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Lietuvos-Rusų pakto 
pasirašymas

Pruselaičio šeima šiandien 
laidojama Waterbury

1200 Kinų kareivių žuvo 
laivo gaisre

Didelis darbininkų bankas 
Pittsburghe tapo uždarytas

Lietuvos SSSR garantijų 
sutarties pasirašymas

l'koncminiai santykiai bus su
tvarkyti prekybos sutartimi.

žiniomis,

SSSR 
tartis

29. (Elta). — 
rugsėjo 28 
pasirašyta 

garantijų su- 
sutartį, čiče- 
padbrėžė, kad

IJetuvos SSSR

| kitos sutartys, ji sustiprinanti 
i SSSR draugingumą su savo 
kaimynu ir neprieštarauja tei
sėtiems trečiųjų valstybių inte
resams. Kalbose valstybių apie 
nusiginklavimą SSSR priešpa
statanti vienintelę tikrą dabar
tinėse sąlygose taikingo ben
dradarbiavimo priemonę ne
puolimo sutarčių pavidalu. Su 
gilia simpatija SSSR sekanti, 
kąip iki spalių revoliucijos pa
vergtosios Rusijos pakraščių 
tautos vystosi į savistoves, ne
priklausomas valstybes. Savo 
politika kaimynų atžvilgiu

Pri rengimas maisto

1,200 Kiny kareivių žuvo 
degančiame laive

i <<H ■ ;.m«i Atlantic PliotoJ

Pabst kasyk os užgriuvusioms mainieriams.

Didelis darbininku Kova tarp valstybes ir baž 
bankas uždaryta nyčios Meksikoj

Motinų, sūnų ir dukterį policija rado nutroškusius gazais 
penktadienį, bet nelaimė atsitiko trečiadienio naktį

Šeštadienio naktį Naujienos gavo iš Brooklyno, N.

Pruselaičių šeima, kuri buvo rasta užtroškus! ga-

Lietuvos 
Pasirašant 
avo kalboj 

nuo sutarimo
taikos sutarties 
SSSR viešoji nuomonė su gilia SSSR ‘rodžiusi, kad pilno drau- 

;--- ............i ................ — Jgingumo ir ekonominio bendra-
gyvenimo darbiavimo pagrindas yra abi- 

sutartis pus? taikinga atvira politike, 
tolimes- 

sustiprėji- 
Sovietu ir c 
ir neprieš-

simpatija sekanti Lietuvos po
litinio ir ekonominio 
vystymąsi. G ar an t i j os 
atidaranti galimumus 
niam išvystymui ir 
mui draugingumo 
Lietuvos santykius 
tarauja trečiųjų valstybių inte
resams. Vienas svarbiausių 
io tikslų — taikos sustiprini
mas Euro|X>j. Sutartis taip pat 
IMigelbėsianti tolimesniam stip
rėjimui lietuvių tautos nepri
klausomybės.

Ekonominiai santykiai tarp 
abiejų valstybių bus sutvarky
ti prekybos sutarty, kurios pa
sirašymas numatomas artimiau
siu laiku.

Atsakymo kalboj Uetuvos 
ministeris pirmininkas Sleževi
čius tarp kita ko pareiškė, kad 
šiidingas Lietuvos delegacijos 
priėmimas SSSR esąs geriau
sias įrodymas to gilaus drau
gingumo, kurį SSSR tautos jau
čiančios lietuvių tauta. Busi
moji prekybos sutartis pagelbė
sianti išplėsti ir ekonominius 
santykius tarp abiejų valstybių.

Sutartis iš SSSR pusės pasi
rašyta užsienių reikalų komi
saro Cičerino ir pasiuntinio 
Lietuvoje Aleksandrovskio ir 
iš Lietuvos — ministerio pir
mininko Sleževičiaus ir pasiun
tinio Maskvoj Baltrušaičio.

“Izvestija”. sveikindamas 
Lietuvos SSSR garantijų su
tartį, iš eilės ketvirtą šiais me
tais SSSR pasirašytą, mato ja
me įrodymą SSSR taikingų sie
kimų ir solidų faktorių Euro- Maskvoj praneša, 
pos taikai sustiprinti. Kaip ir mo komunistų partijoj išveng- 
----------------------------  —.— ---- Trockis ir Zinovjevas kapi- 
*****/IA**t—*/lA^^**^A****^A^-** tuliavę. Jie prisipažinę darę 

AR NORI KĄ PARDUOTI, > vykdomąjį komitetą ir vie 
PIRKTI AR PAiręifOTI tauJanči4 partijos frakciją, nnMI An rAlLOKUII riai vadovauja Stalinas.

Prisipažindami kalti, jie, 
i ko korespondentas, išvengę 
triaifšios bausmės.

Lietuvos premjero sutikimas 
t Maskvoje

Papildomomis žiniomis, rugsėjo 
28 d. 3 vai. p. p. atvykusį į 
Maskvą Lietuvos ministerį pir
mininką su palydovais stoty 
sutiko pats Ciėerinas ir užsie
nių komisariato kolegijos nariai, 
liaudies 
taip pat ! 
Maskvoj I 
radarbiais.

Stoty buvo išstatyta garbės 
kuojiu orkestru. Kuopos vir
šininkas ministeriui pirminin
kui raportavo, kuris po to su 
kareiviais pasisveikino rusiš
kai.

Tą jmi t dieną Lietuvos mi- 
nisteris pirmininkas Sleževičius 
ir ministeris Maskvoj Baltru
šaitis buvo priimti SSSR komi
sarų tarybos pirmininko R y ko
vo. Pasitarimas buvo labai šir
dingas ir tęsėsi vieną valandą.

komisaras prekybai, 
Lietuvos ministeris 
Baltrušaitis su bend-

Trockis su Zinovjevu iš 
gelbėję savo kailį

Nusilenkę Stalinui, prisipažin- 
darni nusikaltę prieš centrą- 
linį vykdomkomą

day Observer korespondentas 
kad suskyli*

Amunicijai ekspiioduojant, le- 
t

kią į miestą sp reginiai daug
žmonių užmušė ir žalos pada-

[Gauti parnešimai sako, kad 
Kiukiange, Kiangsi provincijoj, 
kilu;-, gaisrui karo transporto 
laive Kuang Juange, Jangtse 
upėj, 12011 kiniečių žuvo. Daug 
jų žuvo liepsnose, daug buvo 
amunicijos sprogimų užmušti,

Tiansporto laivas Kuang 
Juang gabeno rytinių Kinu val
dovo.
1.5OO

ant inkaro Jangtse 
jame gaisras, kurs 
komu smarkumu

maršalo Sun Cuanfango, 
kareivių ir daug amuni- 

stovčjo dar 
upėj, k i. o 

su neapsa- 
išsiplėtė po

ūvą. Kareiviai, .matyda
mi, kad gąisras užgesinti nebė
ra vilties, bandė nuleisti van
denin valteles ir jomis gelbėtis, 
bet netrukus ugnis pasiekė 
amunicijos sandėlius. Prasidėjo 
baisus sprogimai ir šaudymai į 
visas puses, naikindami viską. 
Pagaliau nutrukęs nuo inkaro 
ir vandens nešamas degąs lai
vas savo sprogimus svaidė į 
kitus laivus ir į miestą, žudy
damas daug žmonių ir daryda
mas didelės materialinės žalos.

Praplaukęs pro miestą laivas 
pagaliau įstrigo upės pakrašty 
ir ten buvo ugnies sunaikintas. 
Iš pusantro tūkstančio buvusiu 
laive kareivių tik tiys šimtai 
išsigelbėjo, visi kiti žuvo.

Kareiviai buvo gabenami 
frontan prieš įsiveržusią i 

• Kiangsi provinciją kantoniečių 
kariuomenę.

Pit Isburgho Brohterhood T rust 
and Savings Cempany 
dė $425,000; viršininkai 
tuoti.

žhlg- 
areš-

Katalikų dvasiškija kovosianti 
įstatymą, kuriuo apribojama

> kunigų skaičius

---- ---- ( MEKSIKOS MIESTAS, X. 17. 
l'RGII, Pa.. X. 17.— *— Katalikų dvasiškija žada da- 
bankų departamentas ’ ryti visą, kad privertus Mok
ia vo rankas darbiniu-Įsikos kongresą atmesti prezi

dento ('.alieso įneštą įstatymo 
projektą apriboti skaičių kuni
gų federaliniame distrikte ii 
visose kitose respublikos terito
rijose. Einant proponuojamu 
įstatymu Meksikos Mieste, pa
vyzdžiui, skaičius bet kurios 
tikybos kunigu negalėtu būt di-, ... >, . . . T.:, visi dar išnykędėsnis kaip 90. I

būry, Conn., sale tėvo kapo. — Raškinis”.
Vakar iš p. Raškinio gauta dar “special delivery” 

laiškas, kur jis kiek plačiau paaiškina apie nelaimingą 
Pruselaičių šeimos — motinos, dukters ir sunaus — mir
tį. P. Raškinis rašo:

“Tai matote, kokia nelaimė patiko Pruselaičius. Pru- 
selaitienė su dukteria ir sunum bus kokios kelios dienos 
kaip persikėlė iš Waterburio į Brooklyną gyventi. Mat 
čia sūnūs Jonukas'ėmė smuiko lekcijas, o duktė Javutė 
dirbo Susivienijimo Lietuvių Amerikoj ofise.

“Užtroško gazais rodos trečiadienio naktį. Mat ket
virtadienį man teko būt du kartu, iš ryto ir vakare, pas 
ne laimingi! jų stubą, ir į barškinimą niekas neatsiliepė. 
Maniau, kad jie visi trys buvo kur nors išėję. Tik penk
tadienį po pietų policija rado visus užtroškusius.

“Priežasties dar gerai nepatyrėme. Laukiame iŠ 
Waterburio atvažiuojant Pruselaitienės sesers.

“Vėliaus pranešiu plačiau.
“P. Raškinis

paėmė i
kų banką Brothoihood Savings 
and Irusi Company, kurs va- 

savo duris, pasiro-
džius, kad banke padaryta di
delių su k tybtąf,.., siekiančių šim
tus t v k stručių dolerių.

/Areštuota keturi asmenys, 
tarp jų trys banko vadininkai: 
banko' prezidentas R. A. Mc
Crady, viceprezidentas VVilliam 
.1. Kelly ii* iždininkas J. L. 
Nelson, taipjau vienas Frank 
I’. Redman. Iš kiekvieno jų pa
reikalauta po 
jos.

Ieškoma dar 
pardavinėjimo
E. Knappo, kurs pasislėpė su

Rado priešistorinių laiku 
baisūnų

Pasirodo, kad “senų gadynių 
išnykę gyvi sutvėrimai” nc-

Vienuolika žmonių žuvo 
■ laivui paskendus

Nelaimė atsitiko St. Lawrence 
upėj, apie 200 mylių nuo 
Quebec’o

j Vyskupas Pasenai Diaz, epis
kopato sekretorius, sako, kad 

Ijei toks įstatymas busiąs priim
tas, katalikai jo neklausysią, 

r.™ , • 0 kiekvienas kunigas, kurs tam$50,000 kaucį- . , . . .įstatymui nusilenkiąs 
ekskomunikuotas, 

i
Tuo tarpu už įstatymo ne

klausymą valdžia nustato bau
smę : 
pesų

vieno bondų 
agento, Cha lies

Areštuotas banko preziden
tas McCraciy sako, kad prieš 
keletą savaičių Knapp atėjęs 
ir siūlęs bankui pirkti Liberty 
bonų labai pigia kaina. Penkta
dienį jis vėl atėjęs, ir jam bu
vę duota $425,000 nupirkti Li- 
beity bonų ve ries
Bet gavęs pinigus Knapp dau
giau nebepasirodė. Jo pati taip
jau dingo.

mėnesį kalėjimo
($250) pinigais.

i ,

b ilsias

ir 500

Muštynės valstijos legis 
laturoj, Meksikoj

$800,000. Trys asmenys riaušėse užmušti, 
vienas sužalotas

Planuoja skristi per 
alkidu ašigaliu

HAAGA, Niderlandija, X. 
17. — Mokslo pasaulis labai 
sujaudintas žiniomis, kad Ko- 
modo saloj, Olandų Rytų Indijo
je, surasta milžiniškų priešisto
rinių gyvūnų. Salos puslauki
niai gyventojai vadina 
baisumis slibinais. Suruošta ek
spedicija į Komodos salos gel
mes iš tikro užtiko ten milži
niškų driežų, daugiau kaip sep
tynis metrus (apie dvidešimt 
tris pėdas) ilgumo. Tie baisū
nai yra visai panašus į “senų 
gadynių išnykusius gyvus su- Kodėl Paryžiuj ima 85c 
tvėrimus” ir yra, matyt, pasku- Į 
tiniai išlikę dar iš tų priešisto
rinių gadynių gyv įai.

Olandijos valdžia nutarė sau
goti juos nuo visiško išnyk!-i 
mo. Komodos salos gybernato-’ PARYŽIUS, X. 17. — Viena- 
riui pavyko, nors po sunkios me puikiųjų Bois de Boidogne
kovos vieną tokį milžinišką restoranų už stiklą arbatos pni-
diiežą, dešimties pėdų ilgumo,’d^ta skaityti trisdešimt frankų, 
sugauti gyvą. Jis padoVanojo jį arba 85 centai Amerikos pftii- 
Amsteiglamo zoologiniam dar-’gaiš. Arbata labai silpna, \įr 
žui, į kur tas slibinas buvo at- |dar neduodama šaukštuko cu j- 
gabentas praeitą penktadienį. rui išmaišyti. Lankytojai delbto

Minėtoj saloj tie milžiniški .ėmė protestuoti, o vienas ame- 
slibinai gyvena labai nuošalio- rikietis, pasišaukęs tarnautoją, 
se *ir neprieinamose vietose.

paskendo 
Vienuolika

garlaivis 
žmonių,

QUEBEC, Kanada,, X. 17. — 
Penktadienio naktį St. Lawren- 
ce upėj 
Guide. 
tarp jų viena moteriškė, prigė
rė, kiti penki įgulos žmonės iš- 

tuos 'sigelbėjo. Nelaimė atsitiko as
tuonias mylias nuo Codbouto, 
apie 200 mylių nuo Quebec’o. 
Tą naktį siautė smalki audra, 
ir tur būt ji buvo nelaimės 
priežastis.

už stiklą arbatos
kodėl neduoda šaukštelio 

cukrui pamaišyti

MEKSIKOS MIESTAS, X. 17. 
— Iš Monterry praneša, kad 
Nuevo Leon valstijos legislatu- 
roj (seime) vakar įvykę mušty
nių, kuriose trys asmenys bu
vę užmušti, o vienas laikraščių 
reporteris sužalotas. Muštynės

OSLO, Norvegija, X. 17. — 
(mdėt, kad Norge ekspedicijos 
į žiemių ašigalį dalyviai planuo
ją kelionę orlaiviu 
šaulį, skrendant 
žiemių ir pietų, 
Amundsenas bet gi 
me nedalyvausiąs.

vų ir susirinkusios galerijoj 
publikos, kai iš pastarosios tar
po imta į legislaturos narius 
šaukti ir kolioti.

Laivyno jūreiviai gins pa
štą nuo banditu

ku" WASHINGTONAS, X. 17.
Del atsikartojančių banditų 
puolimų gabenamų pašto siunti
nių, vyriausybė nutarė tuo tar
pu pavartoti laivyno jūreivius 
paštui saugoti, kol pašto depar
tamentas suorganizuos nuosavą 
pašto sargybos korpusą. Laivy
no jūreiviams, einantiems paš
to šargybinių pareigas, bus 
įsakyta šauti puolikus užmuš
tinai. :

Jūreiviai bus pastatyti visose
didesnėse geležinkelių pašto sto- pavakarį gali būt lietaus; nedi- 
tyse ir skiriami pašto vagonų dėlė temperaturęs airpaina; 
ir vežimų konvojais. dutinis maįnąsis vėjas.

awat^7,' m™. x. i7\1Y^“LtTeeTUros buv<> 

Traukiniui užgavus automo
bilį buvo du asmenys užmuš-1 šiandie saulė teka 6:05, 
ti ir vienas \pavojingai suža- džiasi 5:06 valandą. Mėnuo 
lotas. ./ džiasi 2:35 ryto.

sa- 
aš-Naujienos ' pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų' 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
uos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
i dieną.

Parduokit Kas jums nereiks- keblumų su valstybės ur- 
lingas per paskelbimus Naujie- oautojais, reikalaujančiais di-

desnės algos, Rameko mintate-

kelbimų kai- ni Pras*<^s
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Britų imperijos . 
konferencija

LONDONAS, X. 17. — 
mini jų departamente antradie- 

" i Britų imperijos 
konferencija, kurioj dalyvaus 
Pietų Afrikos premjeras Hert- 
zog, Kanados premjeras Mac- 
keruie King ir Airijos premje
ras Cosgrave.

l)o-

VIENNA, Austrija, X. 17.—

aplink pa- 
per abudu, 

ašigalius? 
tame skridi-

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

Didėjąs d°besiuotumas, apie

vi

vi-

Bacher, kurs Chicagos 
biržoj pragembleriavo 

$5,000,000, mirė
BUDAPEŠTAS, Vengrija, X. 

17. _ Vakar
Bacher, kurs pernai Chicagos 
Board of Trade praspekuliavo 
5 milionus dolerių ir tuo prive
dė prie bankruto Victoria Mill- 
ing kompaniją ir kitas Vengrų 
javų sąjungas, kurių jis buvo 
galva. f

čia mirė Emil

Skundžia Fordą dėl 
$2,000,000

DETROIT, Mich

pasakė:
“Klausai, mokėti dole.iį už 

pasaldintą vandenį tai jau per
daug, bet duok nors šaukštelį 
cukrui pamaišyti.”

“žinai, tamsta, mes dėl to ir
X. 17. — imame trisdešimt frankų už 

John, Blair Construction kom- arbatą, kad šaukštelių nebėra” 
panija šaukia tieson Ford Mo- aiškint) tarnautojas. “Sezono 
tor kompaniją dėl 2 milionų do- pradžioj turėjome tūkstantį Ši
leriu. Nesenai Fordo kompani- dabro šaukštelių, o dabar nebo
ja. apskundė Blair kompaniją, liko nė penkių dešimčių. Turis- 
kaltindama ją dėl suktybių pa- tai išvaginėjo visus, kaip suve- 
pildytų statybos koVitraktuose. ’nirus. Dabar šaukštelius duoda- 
I)abar gi Blair kompanija, gin-Įme tik svečiams, kuriuos pažjs- 
damos nuo prikišamos jai kal
tės, kaltina Fordo kompaniją 
dėl nemokėjimo jai pinigų pa
gal padarytu# kontraktus.

tame.

Padegė Britų ambasadą
RYGA, Latviją, X. 17.

SSSR paskyrė p. Aralovą vesti 
dei*ybas su Latvija dėl nepuoli- 
mo sutarties. Aralov yra sovle-| 
tų užsienio komisariato kolegi-' vėl veikti, 
jos narys, kurį laiką buvęs so- angliakasių, kurie buvo privers- įdegtas,^nes rado pamestų, 
vietų pasiuntinys Lietuvoje. * ti švęsti, gauna vėl darbo. jum sulaistytų skudurų.

MARION, III., X. 17. r- Po TOKIO, Japonija, X. 15. — 
šešių mėnesių nedąrbo Pcabody Viename Britų ambasados tri6- 

. „ ___ „_____ Trio-
Daugiau kaip 600 jbesiSj matyt, buvo kieno* pa-

sesių menesių nedąr
anglies kasyklos No. 3 pradėjo |besy buvo kilęs gaisras.

jum sulaistytų skuduru.
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Namai ir Žemė 
.Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba

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

.1. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2231 W. 22nd S*., Canal 2653
J. YUšKEVIČiUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., J/afayette 4195
A. N. M ASU LIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Pataisa prie mokėjimo 
taksų

Ar priimtinas naujas taksų 
įstatymo pataisymas, si u lomas 
Illinois valstijos balsuotojams?

Chicagoj “amendmenlas”

kakliai priešinasi. Jis skamba 
sekančiai: i 

lion ir vėliau Visuotina Sueiga 

vaduojantis bendrais Įstatymais | 
uždėti ir surinkti taksus vi-. 
Hcms reikalams iš asmenų, nuo
savybės ir įeigų, laisvai nuo su
varžymui suminėtų pirmiau (1), 
treciam (3), devintam (9) ir 
dešimtam skyriuj šio paragrafo, i 
Uždėti vaduojantis šiuo sky-, 
rimu taksai bus vienodi visiems l 
asmenims nuosavybėm ir įei-L. , . .....Linkui ant ISO mik dolerių. Pa- 

Į žiūrėkim vietinius laikraščius ir 
i asime paveikslus ir aprašymus 
-aujai statomų triobesių. 
.ai didina skaiči; ir vertę 
judi narnos nuosavybės.

narna nuosavybė bus vienoj kla
sėj. išskyrus mineralines žemes 
ir ten kur auginama miškas.! 
Išimtis nuo mokesnių galės būt 
nustatytos tik bendrais Įstaty
mais...”

Prižadėjimas Gerovių
šiaiidie pažadų nesigailima. 

Žmonėms siūloma laimė, tur
tas. sveikata. Prie šitokios rū
šies “biznio” tenka kartais pri-

bendrai imant, apdrauda 
nemažai gerų pusių, bet 
krikimo neapsieinama.

Vpdraudžiama seni 
moterys ir maži vaikai, 
miau-ia agentas prižada 

■

Sumainė namus
net I

SKAITYTOJAU!iš abiejų

patai

tė ('.o. namų

M

neįvertina
M

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

o
t

H 
H

būsim, kad nuošimtis už sude
damus pinigus visai mažas. Tik 
gaila, kad mu>ų žmonės tų vis- Kataloge rasite visokių dalykų, 

kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kuy apmainyti kuponus j dovanas.

patyrimas, 
nuosavybių 
kad Illinois

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
>Gr» NnuiiennR.

muro namas kainuos tarp <8 ir 
5 nuošimčių brangiau už tokio 

pa: dydžio medinį namų.

M 
M 
M 
M

Daugink savo kuponus 
p ri siųsdama s naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Patarnavo abiem pusėm 
brokeris, Lietuvių Beal

naujoj vietoj.
—Marųuette-parkietis.

vien 
sus.

pieti pinigus ) sios rųsies į- 
slaigas taupymo tikslais neap-

kas negali atspėti 
kia ir kaip toli ji

3. Kitų valstijų 
kuriose yra įvesta 
klasifikacija, rodo,
siūlomas padalinimas nėra pil
nas.

x x

Mackc 
savininkams geriausių 
mių Karolis Norkaitis

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avc.
Tel. Brunsvvick 9393 

CHICAGO, ILL.

nijose daug Kas siūloma gy
viems ir mirusiems. Bet, atv-

iUy Al A 1 &

Pir- 
jog jis 

padarys tą ir tą turtingu, o iš
tikus mirčiai, bus tuojau iš
rašytas čekis. Kai kurie
nešiojas su savim ir čekių .. . 
mas, rodydami visiems ir tik-Į 
rindami, jog nemažas skaičius 
kaimynų yra lokius čekius ga
vę. Tokios ceremonijos dabar
tiniu laiku yra praplitusios lie
tuvių tarpe.

laupant apdraudos kompa-

5. Siūloma permaina padidin
ti Springfieldo politikierių ga- 

Hi maišyties į mokesnių daly-

n

t

l Pacific and Atlantic Photo] 

liaini, 1 la., griuvėsiuose uraganui pr.

t*

Pastarajam!' laike sumainė 
savo puikius namus p. Ig. Gury 
su p.

l pusių namų vertė sudaro $40,- 
200.
kaipo

s įmoka. Permažas gaunamas 
nuošimtis. Lietuviams reikėtų 
atkreipti domę kur yra saugiau 
ir pelningiau gaut 
Aprupinkim savo 
nereikėtų vargti ir 
rytdienos. Gavimas
mirtį ar po mirties su tam tik
rais nuošimčiais jau beveik

ateitį, kad 
abejoti dėl 
čekio prieš

Aš manau, kad nereikalinga 
kartoti visų pripažintą tiesą, 
kad geriausia vieta sudėti pi
nigus tai -real estate. Čia ra
sime Įvairių įvairiausių progų, 
ypač musų Chicagoj. Miestas 
auga, gatvės plečias, namai ky- 

lla aukštyn. Lietuvių Beal 
ICstate Taryba yra pareiškusi, 

i jog miesto didėjimui nėra rybų. 
Tas yra teisinga. Kiek naujų 

I bulvarų, tiltų statoma. Devy- 
,'Įnios- galybės. Žinovai apskait- 

pratiesimas vieno

m*-

pinigo, l ik nereikia laukti, kol 
: ..begalėsi įpirkti, a*rba kol ta
vo pelną nusineš kitas. Dauge
lis musų lietuvių šiandie turtin- 

i '•*’ lik aviu nejudi narnom nuo- 
ybėni.* Vieni jų turi bran-

sėt kais, šimtais tūkstančių, kiti
— didelius gražius namus. <> visi 
jie prasidėjo, kaip ir mes su 

turi keliais šimtais* dolerių.
įtikėti savo pinigus kitiems 

neapsimoka. Galvok ir rūpin
kis pats, nelaukdamas nei prieš
mirtinio, nei pomirtinio čekio.

—G. Lucas.

i®

Musų Žinios
Lietuvis pirko didelį namą

A. L Žukauskas tapo savi
ninku vieno didžiausių namų 
pietinėj miesto daly, kampe 63 
gat. ir VVhipple. Už namų už
mokėjo arti 300,000 dolerių, re
tai kada girdima musų tarpe 
pinigų sumų. Pardavė jį ita
las G. Laccitiello.

Namas turi trisdešimt septy- 
nius didelius butus 
krautuves.

ir aStuonias

Atidarysi gražų
Šiam trečiadieny

kai

pas- 
tarp

bulvarą
atidarys 

vieną šauniausių bulvarų 
cagoje — Wacker Drive, 
navusį virš $20,(MM),000.

Darbininkai baigia dėti 
kutinį asfalto shiogsnį
State ir VVabash. Atidarymo 
iškilmių programa prasidės 3 
vai. po pietų ir bus gana iškil
minga. Dalyvaus miesto galva 
ever, daugelis aukštų valdinin
kų, papuoštų vežimų, muzikan
tų, kalbėtojų ir tt. Iškilmės pa
sibaigs dideliu 
man viešbuty.

banketu Shei

amendmentui
Beal Estatc

Priešingi taksų
Cook County

Taryba, kuri atstovauja 50,000 
namų savininkų, pareiškė savo 
priešingumą siūlomai taksų 
mokėjimo pataisai, žymia dau
guma balsų tarybos nariai pri
pažino, jog toji pataisa nešeis 
naudai ne tik savininkams, bet 
ir plačiai visuomenei. Todėl pa
tariama ateinančiuose lapkri
čio balsavimuose balsuoti prieš 
ją.

Pateisinimui savo nusistaty
mo. jie paduoda sekančius ar-

1. Legislaturos atsisaky
mas išnaujo perdalinti Illinois 
valstiją į distriktus. Apsileidus 
jai šiame dalyke ir atsisakius 
pildyt konstituciją butų neiš
mintinga suteikti legislaturai 
naujų ir didesnių teisių.

2. Siūloma taksų pataisa (iš
reikšta neaiškiai ir perdaug

L Jokios konstitucinės 
sos nereikalingas, kad 
ginti Illinois valstijos 
su kitų valstijų taksais 
mingumo žvilgsniu. Nėra rei- 

klasifikuoti nuosavybę 
dėl to, kad išrinkus tak-

NAUJIENOS, ChlcagO, UI.

kug, kas blogai atsilieptų į 
bendrą biznį.

6. Tasai sumanymas nei kiek 
nesumažintų mokesnių ant ne
judinamos nuosavybės.
Kiek kiekvienam žmogui iš

puola miesto skolų?
Per paskutinius aštuonius 

metus Chicagos miesto sko
los pasidvigubino. Gruodžio 31 
d. 1025 m. miestas buvo skolin
gas kitiems $176,597,810, kas 
sudarė $58.96 kiekvienai ypa- 
tai, tuom tarpu kaip 1017 me
tais išpuolė tik $28.30. , ,

Toksai skolos padidėjimas 
galima paaiškinti tuom, kąd 
pereituose metuose buvo išleis
ta gana daug bondsų sanitari- 
niems dalykams, pagerinimui 
gatvių, parkų ir tt. Nemažai pi
nigų buvo išleista mokykloms 
Ir miesto valdybos laikymui.

Klausimai
1 Klaus. Mano kontraktorius 

užbaigė statyti namą, bet; atsi
sako išplauti grindis, landus ir 
šiaip apvalyti, .lis teisinasi, jog 
nieko su tuom bendra neturįs. 
Pasakykit, ai* aš galiu jį pri-

Atsak. Paprastai, kuomet da
roma sutartis, tai pažymima, 
kaip ir ką privalo atlikti kon
traktorius. 'Jei jūsų kontrakte 
tas nėra suminėta, išvalyt na
mą teks- jums patiems.

II Klaus. P rireikus tani tik
ros medžiagos, aš parašiau dai- 
lydei, V. K-kui,. kad jisai man 
padarytų ją ir atvežtų. Jis j 
laiką nieko neatsakė. Tuomet 
aš kreipiaus į kilų dailydę ir 
tasai man viską padarė. Bet po 
kiek laiko pasirodo ir V. K-kas 
su savo daiktais, kurie jau man 
nebebuvo reikalingi. Dabar jis 
reikalauja užmokesnio ir gra
sina teismu. Paaiškinkit, kieno 
yra kaltė? —V. Bart.

Atr, Jei taip buvo, kaip tams
ta atpasakojai,- tai kaltė yra 
dailydės, kad jisai nepranešė 
jums savo sutikimo išpildyt už-

Iii Klaus. Ar daug brangiau 
kainuotų pastatyt mūrinį namų 
negu medinį? —J. čibaras.

Ats. Matot, nevienodas yra! 
medis ir nevienoda plyta. Su-|

Pirmadienis, Spalio 18, 1926

Greičiausias Pinigų 
Persiuntimas Lenkijon 

/

Naujienos padarė sutartį su vienu dideliu banku, 
kuris rtepaprastu spartumu išmoka pinigus siunčiamus 
Lenkijon ir lenkų okupuoto j Lietuvos daly.

Pinigai išsiųsti telegramų iš Chicagos nueina i pas
kutini paštą į 2—3 dienas.

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

Telegramas kainuoja $1.00 be skirtumo sumos ir 
adreso ilgumo.

Pinigai siunčiami ir išmokami tiktai Amerįkos do
leriais.

Siųskit pinigus savo gimininis per Naujienas — su- 
rėdysit laiką ir pinigus.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILLINOIS

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

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

Adresas

Miestas........................... State.............
G pildyk ir siųsk Naujienom h
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KĄ IR KAIP VIRTI
2 puoduku loniatą košės
1 puoduką1 vandens
2 šaukštuku cukraus
1/h šaukštuko sodos
2 gvazdinku
2 šaukštu sviesto.
Virk tomaitis su vandeniu ir 

gvazdikais. Pridėk sodą ir per- 
košk. Supilk kiek nori pieno, 
pridek sviestą ir paduok sta
bui su kresesais (sausainiais).

SUCCOTASH

2 puoduku kornų 
t šaukštus sviesto

2 puoduku virtų dalelių kol
tų pupų

Druskos ir pipirų
Sumaišyk viską, sudėk dvi

gubai) puodan ir duok užvirti, 
(ievai prie mėsos.

“HAMBUURGER” STEKAS

1 sv. maltos jautienos (round 
stenk).

1 j puoduko taukų nuo laši- 
niukų. ,

1 o žaliojo pipiro
1 riekutę svogūno
1 šaukštuko druskos
I kiaušinius
1*2 puoduko tomatų sunkos.
Sukapok žalius pipirus ir 

svogūnus ir kepink taukuose 
pakol parus. Pridėk prie mėsos 
su druska. Sumaišyk ir pada
ryk keturias bandutes. Kiek
vienoj bandutėj padaryk duo

MADOS.

2690. Svečiuosna dėvėti suknele, 
pasiūta iš dviejų rūšių materijos. 
Stambios moterys joje išrodo plonos. 
Galima pritaikyti margas materijos 
su vienos spalvos materijomis taip, 
kad spalvos sutiktu

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44 
ir 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3’4 yardų vienos spalvos ma
terijos ir N yadų skirtingos mate
rijos.

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

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

rNAUJIENOS Pattern Dept. b

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

siųsti man pavyzd} No ..........-........ !'
Mieros ........................... per krutinę

(Vardas ir^pavardė)

• (Adresas)

(Miestas ir vai s t.) J

butę ir įplak po vieną kiaušini 
kiekvienoj bandutėj. Ant skau- 
rades uždėk šaukštą taukų ir 
kepk bandutes. Kaip pasikeps 
truputį, uždėk ant kiekvieno 
kiaušinio truputį sviesto ir pa
dėk Į pečių. Tegul kepa 2(1 mi
liniu. Išimk iš pečiaus, padėk 
ant torielio ir apipilk tomatų; 
dažalu. Gali kaitų paduot vir
tų makaronų arba bulvių ko-

RUGSTAUS PIENO 
BLYNELIAI

2 puoduku miltų
2 šaukštuku baking povvderio
1 šaukštuku druskosC

>2 šaukšto sodos
3 šaukštus cukraus
3 šaukštus laupyto sviesto

1 1 o puoduko rūgštaus pieno 
arba maslionkų

1 kiaušinį.
Išmaišyk ir persijok sausus 

pridčėkus. Išplak ikausinį, da- 
pilk pieno ir išmaišyk su mil
tais, pridėk sviestą. Dėk su 
šaukštu ant skaurados su karš
tais taukais. Kaip viena pusė 
iškeps, apversk ir kepk antrą. 
Padarysi IX blynelių.

džiovinta duona (Toast)
SI SALDŽIA SMETONA

b riekutes baltos, pakepin
tos duonos

t šaukštus sviesto
2 šaukštu miltų

1 puoduką pieno

2831. Elegantiška naujos mados 
suknelė surautka ant vieno šono. Ga
lima pasisiūdinti iš naujos mados 
margos materijos šilkines arba vilno- 
nios.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
?8, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mierai reikia 2% yadų 54 colių mate
rijos ir 5 M* yardų kaspinų arba jei
gu materija yra nestora, šilkinė, tai 
galima kaspinus padalyti ir iš tos pa
nos materijos.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

^NAUJIENOS Pattern Dept. ‘ !

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

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

.........................................................
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
Šti li I —<4

1 puoduką saldžios Smetonos 
• '.» šaukštuko druskos 
i/}{ šaukšto pipirų.
Ištarpyk sviestą ir sumaišyk 

su miltais. Pilk pieną vis mai
šydama, pakol nesupilsi visą 
pieną ir .-nietoną. Sudėk drus
ką ir pipirus. Virk dvigubame 
puode1 pakol sutirštes. Sudek 
džiovintą duoną ant torielio ir 
užpilk viršminėtu dažniu.

KIAUŠINIŲ BEAUREGARD

2 puoduku smulkiai supjaus
tytų špinakų

I kiaušinius
‘.j puoduko balto dažnio, pa

daryto iš pieno, miltų ir 
sviesto

i .> puoduko tarkuoto ameri
koniško sviesto

Sumaišyk virtus spinakus su 
bailu dasalu. Sudėk išsviestuo- 
tan indan, ant viršaus sudėk 4 
žalius kiaušinius (sumušk). 
Apibarstyk sūriu ir kepk pečiu
je 20 miliutu.

(’OCOA

1 šaukštuku cocoa
2 šaukštuku cukraus

1 puoduką pieno
Truputį druskos.

Nušutink pieną. Sumaišyk 
cocoa su cukrum ir sudėk į 
pieną. Plak su tam tikru kiau
šiniams plakti prietaisu, duok 
pienui užvirti, paskui vėl iš
plak.

2 1.1011
VOKIEČIŲ OBUOLIŲ 

PYRAGAS

3 puodukus persijotų miltų 
l' o šaukštuko baking po\vder
I šaukštuką druskos
to puoduko cukraus
! •_• puoduko pieno, arba pie

no su vandeniu
1 kiaušini
3 šaukštus sviesto bei tauku.
Sumaišyk ir persijok sausus 

pridėčkus. Pridėk neplaklą kiau
šinį ir taukus. Išmaišyk. Sudėk 
i paplokštą bletį. Apdėk smul
kiai Hipiaustytais obuoliais (4 
obuolius). Apiberk cukrum (*/( 
puoduko cukraus) ir 1 šaukštu
ku cinamonų. Išmaišyk cina
monus su cukrum. Tegul pasto
vi 5 minules. J dėk pečiu n ir 
kepk 20 minutų. Gali vartoti 
pyėias arba aprikosus, arba sly
vas vietoj obuolių.

Šeimininkėms Patarimai
Motinos, Įdomaujančios savo 

vaikų sveikata ir gerbūviu, ga
lėtų pasinaudoti Dr. Max šam- 
mo tyrinėjimais ir patarimais 
dėl priaugančių vaikiu laiko 
tvarkymo, valgydinimo, jų mie
go, poilsio ir 1.1. Jisai sako, 
kad bene svarbiausiu dalyku 
yra duoti vaikams gana poilsio. 
Vaikai bebėginėdami pavargsta 
ant tiek, kad nuovargis taip 
veikia ant jų visos systemos, 
kad jie ne tik negali gerai mo
kintis, bet kad tas nuovargis 
pavirsta chroniška liga, vadi
nama “chroniškas nepajiegi- 
mas”. Vąikai kaip berniukai 
taip ir mergaitės nupuola ant 
sveikatos, netenka ištvermės, 
lieka nekantrus ir Įkirųs. Jokia 
vaikų nesveikata paeinanti nuo 
sekamų priežasčių: nepakanka
mai miego, vėlybos valandos 
žaidimo ant gatvių, įtekmė kru- 
tamųjų paveikslų, netinkamas 
maistas, blogas oras jutuose, 
stoka šviesos hute, , perdaug 
linksmybės ir nepakankamai 
poilsio.

Vaikai turėtų užlaikyti maž
daug sekamas valandas ir jie 
išvengtų viesokių komplikacijų.

Vaikai 6 ipetų amžiaus:
Kelti 7 vai. ryto
Pusryčiauti nuo 7:45 iki 

8:08 vai.
Poilsio laikas tarpe pusryčių 

ir pradžios mokyklos 40 minutų.
Mokykla iš ryto 8:45—11:30.
Poilsio laikas tarpe pietų ir 

mokyklos 30 minučių.
Mokykla po piet 1:15 iki 3 v.
Vakarienė 6:6:30 vakaro.
Gulti 6:30
Miegoti turi 12 valandų.
Aštuonių metų amžiaus:

Kelti 7 ryto
Pusryčiauti nuo 7:15 -8:05
Liuosii Indi tarpe pusryčių 

ir mokyklos 40 'minutų
Mokyklos valandos nuo 8:15 

iki 11 :15 ryto.
Liuesu būti tarpo pietų ir 

sugrįžimo mokyklon 30 minti- 
tą

Pietus 12:15 iki 12:15
Po piel mokykla 1:15 iki 3:15 
Vakarienė 6 iki 6:30 vakare 
Gulti 7 vai.
Miegoti turi I I 1/5 valandų
Liuesu būtį, nieko neveikti 

195 minutes, žaisti 195 minu
tes.

Dešimties metą:
Kelti 7 vai.
Pusryčiauti 7:45 iki 8:05
Mokykla 8:15 iki 11:45 
Pietus 12:15 iki 12:15 
Liuesas laikas nuo piet iki 

pradžios mokyklos 30 minutų
Po piet mokykla 1:15 iki 

3:15
Vakarienė 6:00 iki 6:20

Gulti 7:30
Miegoti turi 11 valandų 
Liueso laiko 22; > minules.
Lošimas 165 minutų, 30 mi

nutų dirbti kokį nors fizišką 
darbą ir 30 minutų kokį nors 
darbu dirbti, kur reiktu smu- i . • genis vartoti, I. y. kokį nors 
protišką darbą.

Dvylikos metų vaikas:
Kelti 7 vai.
Pusryčiauti 7:25 iki 8:05.
Mokykla 8:15 iki piet
Liuesas nieko nedirbti tarpe 

Pietų ir mokyklos 15 minutų 
Pietus 12:15 iki 12:35
Po piet mokykla 1:15 iki 3:15 
Vakarieniauti 6:30 iki 7 vak. 
Gulti 8:30 vakare
Miegoti 10 valandų
2X5 minutes liueso laiko, 180 

minutų žaidimui, fizišką darbą 
dirbti 60 minutų, protišką dar
bą 15mi nutes.

Keturioliks metų:
Kelti 7 vai. ryto
Pusryčiauti 7:15 iki 8 vai.

ryto
Rytinė mokyki 8:45 iki piet.
Pietus 12:15 iki 12:45
Po pietinė mokvkla 1:15 iki 

3:15
Vakarinė 6:30 iki 7
GulIi 9 vak
Miegoti reikia"91/2 vai.
Liueso laiko 300 minutų.
žaisti 165 minutes, fiziškas 

darbas reiktu dirbti 60 minu
tų, protiškas darbas—75 minu
tes. Penkiolikos metų mergai
tei bei berniukui reikia tiek pat 
liueso laiko kaip ir 14 metų.

Reikia labai dalroti maistą. 
Vengti daug mėsos, ypač kiau
lienos ir keptos mėsos, kėksų; 
vietoj jų duoti virtą veršieną, 
daržoves, pieną. Gerai duoti 
vaikui keptą obuolį, orandžių 
ir kartais- kokį saldų pyragaitį, 
pagamintą namie. Visi žalieji 
ir raugintieji, nors ir labai gra
žus pyragai, keksai pirkti krau
tuvėse yra gryni nuodai!

Geras oras, pakankamai jx)-

Patyrusi g-ydytoja. ir akušere 
Naprspath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

v..... . ................. -i............... J

Nauja Madą Knyga

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

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT., 

1739 So. Halsted St, Chicago, III.
Užsakiniams.

ilsio, miego ir šviesos, papias- 
la.s maistas daugiau vaikinu* 
atneš naudos negu saldus, bran
gus- pyragaičiai ir pigus “mo- 
ving pieture sbo\v”. Juoda 
duona vietoj pyrago ir geras 
simfoniškas orchestras (Or
chestra Hali kas ketvirtadienį 
už 15 centų vietoj movie, —pa
darys iš vaiko sveiką žmogų su 
gražia ir jautria siela.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Reda k t ori us* 1 .eidėj as

Prenumerata metams ..............  $2
Pusei metų ...........  t.................. $1
Kopija ....................................... 20c

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

Adresas:

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugai užsiraŠykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Lietuviai Advokatai
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
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEL10NIS
A D V O K A T'A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
I.AWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

>- ■ ----------------------

<-------------- --------------------------------
Tel. La fa votie 0091

E’. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Richmond Street

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

()pt(!inest rišt 
Tel.*’Boulevard 6487 
161!) S. \sliland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DK. M. .L SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te]. Fairfax 6353

Gerai patyręs gydytojas

NAPRAPATAS
Dr. A. J. Normanth 

4454 So. VVestern Avė.
2-5-6-8 v. v., Chicago, III. k_____ _________________ /

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 ,

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. \Vashington & Clark
Namų Tek: Hyde Purk 3395

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
......... ........- 1 ................■■■—■« .■■■■■ /

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 32*3 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.

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

Mis, MICHNIEVICZ-VIDIKIENEAKUSERKA
3101 So. Halsted St, kampai 31 gat

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie? 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose rei 
kaluose mote 
rims ir merg 
norns, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKUSERKA 

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47(h SS.

Valandos fiuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

18th St, netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6. iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal

Telefonai: 1 31,»- N“k‘>
I South Shore 2288 

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 išryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 .metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000 
----------------------- -------- ■>

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—-3 po piet, 7- -8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10-12 dien.
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Apie įvairius Dalykus.
Kaip komunistas 3 va

landą po pietų apsi
vedė, o 7 vai. vakare 
“paėmė divorsą”. — 
Cigaretų rūkymas. — 
Romos policijos virši
ninko pareigos

(VII

VISA PRUSALAICIŲ ŠEIMYNA KAPUOSE

BAISI TRAGEDIJA

SEIMAS PRIĖMĖ LIGONIŲ KASŲ /STATYMĄ

DIDELIS LIETUVOS DARBININKŲ LAIMĖJIMAS

Rugsėjo 6 d. numirė džiova Waterburyje Jonas Pru- 
salaitis. Spalių 15 d. užtroško nuo gazo Brooklyne nabaš- 
ninko žmona, sūnūs ir duktė. Taip, mažiaus kaip per pus
antro mėnesio mirtis išnaikino visą Prusalaicių šeimyną 
— vieną seniausiųjų ir labiausia žinomų Amerikos lietu
vių visuomenėje.

Nabašninkė J ieva Prusalaitienė buvo, kaip ir jos vy
ras, uoli ir tvirta savo įsitikinimuose socialiste. Kadangi 
jos vyras daug savo laiko ir jėgų pašvęsdavo visuomenės 
darbui ir dėl to buvo neturtingas, tai Jievai Prusalaitie- 
nei tekdavo ne tik rūpintis namų ruoša, bet ir dirbti fa
brike. Jai rūpėjo uždirbti centą-kitą, kad kiek galint ge
naus pralavinus savo vaikus, ypač sūnų, kuris nuo ma-

Prusalaičių sūnūs, Jonas, jau dabar buvo bene 18 me
tų amžiaus, o duktė, Jievutė, Ifkmetų. Ir staigu juodu 
abu, kartu su savo mylima motina, žuvo! Baisesnę tra
gediją sunku ir įsivaizduoti. /

Rašant šiuos žodžius, smulkesnių žinių apie tų nelai
mę dar neturime. Pranešama tiktai tiek, kad Prusalaicių 
šeimyna bus laidojama šiandie Waterburyje, sale tik-ką 
mirusio tėvo kapo. Amerikos lietuviai soeialistai ir visa 
pažangioji, protaujančioji musų visuomenė liūdna min-

Tai buvo idealinga savo darbštumu, savo atsidavimu 
visuomenės labui ir savo pavyzdingu gyvenimu šeimyna. 
Amerikos sąlygos, deja, tokioms šeimynoms daug laimės 
neteikia...

Lietuvos Seimas, susirinkęs j naują sesiją, priėmė 
rugsėjo 28 d. trečiuoju skaitymu Ligonių Kasų įstatymą. 
Jo tikslas yra apdrausti darbininkus nuo ligos, įdarant 
tam tikrą ligonių šelpimo fondą, į kurį moka lygioms da
lims (t. y. po trečdalį) valstybė, darbdavis ir darbiniu- 
kas. _ - 4$ fc

Šito Įstatymo sumanymą įnešė į Seimą socialdemo
kratų frakcija. Pereitoje Seimo sesijoje jisai buvo priim
tas 'dviem skaitymais. Seimo atostogų metu, tačiaus, at- 
žagareiviškoji spauda Lietuvoje buvo pradėjusi vesti prieš 
jį smarkią agitaciją. Ji įrodinėjo, kad tokia darbininkų 
apdrauda, kokios reikalauja socialdemokratai, labai ap
sunkinsianti valstybės iždą ir jauną, “dar neprasigyve
nusią”, Lietuvos pramonę.

Todėl, Seimui renkantis po atostogų, išrodė abejoti
na, ar Ligonių Kasų Įstatymas bus priimtas. Bet atžaga
reivių pastangos, matyt, nuėjo niekais. Valstiečiai liau
dininkai nesidavė apdumti akis ir balsavo kartu su social
demokratais.

Šio įstatymo priėmimu Lietuvos socialė įstatymdavy- 
bė stoja į kultūringųjų vakarinės Europos šalių vėžes.

Kad tai yra stambus žinksnis progreso keliu, aišku 
jau vien iš to, jogei tokio įstatymo dar iki šiol nėra iš
kovoję net Amerikos darbininkai, kurie daug seniaus, 
negu Lietuvos darbininkai, ėmė organizuotis ir sutarti
nai ginti savo reikalus. Amerikoje, jeigu darbininkas no
ri apsidrausti nuo ligos, tai jisai turi kreiptis j privatinę 
apdraudos kompaniją, kuri iš to daro paprastai milžiniš
kus pelnus, arba kartu su savo draugais organizuoti su- 
sišelpimo draugiją, žodž/;., darbininkas/čionai turi mo
kėt vienas už savo apdraudą, kuomet sulig tik-ką priim
tuoju Lietuvos įstatymu Lietuvos darbininkas mokės tik
tai irečdaij apdraudos; kitas dvi dalis mokės valstybė ir
darbdavis.

privatinėje apdraudos kompanijoje, turi dar žymiai per

jeigu jisai apsidraudžia pašelpinėje draugijoje, tai jisąi 
neturi užtikrinimo, kad ta draugija nepakriks arba ne- 
subankrutys.

Kodėl gi Amerikos darbininkai iki šiol neišsirupino, 
kad jie butų apdrausti įstatymų keliu? Todėl, kad jie ne
turi reikšmės politikoje. z

Sosnovskis “Pravdoj 
8) aprašo sekamą šlykščią is
toriją :

Gyvena Odesoj komunistas 
l'edor Sigov’as, vieno vietos pul
ko karininkas. Tas Sigovas at
eina vieną rytą pas.merginą B. 
ir siūlo jai, kad ji tuoj s taptų 
jo žmona. Mergina prašo, kad 
jai Lutų duota nors viena die
na pagalvoti, 
govas įtikino ją, jog laukti čia 
nėra ko. . _
jai reikalingas vyras... Susigy
vens, susimylės”, 
liko su šauniojo 
džiojimais ir tą 
trecią valandą po 
jų susituokimas buvo įstatymo | 
patvirtintas. Po to pas mergi-1 
uos tėvus įvyko šeimos pietus 1702 
jaunavedžių pagerbimui.

O vėliau štai kas atsitiko:
“Tą pat dieną apie penktą 

valandą po pietų Sigovas įsi
vedė jauną žmoną į savo kam
barį...” O dviem valandom pra
ėjus jis jau kalbėjo: “Aš atsi
prašau už tai, kas įvyko, bet jus 
negalite būti mano kūdikio mo
tina. Jums trūksta išsilavini
mo. Mudu neatatinkava vienas 
r litram. Mudu padarėva klai-

valandai po susituokimo nega
lima perskyrų gauti? Jeigu už 
metų galima, tai kodėl negalima 
už valandos?”

Komitetas už tą pasielgimą 
pabarė Sigovą. Bet Sigovas pa
sikalbėjime* su Odesos žurnalis
tu pareiškė, jog jis negalįs su
prasti, ko iš jo norima. Ašaros, 
jo supratimu, yra negarbingas 
idealizmas, kurį komunistai tu
ri neigti. Pasipiktinimas mer
ginos ir jos tėvų esąs irgi be 
pagrindo. Jie esą perdaug prie
taringi ir todėl negalį suprasti 
jo siekimų.

’l'uo įvykiu net Sosnovskis 
pasibiaurėjo. Jis rašo:

“Čia yra ko pagalvoti. Jeigu
“Gražkalbis Si- komunistai taip atsineš į sovie

tines vedybas, visos musu
Jam reikalinga pati, kalbos apie susituokimo įstatym

Mergina su- 
Sigovo išva- 
pacią dienų,

davybę bus tik tuščia komedi
ja. Sigovas iš sovietų vedybų 
kodekso išsikirpo su vi
duramžių pirmos nakties teisę,

suko “bankrutkas”. Bet praei
to šimtmečio pabaigoj cigaretai 
pradėjo įeiti j madų ir ciga- 
retų darymas išsivystė į mil
žinišką industrijų. 

» ♦ * ♦
Prieš kiek laiko, rašo vienas 

korespondentas, Romos policijos 
viršininko vieta buvo labai gar
binga. Darbas buvo nesunkus, 
o atlyginimas geras. Bet da
bar laikai persimainė. Saugoji
mas Mussolini gyvybės*yra sun
kiausi policijos viršininko par
eiga.

Cavamier Crispo Moncada, 
kuris iki paskutinio pasikėsini
mo ant Mussolinio gyvybės ėjo 
policijos viršininko pareigas, 
sako, jog begiu trijų metų jis 
nežinojęs poilsio. Visą laiką 
jo galva buvusi užimta planais, 
kaip geriausia apsaugoti dik
tatoriaus gyvybę.

Lucetti, kuris kėsinosi nužu
dyti diktatorių, fašistų polici
jos buvo jau nuo senai ieško
mas. Jis skaitėsi pavojingiau
siu anarchistu. Lucetti ne kar-

Įvairenybės
Lietuviškas žibalo 

motoras

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

pietų, jųdvie- kuri priklausė feodalams”.

1709 m. laikotarpy  j
joR

surenkama 11,269,659 svarai ta
bako. Bet praeitais metais 
Jungtinėse Valstijose vien 
cigaretų buvo 
925,964,791.

Rūkyti žmones 
skatino 1665 m.
manoma buvo, kad tabakas ap
saugoja nuo ligos. Tų laikų is
torikai tvirtina net, kad plėgė 
aplenkdavo tabako krautuves, 

tuo 
nuo

surūkyta

labiausia 
maras.

tik

pa
lvi at,

(1OS t 
mat,

apleisti jo kambarį... Jis, 
neturįs laiko, nes aštuntą 

idą vakaro jam reikia bu
tu risti pulke. O kambarį jis 

užrakinti.
rašo“Negalima pasakyti” 

Sosnovskis, “kad Fedor 
vas nebūtų jautęs jokios parei
gos link savo naujos žmonos. 
Jis davė jai griveną, kad galė
tų ji tramvajų namo parvažiuo
ti, ir paprašė netrukdyti jo, 
nes jis partijos žmogus, žmo
gus disciplinos”.

Jaunavedė pradėjo verkti. 
“I'edor Sigpvas, žiūrėdamas į 
laikrodį, trumpai paaiškino ver
kiančiai moteriai, kad jrėda yra 
prietaras, kad nekaltybe dar 
labiau negarbingas prietaras, ir

kas pinigai”.'

“Naujavedė” kreipėsi į pro
kurorą. “Ten jai paaiškino, jog 
prieš įstatymus nėra prasiženg
ta. Sigovas apsivedė Sigovas 
išsiskyrė. Kuriame įstatymo 
punkte pasakyta, kad prabėgus

Daktarai ir slaugės rūkė 
tikslu, kad apsisaugojus
maro.

baigoj rūkymas

ir tarp moterų.
kai. Mokyklose

spruko. Romos policijai buvo 
žinoma, kad jis randasi mieste, 
bet pagauti jį ir gudriausi de
tektyvai neįstengė.

' Lucetti per ilgą laiką plana
vęs nužudyti Mussolini. ’latai 
jis butų lengvai padaręs, jeigu 
paskutinį momentą nebūtų su
sinervavęs. Jis pasiskubino 
mesti bombą, ir todėl nepatai
kė į tikslą.

Po to pasikėsinimo Moncada, 
žinoma, priverstas buvo rezig
nuoti. Dabar Roma turi naują 
policijos viršiinnką. Lucetti sė
di kalėjime. Jis yra dabojamas 
labiau, negu bite vienas krimi
nalistas. Jeigu jam pasisektų 
pasprukti, tai policijoj vėl į- 
vyktų permainų!—Roma turėtų 
kitą policijos viršininką.

Svarbiausi, kaip matote, Ro
mos policijos pareiga yra Sau

nežūtų nuo budelio rankos.
—K. A.

Radvilišky Feliuueras paga
mino naujausios konstrukcijos 
žibalu arba nafta varomą mo
torą 10 arklių jėgų. Motoras 
tinka žemės ūky, labai patogu 
naudotis, lengvai, be ypatingo 
mokslo išardomas ir sunaudoja 
visai 
tos; 
litro 
ras

nedaug žibalo arba naf- 
per valandų pakanka 1Ą 
vienai arklio jėgai. Moto- 
buvo demonstruojamas

Šiaulių ž. u. parodoj.

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaik.0 tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne

... , | vien Amerikos lietuviuose, bet
Arai puola aeroplanus j-r Lietuvos žmonyse. Lietuvos 

.'žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 

• ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres- 

j nius bendradarbius, .negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu- 

Vieša prekyba žmonė- j1™ *«en,>” s<yuda “*• 
. . .. . !;i, rasto kalba suprantama Lie-

miS AUStriJOJ jtuvos žmonėms. “Naujienų” 
-----------  i teikiamosios - žinios visuomet 

, /teisingos, nėra gaubiamos nė Užsienio laikraščiai rašo, kad .... _ ... . . , . .. , v . . , , partijine, ne tikybine skraiste,nesenai DobreCnoj buvęs toks ... ...... . A Naujienosatsitikimas.

Pietinėje Europoje dažnai 
pasikartoja arų kovos su aero
planais. Ypatingai dažnai aero
planus arai užpuola Graikijoje, 
Bulgarijoje ir kitose Balkanų 
valstybėse. Per vieną aro kovą 
su aeroplanu Graikijoje, aras 
netikėtai pagadino aparatą ir 
orlaivis kartu su lakūnu nu
skendo juroje. Kitos aeroplano 
kovos su arais buvo laiminges
nės.

šimtmečio pa
buvo labai iš- 
tarp vyrų, bet 
Rūkė net vai- 

vaikai buvo
mokinami, kaip rūkyti. Kas ry
tą jie nešdavosi į mokyklą ta
bako prikimštą pypkę. Paskir
tu laiku visi jie turėdavo rū
kyti. Taip buvo daroma Ang
lijoj maro metais.

Prieš keturias dešimtis metų 
cigaretai buvo retenybe. Rūko
ma jie buvo tik Francijoj, Is
panijoj, Italijoj ir Turkijoj. 
Amerikoj vyrai drovėdavosi ci
garetes rūkyti. 1880 ni. .Iimję- 
tinėse Valstijose buvo suvarto
ta 500,000,000 cigaretų; 1901 
m. tas skaičius pašoko iki 4,- 
500,000,000, o praeitais melais, 
kaip jau buvo minėta, tapo su
rūkyta 75,000,000,000 cigaretų.

Iki 1865 m. cigaretų indus
trija buvo labai silpnai išsivys
čiusi. Tais laikais rūkytojai

NeR kam suvaldyti

GUDELIAI II, Mariampolės 
apskr. Šioj apylinkėj yra stačiai 
nebepataisomų peštukų, kurie 
dažnai kam galvas apskaldo. 
Sitai ir dabar naktį iš 1 į 2 d. 
rugsėjo į vienas vestuves atvy
ko banda nekviestų vadinamų 
pavasarininkų, kartu ir eigulis 
Tarasevičius, ir pradėjo pešty
nes, pil. Remenčių žagrių pei
liais ir kitokiais įrankiais tiek 
sumušė, kad nežinia ar liks gy-

tukų negali suvaldyti. Ar tik ne
reikia ir jai pipirų Likas.

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

[Pacific and Atlantic Photo]

George Hawes iš Chicagos (po kairei). Jis pirams pasiekė užgriuvusius maihierius Iron- 
vvuod, Mieli.

J turgų Antano Brinijko žmo- teisingai ir 
na atvedusi parduoti trejetą 
vaikų, iš kurių viena ..„mergaitė 
buvo 14 metų, kita trijų 
metų ir trečia — devynių me
nesių. Didesniąsias tuojau par
davusi. Už 14 metų mergaitę 
gavusi 900,000 austrų kronų, 
už trijų melų 300,000'kronų, 
o pačios mažosios molinos ne
laimei niekas nepirko.

Policija susidomėjo šitokios 
rūšies prekyba ir pradėjo tyri
nėti tą dalyką. Paaiškėjo, kad 
ta motina turėjo viso šešetą 
vaiku, iš kuriu mažuosius nu
tarė parduoti, tikėdamasi už 
gautuosius pinigus išmaitinti 
likusius. Policija vaikų pirklio 
dar nesusekė, bet ieško.,. Ryšy 
su tuo įvykiu paplito Įvairiau
sių kalbų, kad Austrijoj vei
kianti slapta “baltųjų vergių”

čiai veikianti supirkinėdama 
įvairaus amžiaus moteris, ku
rias paikiau parduodanti i pa- 
leistuvybės namus.

visuomenės
laikraštis ir jos tai visuomenei

nuoširdžiai taniau-

yra

jus mylite savo gi- 
draugus Lietuvoje

ja.
'Kodėl jei 

minės, savo 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
Žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. > Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,. Chicago.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallacc Street

Phone Canal 6222.
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(('dr. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
x CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

otuli 46th St. Chicago. UI.N

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

rz l J i nuo 9 ikt II vai. ryte; V alandos į nuo £ jĮ^j g vai, vakare

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
—r Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M.,D.'
1579 Milwaukee A ve., 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 

Ultravioletine šviesa ir diathermia ______j

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Bou levai* i 8483
Valandos: 10—2; 5—9
Sekmadieniais: 10—2

DR. M. T. STIUKO!.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard
7820. Res., 6611 So. Albany Avė.
Tel. YrospcCt 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nc'dėlioj 10 iki 12 d.V- _________ J

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis ..
I.ICTUVIS DENT1STAS 

4615 So. Ashland Avė, 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL. 
_______________________________ /

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR ( HIRURGA’S 

1821 So. Halsted St.
( hieago. III.



i
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PAŽINK CHICAGĄ

Pagelba Rapid Transit Linijų
[KORESPONDENCIJOS
V ..... .. I I ,1 I 1,1 —

* . i -

Cherry, III. Kraujo, odos, chroniškas

Atlankyk Chicagos
Gražius Parkus

ĮĖJIMAS I GRAŽU WASHINGTON 
, PA R K

WASHINGTON PARKAS, labai arti prie vidurmiesčio, 
čia yra playground Šimtai akečių, išsivingiavę ežerukai, 
keliai, pievos, krūmai. Praleisk šią savaitę dienų su vai
kais Washington Parke. Ten yra daug kas pamatyti. At
lankyk puikų kvtetkyną, pasivažinėk laiveliais, lošk 
tennis. Prisidėk užkandžių j krepšį, paimk “L” iki Wash- 
ington Parko ir tęn džiaugtos visą dieną.
Geriausia.** laikas važiuoti nuo 10 ryto iki I po pietų. 
Imk South Side traukinį pažymėtą “Jackson" Park”, 
“Engletvood” arba “Normai Park“. Išlipk 51st St. arba 
55th St. arba 58th St., ir eik 1 bloką j rytus.

RAPIPJ«*nsitunES
 .. J,;'—....... Ii

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedile 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, 1LL.

GERIAUSIAS ORO PRANAšzVS

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
Pasiimantiems iš ofiso po....................75 centus

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Pittsburgh, Pa.
25 metų jubilejus

Lietuvių Mokslo Draugijai, 
142 Orr Street, Solio daly mie
sto, šiemet sukanka 25 metai. 
Todėl laipkričio 20 ir 21 d.d. 
turės savo iškilmingų apvaikŠ- 
čiojimą. Subatos vakare, 20 d. 
lapkr. bus iškilmingas balius, 
nedėlios vakare, 21 d.,— kon
certas ir trumpa prakalba. Kon
certą išpildyti yra pakviestos 
visos Pittsburgho ir apielinkės 
muzikalės v|>€'kos.

Dar keli žodžiai apie pačių 
L. M. D.

25 metai atgal būrelis vietos 
lietuvių, A. Pranckielis, J. 
Ambrazaitis, J. Kvpderas, J. 
Maskeliūnas. A. Rauktis, J. 
Kazlauckas ir kiti suorganiza
vo L. M. D. kliubo pamatais, 
kuri pagyvenusi keletą melų 
pasistatė savo medinį namukų. 
1910 metais pasibudavojo gra
žų mūrinį namą, kuris kainavo 
apie 50 tūkstančių dolerių. L. 
xM. I). yrą laisva draugija. 
Prie jos priguli visokių pažiū
rų žmonės katalikai, bolševi
kai, tautininkai ir bepartiviai. 
L. M. !>.• prenumeruoja visus 
Amerikos lietuvių laikarščius; 
iš Lietuvos,—“Lietuvą”, Lietu
vos žinias, “Lietuvos Ūkininkų”

skaito, nes jie pusėtinai sulen
kėję. Tūlas skaičius lietuvių 
randasi Elbert ir Filbert, kiek 
man žinoma, abejuose tuose 
miesteliuose yra po “Naujie
nų” skaitytoją, bet ir ten lie
tuviai daugiausia skaito lenkų 
laikraščius, čia daug lietuvių, 
ypačiai nevedusių kasmet at
vyksta. Bet kiek padirbę vėl 
išvažiuoja. —J. P. Kasper.

Worland, Wyo.
šitame mieste aš tiktai vie

nas lietuvis ir per 200 mylių 
nuo šitos vietos nėra daugiau 
lietuvių. Aš pats skaitau “Nau
jienas” rytas ir vakaras. Jos 
mano geriausias draugas ir pa
tarėjas. —P. MileSki.

Bucknell, Iowa • __
Visame mieste mes tiktai 5 

broliai lietuviai. Visi skaitome 
Įvairius lietuviškus laikraščius. 
Čia lietuvių daugiau nei, atva
žiuoja, nei išvažiuoja. Kadangi 
musų mažas skaičius, tai gyve
nam sutikime, be peštynių. To 
paties velijam ir kitų kolonijų 
lietuviams. Vietoje vieni ki
liems akis badyti — broliškai 
gyvenkit. —Jurgis Oliakas.

Jackhorn, Ky.

Musų kolonijų pilnai užka
riavo “inunšainizmas-”. Lietu
viai paskendę girtybėje. Ma
žai kas skaito laikraščius ir 
knygas. Apie 15 metų atgal čia 
buvo daug lietuvių ir didelis jų 
veikimas, šiandien nieko gero. 
Randasi dar apie 20 lietuvių 
šeimynų, lai viskas. Manau, 
kad j kelis metus nei tų neliks. 
Darbai eina prastai.

Jonas Lansberg.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

CHULIGANIZMAS

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetie
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 MarshalI Blvd.

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj, 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

ir “Socialdemokratų”. Taip pat 
savo nariams, kurių yra apie 
700, prenumeruoja kiekvienam 
I < i i R i*i< A t į , R<>Rį nori; joi
laikraštis brangesnis kaip -$2. 

tai narys turi pats pridėt. Laik
raštis eina ten, km- narys gy
vena.

L. M. I). yra daug pasitar
navusi visokiam lietuvių judė
jimui, suteikdama savo svetai
nę veltui kaip vietos draugi
joms, taip ir iš Lietuvos atke
liavusiems su kokia svarbesne 
misija. L. M. 1). yra aukavus 
Vilniaus namui, Lietuvos nepri
klausomybės išgavimui, j Poli
tinį Iždų $500. ir daug kilų ge
rų darbų yra nuveikus. Todėl 
tokios draugijos bus malonu ir 
25 metų sukaktuves apvaikš- 
čiot.

—^Spaudos komisijos narys, 
—J. Virbickas.

Kas Dedasi Lietuvių 
kolonijose

Gary, W. Va.

19 šeimynos lietuvių, 2 iš jų 
skaito “Naujienas”, o kiti len
kų kalba leidžiamus laikraščius

čia gyvena viso 7 lietuviai, 
2 skaitome “Naujienas” ir 1 
skaito “Laisvę”. Kiti neskaito 
jok iii 1 iot ii viškt.i laikraščių. T\»~ 
kiu bildu čia praplatinti lietu-, 

viškos literatui’os Dera gOllinid.
Petras Ambrazas.

_  _____ /

Kansas City, Kansas
Lietuvių nemažas būrelis; iš 

laikraščių daugiausia yra išsi
platinusios “Naujienos”. 'Lietu
vių iš kitų miestų mažai atva
žiuoja bei išvažiuoja — kerpė
jau) mes tie patys.

Jonas Adomaitis.

Wright, Minn.
Čia lietuvių yra X šeimynos; 

daugiausia skaito “Naujienas“ 
ir “Keleivį”, o kiti visai jokio 
laikraščio neskaito.

Pranas Cherapas.

Farmington, III.
Musų kolonijoje lietuvių ne

daug darbams sustojus ir 
tie patys baigia išvažinėti. Ma
nome, kad iš šito miestelio grei
tu laiku lietuviai visai išnyks.

Ignas Rackus.

ROKIŠKIAI, Vištyčio valse. 
Rugsėjo.5 d. pil. Kaušas padarė 
pas save vakaruškas, j kurias 
susirinko nemaža žmonių. Bu
vo ir inteligentų ir net moky
toja. Buvo pakviesti ir polici
ninkai, kurie atėję pamate, kad 
pats šeimininkas su sunum par
davinėja degtinę ir papirosus, 
o susirinkusi publika girtuok
liauja ir stumdosi. Policininkai, 
žinoma, pareikalavo leidimo 
degtinę pardavinėti ir nurodė 
reikalų tvarkos. Bet tuo pačiu 
laiku gauja chuliganų pūole 
policininkus ir norėjo 'sumušti.' 
Policininkai turėjo pasitraukti. 
Bet jiems pasitraukus, chuli
ganai patys tarp savęs susipe-į 
še, apsidaužė, išdaužo “vaišin-; 
gam” šeimininkui langus ir ki
tokių nuostolių pridirbo. Eina 
gandų, kad Kaušas tyčia nugir
dęs- chuliganus ir užsiuntęs jais 
policini iilcusj ilVIat, pai.stnrieji 
užprotokolavo jo pargabentų rš 

Lenkijos karvę.—Peštukas.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL *164

Tel. Boulevard 41.39

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių. /

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

J. E R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grahoriua Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
•tČ8.

OFISX«:
668 W. Wth St. 
Tel. fanai 6174

SKYRIUS:
32.38 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063v__ __„j
T

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka*

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

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

1616 W. 46th St., Chicago, III, Į

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
[{OPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad siy 
otieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
wkąn(iems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
do^ ir ptfšto siuntiniai. Tėmykit numerį eav< 
k vii o ir iravė įo vardą. ,■

Pinigus gavo:
7150-—J. Valašinai 12170 A. Ta k lovan.sk i ui
7506 A. Liaugaudai 21 118 A. Vaišuylej

22485 K. Dombraūskui 7281 —S. Bikinaitei
22 180 .1. Mickaus 7290 1. Klapatauskienei
7265- —A. Kibortienei 7299- -1. Star|<oėiui

55663 -V. Indrasiui 7289- -V. Vai te kaičių i
7286--J. Rupšiui 21 143 J. Bučienei
7297-—A. Petro Masiliūnui 12186--K. Kivericnci
7319-v-A. Su.linsknitei 21134 0. Mileikienei
7336 O. Paulauskaitei 23C62 J. Kazlaiičiunui

22'173 .1. Lukošaitei 55703 A. Kivi liūtei
22174 A. Buividienei 7327- Grumbinui Jurgiui
2 1738 J. Gaudešiui 12197 A. .lonaiiienei
23039 B. iBelskienei 7321 A. Balčiiilei
23038 --T. Joteikai 7337 O Dobrovolskienei
23051 -S.Bulkui 12503 O. Naujokaitienei
55679 M. Adašiunaitei 7334 A. Nanartonui
55687 V. Kuničkienei 7342 -A. siurkienei
12177 —P. Jociunui 7351--K. Laugaliui
7273- S. Mickevičailei-Jukiue- 23065 A. Pažcrienei

nei. 949- (). Eicienei
12478--A. Mot. Vičiunui 12518 J. Samuiliui

121441 Z. Maniška i toj 23052 -M. Skrinskienci

Phone Boulevard 7311
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

| Tol. l.afayette 42'13
Plumbing, Heating 

j kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yt'ška.
Į 3228 W. 33th Street, Chicago, Iii.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Kremini
Šios dainos tinka chorams ir 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. r

Chicago, III. .jf

lovan.sk


NAUJIENOS, Chicago, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Išsėdėjo kalėjime <5 inc Pranešimai

Muiišainas pabrango

Dėlei panašumo pavardžių 
tarp Smitb ir Schmidt, Harry 
Schmidt visai nekaltai turėjo 
išsėdėti kalėjime 6 melus, už 
vagystę, kurios jis nėra papil-

1921) m. Schmidt buvo suim-

Naujienų npulkos narių atydon.— 
Visi, kuriu inokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversti pasielgti pa.;.’ konstituci
jų. —Sekretorius.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

NAMAI-ZEME

Birutės choro vienu vyrų dainų pa
inoka atsibuna šį vakarą, 8 valandą, 
Ravmond Chapel, 816 W. 31st St.

— Valdyba
32 dt lektivų skvados, koman

duojamos 6 parinktinių kapito
nų nuolatos laksto po miestą 
ieškodamos gengst<*rių. Tiesa, 
niekuriose sankrovose ir kaba- 
i etnose arlštuodavo ki liasde-

Vali na ir Andrevv Belg už va
gystę. Scbmidt teisinosi', kad 
jis niekuo nekaltas ir nieko ne
žino apie vagystę. Kili du suim
tieji tai patvirtino. Bet kad jis 
negalėjo aiškiai Įrodyti kur jis 
laike vauystės buvo, o ir kiti 

ės užsigynė, 
buvo aiškių 

tapo nuteisti

L. S, S. I k p. menęsinis susirinki
mus įvyks Antradionyj, Spalio 19 d., 
8 vai. vak., Rayinond Chapel, 816 W. 
3l-mos gatves. Prašome laiku susi
rinkti.

REIK1A gabių lietuvių moto
rų prie i'eal estate biznio; dar
bo valandos nenustatytos. Gali
ma (Urbti dienomis ir vakarais, 
patyrimas nereikalingas, nes 
mes sutinkame išmokinti. Gali
ma uždirbti gorus 
Kreipkitės tarp 9- 10 
7—9 vakare. Klauskit 
Bakševičiaus.

W. HAYDEN BELL

2-jų AUGŠTŲ namas, 5-5 
kambariai. Elektra, gazas, mau
dynės ir kiti patogumai. Gara
žas, platus lotas. Randasi ant 
Bridgeporto. Rendos neša $6(1 j 
mėnesį. Vertas bile kada $6,500. 
Greitam pardavimui už $5,000, 

W. HAYDEN BELL CO. 
Klauskit Ed. Bakševičiaus

Chicagos Lietuvių 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

Vainauskas, Org,

Tel. Lafayette 8600

PAKDAVIMl l 2 aukštų 
imas, geram stovy, 3811 
c. Kreipkitės 3606 I. »\vc

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinas, 
3219 So. Lovve Avė., Pagelbininkas, 
P. štulienis, 3545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, 3613 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 3533 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja
ckūnas, 561 W. Dekovven St., ir J. 
Mažilauskis, 3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Lowe Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mirakas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 

' mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė.

statyti jokio kaltinimo. Tai tik 
mažieji gengsteriai. Viršininkų 
nesuimta, bet ir pati policija 
prisipažysla, kad iš jų suėmimo [nuo 10 iki 15 metų kalėjimui!, 
nebūtų mažiausios naudos, nes 
ir prieš juos jokių Įrodymų nė
ra. Yra žinoma, kad 
šaika užmušė vieną 
žmonių, bet sunku
kuris šaikos narių lai padarė. ; policijai buvo Įsakyta areštuoti 
štai policija jau senai ieško tu- tūlą Smitb, bet toji padarė 

užmuštojo \Veiss j klaidą ir areštavo Schmidt, ku- 
ir liko nuteistas kalėjimai!, 
teismo ir policijos apsiriki-

lo Moran, 
draugo. Po 
suimta, bet

ta ar

taipjau

j rodymu,

Dabar, 
; mo kalė.

melų sėdoj i-
liaus taryba

• dugiau'sėdi kalėjime, pradėjo tyrinėti 
nurodyt i j visą tą dalyką ir surado, kad

■ jpolicijai buvo Įsakyta areštuoti

ris

ASMENŲ JIESKOJIMAI
_ * — __ m—~ --r ~ r— r—> i— rf—, i~ ■ i— ■—1 ■ —i i

REIKIA JARBININKy namai 5 ra sun 
plieno

JIEŠKAU sesers Marės Babušiukės 
gyveno Hammond, Ind., vėliaus West 
Pulbnan, III., pas Zubę. Dabar neži
nau kur. Ji pati ar kas žinote, pra
neškite man. Aš pribuvau į Chicagą.

ANTANINA BABUŠIUKft 
4051 So. Artesian Avė. 

Chicago, III.

APSIVEDIMAI
NORĖLIAU susipažinti mer

giną, našlę, ar gyvnašlę, kad ir 
10 metų, kad tik Lutų dora. 
Platesnių žinių suteiksiu per

VYRU

REIKIA gerų lietuvių parda
vėjų dirbti prie pardavinėjimo 
narnų ir lotą, galima dirbti va
karais, patyrimas nereikalingas. 
Kreipkitės nuo 9 iki 10fiš ryto 
ir nuo 7 iki 9 vakare.

W. HAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičiaus

konstrukcijos, 1928- 1930— 193 I So. 
Koincnsky Avė., netoli Archer ir 
C.rosvford Avė. .*1900 įmokėti, kitus 
kaip remtą, savininkus ant vietos.

PABDAVIMll 6

1(1 St.. Kibai pigiai, šaukit .telefonu 
Edgevvater 5113.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
I’AŠELPOS IR PASILINKSMINI 
MO KLIUBO valdyba 1926 m.; 
Pirm. M. Baif’O, 5829 Whipple St.. 
Tol. Prospeet 1904, Vice pirm. J 
M ak liekas , 4036 Brighton Place. 
Rašt. M. Chepulig, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. ia.št. P. Laba 
nauskas. 2045 Willow St.. Pagelb 
M. Krajauskas, 1750 VVabansia 
Avė., Maršalka. M. Žiūkas, 1406 N 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 1823 
W North Avė.

Chicagos Lietu viii 
Draugijų Valdy
bos 1926 metamu _

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS, Pirminio- 
km s J. Rūta, 3422 So. Lovve Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W, 
45th PI.; Nutarimų Raitininkas S. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raitininkas J. Grinius, 
723 AV. 34th St.; Kontrolių Rašti
ninkas F. Kasparas, 3534 So. I.owo 
Avė.; Kasierius J. žilvitis, 3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, 3116 South 
Halsted St.; Liet. Auditorium At
stovas P. Letukas, 81 s W. 33r<! 1'1.; 
Kliubo Trustistai .1. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mačiekus; Susi
vienijimo Draugyšėių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir .1. Shom- 
belis; Liet. Taut, Kapinių J. La
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, (’hicago Lietu
vių Auditorium, 3133 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

PABDAVIMl l 5 kambarių ant 2 
lotu medinė bungalosv, viskas įtai
syta pagal paskutines mados. Kon- 
krito skiepas ir pamatas. Gražus 
kampas, tinkamas bile kokiam biz
niui. Turiu parduoti greit ir pigiai.

5955 S. Tripp avė.
_______ _____ _.z

Weiss užmušus ir policijai 
pradėjus siausti, bent laikinai 
žymini sumažėjo munšaino pri- 
slatinėjimas. Delei munšaino 
trukumo, žymiai pakilo niunšai- 
no kainos.

Eina gandų, kad politikieriai 
Lando sutaikinti Capone-Shel- 
don šaiką su užmuštojo Weiss- 
Sallis-McErlane šaika, bent iki 
I>o rinkimų, kad savitarpinė ko
va tavp butlegerių nepakenktų 
tiems ar kitiems kandidatams 
rinkimuose. Po rinkinių

• G metus vakar lapo iš kalėjimo 
Į paliui suolas, gavo niekam ne
įtikusius drabužius ir $10 pini- 
jgais pradėti gyvenimą.

Gricius prisipažysiąs 
prie kaltės

James 
! McVVane, 
užmušimą 
kino Hein

i Bose, Cicero

Street.

JIEŠKO PARTNERIU
RE1KKALINGAS partneris į kriau

čių biznį. Vyras arba moteris. Kriau- 
čius ar mkriaučius. Biznis puikiai ei
na. 1550 Bavensvvood Avė.

REIKIA lietuvių pardavėjų. 
Darbas dienoms ar vakarais. Ge
ras uždarbis darbštiems žmo
nėms.
METROPOLITAN REALTY CO 

Klauskit Mr. John Kussas
Room 700- 184 N. La Šalie St.

PARDAVIMUI I fialų medinis 
namas ir didelis garažas užpakaly. 
Viskas pagal vėliausios mados. 632 
\V. 181h si.

MORTGEOlAI-PASKOLOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO vai 
dvba 1926 m.: Pirm. A. J. Zalato- 
ris, 827 W. 33 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 Woodland Avė., Nut 
rašt. K. J. Demertckis, 3331 So 
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10768 Roman Avė., Mt

• Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. 33 1’1.. 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi 
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta 
dienį kiekviono mėnesio, Audito
rium svetainėj, 3133 So. Halstei 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi 
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40 
tik lietuviai.

IŠRENOAVOJIMUI AUTOMOBILIAI

lės, nes tada politikieriai jau 
vėl nehepaisys, kadangi jų peš
tynės negalės kenkti nė laimė
jusiems rinkimus, nė pralaimė
jusiems kandidatams.

Neturi pinigų byloms 
vesti

i \ ba ir prie jos

nigų vesti bylas prieš 150 žmo
nių, kuriuos grand jury apkal
tino už suktybes pereituose no
rui naciniuose balsavimuose. 
Taipjau neturima pinigų tęsti 
bylą prieš .loe Šaltis. I ų bylų 
vėlimui reikia mažiausia $50,- 
OOO.

Jau pirmiau buvo paskirta 
$50,000, bet tuosius pinigus jau 
spėjo išltisti. Pasak prokuro
ru, tuos pinigus daugiausia iš
leista apsaugojimui Šaltis liu
dytojų, kad prie jų negalėtų 
prieiti Šaltis gengsteriai ir juos 
papirkti 
kitaip, 
['uos

Gricius ir Tbornas 
kurie kaltinami už 

Mario Blang, jos vai- 
ir taksikabo šoferio 

miestely, teisme 
prie kaltės, kad

j tuo budu išsigelbėti nuo kartu
vių.

Jų bylos nagrinėjimas prasi
dės šiandie prieš teisėją Millėr. 
lų advokatas jau nuo seniau vė
lė derybas su pr^uroru, kad 
pastarasis nereikalautų mirties j 

[bausmės, jei prisipažins prie ■ 
įkaitės. Bet prokuroras su tuo( 
nesutiko. Dabar jų advokatas 
paskelbė, kad jie vistiek prisi- 
oažys prie kaltės, pasitikint, 
kad teisėjas už tą prisipažini-1 
mą gal jų pasigailės ir sutiks 
vieton kartuvių paskirti jiems 
kalėjimą iki gyvos galvos. Bet į 
prokuroras sako, kad jis vis-1 
tiek reikalausiąs jiems mirties, 
bausmės.

NUO.MON krautuvė su ar be pa
gyvenimo. Buvus barbernė, bet ga
lima visokį biznį uždėti. Labai pa
togi vieta, lietuvių apgyventa. Kreip
kitės prie savininkės ant antrų lu
bų, užpakalyj.

4934 \V. 15th .Street

ANT rendos 5 kambarių flatas — 
South Chicagoj. Pečių šildomas.

8436 Gi Ibert Ct.

JIESKO KAMBARIŲ
AS su 5 metų sunum jieškau kam

bario, noriu kad man nebūnant bu
tų prižiūrimas vaikas. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 871.

ĮVAIRĮJS SKELBIMAI

TIKRA NAUJIENA

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Nutroško nuo automo 
bilio gasų

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojani. 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČION1S, Prez

Studebaker išleido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurio ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1686T.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

PARDAVIMUI

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kcdzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS' valdyba 1926 m.; Pirm. J 
Rūta, 3422 So. Lowe Avė., Pag. St 
Gasparaitis, 2160 N. Irving Avė. 
Nut. rašt. K. J. Demercckis, ,3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zėlis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St. 
Kontr. rašt. V. Gaudcšius. Mt 
Green\vood, 11!., I Kasos glob. Fr 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin 
kimai atsibuna kas antrą subątą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu 
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St. 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

GARFIELD PARK LIETUVIU V. 
IR M. PAŠELPINIO KL1LMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 

z maltis, 3235 Franklin Blvd., Pirm.
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 55C4 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Petrinis, Petras Me- 
dalinskas ir M. Davidonis, Maršal
ka Antanas Rudis, Knygvedys Ra- 
mon Jakubonis. Susirinkimus lai
ko kas antrą nedėldienj, John 
Engels svet.. 3729 W. Harrison St.

8IMANO DAŪKANOTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, 3430 So. Morgan St., Pagelb. 
pirm. V. Paplauskas, 3213 Aubuin 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 911 VV. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas .1. 
Racevičia, 3326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, 3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3167 Emerald Avė ir Iz. 
Masaitis, 3211 So. Union Avė., Kny
giai, V. Stankus, 1819 So. 50th 
Avė., Cicero, III. ir F. Valančius, 
3422 So. Morgan St., Maršalka J. 
Budrikas, 3329 So Morgan St.

LIETUVIŲ TAUTOS* ŠVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas Bartašius, nul. 
raštin. Leonas Labanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustis 
Jonas Rakau, 2as trustis Antanas 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.

ar perkalbėti liudyti 
negu kad nori valstija, 
liudytojus laikoma be 
lusteliuose, kad niekas 
negalėtų prieiti. Bet ir 
liudytojai, kuriuo* pro- 
buvo išgabenęs i Iowa

prie jų 
tai du 
kuroras 
valstiją paslėpti, vistiek pabė
go ir iki šiol juos rasti nepasi-

Desmont C.arney, 2<i m., 28OO 
Logan Blvd., taisydamas auto- | 
mobilių uždarytame i 
nutroško nuo carbon monoxide: 
gasų. Gasai, kuriuos išleidžia 
išdegęs gasolinas yra labai nuo
dingi ir kasmet po keletą žmo
nių žūna betais*ant 
liūs, užsimiršę, kad 
tomobilių garažius 
turi būti atdaras, kad tie gasai 
galėtų išeiti lauk.

tas auto- STOGDENGYSTE
garažiuje Jus4 prakiurimas užtaisomas

.j | ir garantuojamas už $4. Automobi-

automobi-

visuomet

Pasimirė

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 ROOF1NG CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

ESU priveiktas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-l .stovyje 
už $85, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir benčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 į mė
nesį. MIKOLA1TIS, 6512 So. 
Halsted St., 1 fl.

PARDA-VlMU I restauracija
Rooming Hou.se.

1114 W. Madison St.

GROJIKUS pianas A-l padė
jime, $90, biskj Įmokėti, o ki
tus išmokėjimais, rolės ir ben- 
Čius.

2918 Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI
ne, biznis geras, arba mainysiu.

bučernė ir groser-

Leavitt St

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį 

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

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

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

Jeigu nebus gauta daugiau 
pinigų, tai gal Lut priseis tas 
bylas panaikinti.

Daugelis manė ir mano, kad 
kaltinamasis butlegerių vadas 
Joe Šaltis yra Iretuvis, delei 
lietuviškos jo pavardės. Jis yra 
I nkas J(m* Soltis, paeinąs bene 
iš Galicijos. Jo tėvas seninus 
turėjo saliuną prie Elston Avė.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bu- 
Černių. Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

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

Sostheims, 1912 So. State St.

PARDAVIMU1 grosernė, vie
ta gera, biznis geras, apgyven-1 
ta lietuviais ir lenkais; priežas
tis pardavimo — nesveikata.

4435 So. Honore St.

PABDAVIMll kietų anglių žie
minis pečius. 1032 S. Maplevvood

Plėšikas nušovė

Chicagos biznierius 
poor, 76 m. amžiaus, 
prie 1526 N. State 
Jis buvo direktorius 

Transit 
dauge- 
miesto 

yra su- 
I Manufac- 
didelių fab-

Po kelių metų ligos pasimi 
re žymus 
John A. 5 
gyvenęs 
Park way.
Union Stockyards and 
Co., taipjau direktorius 
lio kitų kompanijų ir 
geležinkelių, lis taipjau 
organizavęs Central 
turing District 
riku distriktą.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kainu: 4 uncijų mat- 
kos 31MjC, 35c, 88c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
<iienyj po pietų.

FRANK SELĘMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St„ prie Normai Avė.

PARDUOSIU ?nvo grojiklį pianą, 
yra gerame stovyje, už. $75 cash 
arba ant kredito. V. Boerch, 3968 
Mihvaukee Avė.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2407 W. Madison St„ (’hicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

> ... - --—- ....---.............

vaikams
G5c iki

nuo 35c

Už $125 nupirksite mano beveik 
nauja grojiklį pianą. Priimsiu notą 
mažais išmokėjimais. J. L. Burnos, 
2332 Madison St., 1 fl. front.

Negras plėšikas nušovė 
šerniuką Frank Hover, 64 m., 
4521 Cottage Grove Avė., ku
ris užpakaliniame kambaryje 
skaičiavo dienos pajamas. Jis 
užgirdęs sujudimą sankrovoje 
nuėjo pažiūrėti kas ten dedasi.
Pamatęs 
plėšikas 
I foveriui 
?<>•

gro-

jj tarpdury negras 
šovė ir kulka pervėrė, 
galvą. Plėšikas pabė-

Apiplėšė kasierių
(iingluoti banditai užpuolė 

Schulze Baking Co. raštinę, su
rišo kasierių Theodore Hoeltęr 
ir paėmė iš seifo $2,000 pini- 
Viis ir $4,000 čekiais.

13 žmonių areštavo

GROSEBNĖ ir lunch room 
pardavimui, pigiai, yra 4 gyve
nimui kambariai, turiu parduoti 
pigiai dėl ligos.

810 West 48 St.

Keturi policistai užgirdo na
me prie 120 W. Ix>cust St., dai
nas ir stiklelių žvangėjimą. Jie 
nuėjo pasiteirauti kas ten deda
si ir iš vieno sužinoję, kad jie 
turį “vyną, dainas ir mergas”, 
padarė kratą ir areštavo 13 vy
rų ir dvi moteris, taipjau su
ėmė daug munšaino.
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G, E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Tel. Lafayette 8705—8706

, RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA patyrusi veiterka. 
Gera alga. Michigan Avenuc Bes- 
taurant, 10822 S. Michigan avė.

REIKALINGA moteris už gaspadi- 
nę ir prižiūrėti vaikų. Naujienos, 1739 
So. Halstfed St., Box 872,

_!. "L1

NAMAI-ZEME
2 aukštu mūrinis 

jino- 
isnio- 
Brid-

PARDAVIMUI 
namas, 4 fialai po 1 ruimus 
kėti $3000, likusius mažais 
kėjimais. Namas randasi ant 
geporto. Savininkas.

6546 S. Rockvvell st. 
Tol. Republie 10371

PABI4AVIMU1 namas 5 ir 6 kam
barių, geras aukštas beizmentas, 
elektra, guzas, maudynės, šiltas 
vanduo, 2 automobilių garažas ir 
4 durų uždarytas sodan Fordas. 
Parduodu dėl nesveikatos.

5405 S. Hoyne aye.

BARGENAS. , Turiu greitai par
duoti pigiai savo naują 5 rūmų bun- 
galowi Moderniškas namas, gera 
vieta Brighton parke. 1107 S. Fair- 
field avė.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika 
3149 So. Halsted St., Vice prez. J 
Mineikis, 3219 So. Wallace'St., Uut 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St.. 
Tint. rašt. A. Lazauskas, 3339 So 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė. 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
lx)\ve Avė., advokaas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Aubuin 
Avenue.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ P 
KLIUBO valdyba ant 1926 metų 
Pirm. C. Kailis, 5128 W. George 
St ; Vice pirm. L. Striupas, 182.‘ 
W.’ North Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
skis, 3341 W. Evergreen Avė.; Fin. 
sekr. S. Buneckis, 3312 Wabansia 
Avė.; Kasierius C. Lukis, 1821 Ne- 
braska Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio. •
3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republie 7411; Pa
gelbininkas, L Dabulskis, 1943 So. 
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811 W. 63rd St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpen- 
ter St., West Pulbnan; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6935 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenu\v Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K‘. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devieriė. 5648 So. Bishop St.

1IRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsedis, Joe Balčhunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe Šarna, .Kasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank Skirka, 
Maršalka, Joe Jankauskas.
Susirinkimai atsibuna kas menes) 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba,
Alex M. Yokubaitis, Nut. Rašt.
5502 W. 28rd Place, Cicero, II).

LIETUVIU AMERIKOS UKESŲ 
KLIUBAS, East Chicago, Ind. Val
dyba: Pirmininkas, J. Kovakis; 
Sekretorius, J. Kiškis; Finansų 
raštininkas, J. Mekšras; Kasierius, 
C. Grikšas. Susirinkimai atsibuna 
pirmą nedėldienj po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.
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Matai Kas Dedasi?

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

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

Ar Jus Norite 
tlidesnj užmokėsiu, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant Kpstumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
1TDERAL

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madison Strėet

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba 1926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vice-pirmininkė A. Mileriene, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininke L. Skrickus, 2419 We.-t 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolienė E. Jozaitienė, 736 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė ‘i*, 
Snolieųė, 6012 S. Francisco A ve., 
maršalka P. Grigienė, 33^2 So. 
Union Avė.

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba: Pirm., J. Balčiūnas; Pagelb., 
L. Yučius; Nut. Rašt., A. Yoku
baitis; Kasierius, Ant. Stumbris; 
Finansų Rašt., J, šarna; Kasos 
Globėjai, J. Yanušauskas ir Fr. 
Skirka; Maršalka, J. Yankauskas.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI
NINKŲ, 2156 W. 23rd St. Chica
go, III. PirmininkaH Antanas Dra- 
bulis; Pirm. Pagelbininkas Juozas 
Žiurkauskas; Raštininkas Alexan- 
dras Svaranavich; Finansų Rašt 
Simonas Judikis; Kontrolės Rašt 
Jurgis Gasparas; Kasos Globėjas 
Adomas Malikauskas ir Juozas 
Strelkauskas; Kasierius Jonas 
Jaukštis; Maršalka Kaspar Kiella 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 
3-čią nedėldienj.

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų ‘kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos Žmones Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.




