Waba«h 6890.

PETER BAYS

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
gafo\v, užbaigtas, $7800, $500 cash • 
ir po $60 j mėnesi. 7038 S. Oakley 
avė. Gatvė cementinė, 1 blokas iki ( 
2 karų ir mokyklos. Savininkas 
Renublic 8854.

Paskola suteikiama 
į 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 

mokinau) dienomis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 S. 
Wells Street.

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

Uhiversal Preperatory & 
Commercial School

J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius
. 1 3301 So. Halsted St.
(Kampas 33-gatvės, 2 lubos)

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

REIKIA merginų prie 
lengvo mašinų darbo ir ra- 
dio. Patyrimas nereikalin
gas. Algos pradžiai smar
kioms ir energiškoms dar
bininkėms $25 į savaitę. At
sišaukit tuojau.

WEBSTER CO. 
3504 W. Lake St.

PARDUOSIU ar mainysiu bučernę 
ir grosernę ant mažo namo. Seniai 
išdirbta vieta, 4 ruimai pagyvenimui, 
renda $25, lysas ant 5 metų, nes 
riu du bizniu, negaliu apsidirpti.

Atsišaukite
8139 Viųcennes Avė., 
Tel. Vincennes 1143

tu-

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
pagyvenimų namą su krautuve i 
grosernę arba automobilių. Kreip
kitės: 1931 Canalport avė.

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III. 

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

PARSIDUODA Restaurantas, gali
ma matyti nuo 5-0 vakare.' Klausk 
Mike, 1332 So. Morgan St.

TURIU parduoti savo $700 vertės 
grojiklį pianą, su benčiumi, 60 rolių 
ir kabinet už $140 cash, arba atiduo
siu išmokėjimais geriems žmonėms. 
Klauskit MR. JOHN BURKINSK1, 
6186 So. Halsted St., Ist fl.

GERIAUSIS pirkinys Auburn 
Highlands, 19 flatų visi po 4 kam
barius, {mūrytos lovos, lietaus la
šų vana kiekviename flatc. Visi iš- 
renduoti, $15600 i metus. Paimsi
me bungalow arba lotus dcl išmo
kėjimo. šaukit Triangle 4110.

2 NAUJI augštos rųšies bungalow, 
5 kambarių karštu vandeniu šildo
mi, vėliausi fikčeriai. 8427 -33 
Crandon avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių nau-

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
gramatikos, sintaksės aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinį mokslą { devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą į vienus metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.

PARDUOSIU ar mainysiu ant bila 
kokio biznio soft drink parlor, fix- 

darbui, assembling ir mašinų turės pirmos klesos. Turiu parduot 
nnnmtnrlni Vnkndiw nnn 7 rv-‘greitai ir ’Pi&iai- Randasi ant 47-tos operatorKų. valandos nuo / i) tarpe Kedzie ir Westem Avės, 
to iki 5 po pietų. Subatoj iki 
pietų. THE WASHBURN CO., 
6126 So. La Šalie St.

REIKIA moterų dirbtuvės

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

MUMS BEIK JŪSŲ LIUOSO 
LAIKO

Mes už tai užmokesim gerai.

SHEKiLETON BROS.

Boom 416

AtsiSaukite:
4401 So. Rockwell St. 

Tel. Lafayette 6310

EXTRA
PARDAVIMUI bučernė ir groser

nė, apgyventa visokių tautų, kito biz
nio nėra per 5 blokus; priežastis par
davimo labai svarbi. Patirsite ant 
vietos. Savininkas

1815 So. 52nd Avė., Cičero, III.
PKbne Cicero 2813

PARSIDUODA Barber Shop, ge
roj vietoj, geras biznis, pigi ren
da ir didelis bargenas. 856 W. 33rd 
Street. Phone Boulevard 4796.

PARDAVIMUI pigiai saldainių 
krautuvė. Yra kambariai gyvenimui. 
125 E. 107 St. Tel. Pullman 8788.

lAnuAvunui o KHiiiDąiių nau- Ateikite j8iraSyti šiandien ir jums 
Pad^8ime I^KyB abelną mokslą. Sa- 

n?e* rh 'intn' v0 huvį žymiai pagerinsite, kai busi-knh> terbeliaiJr visoV^okslo šakose ap- 
mažą sumą įmokėti, likusius kali) si^iet j kalbo8 visafi kurs£a 
r?”/1?; Namas ra"(,?S* Pp,e 6i?.1 S- UUknU išmnkAiimAia «5 mA. 
bairfield avė. Telefonas Cicero 
2091—J. Stanley J. Chaplis.

BARGENAS
PARDAVIMUI 6 kambarių mūri-. 

nis namas. Visus pinigus arba dali! 
pinigais, arba išmokėjimais pagal' 
pirkėjo norą. Yra visi įrengimai.! 
Cementuota gatvė, geroje apielin- 

\kėje. Atsišaukit.
5334 So. California avė.

laiškais $30, išmokėjimais $5 mė
nesiui.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

GRAŽUS 2 FLATŲ NAMAS

Ar Jus Norite
didesnį užmokesnj, geresnes , darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 

' bčti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 

| karų duos jums galę greičiaus ir ge-
VISKAS moderniška, aržuolo tri-’riaus išmokti to amato ir greitu lai

mes, furnas šildomas, įmūrytas k« gauti gerą darbą su geru mokes- 
plumbingas, didelis lotas, didelis Darbą surandame. $20.00 ir $40 
skiepas, netoli \Vestern Electric Co. mokame besimokinant. Irgi mokina- 
$1,000 cash, kitus kaip rendą, kai- važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
na $12,500. ’ daugiaus.$12,500.

FRANK C. SLAJS
3213 So. 54 Avė.

CICERO

dauginus.
FEDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Street




