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10,000 žm. dalyvavo 
Dėbso laidotuvėse

Sovietija metė raudoną 
vėliavą; priėmė kitą |

Zinovjevas išmestas iš Komin 
terno; Trockis iš Politbiuro

Dėbso šermenyse dalyva- Sovietija pakeičia savo
vo 10,000 žmonių raudonąją vėliavą

Kūnas sudegintas krematorijoj; 
pranašaują didi paminklą 
i/ebsui Terre Raute mieste

darbinin- 
. Debsu,

TERRE RAUTE, 
2 L — Atsisveikinti 
kartą su mylimuoju 
kų vadu, Eugene
atiduoti jam paskutinę pagarbą 

es jo namais z Terre 
itovėjo susirinkus mil- 
dešimties tūkstančių, 

minia.
darbininkai, kuriems ve- 
Debsas buvo visą savoj 

gyvenimą pašventęs, kovodamas* 
už jų šviesesnę ir geresnę atei

ti čia jau buvo ir turthi- 
sluoksnių žmonių, kapita- 
prieš kuriuos Debsas ko- 
bet kurie vis tiek mylėjo

I Jaute 
žiniška, 
žmoniųL 
buvo

gUJ ų

Vietcj raudonos priimama rau- 
donažalia su aukso juosta 
aplink kraštus

VARŠUVA, X. 24. Rusijos 
legacija Varšuvoj paskelbė, kad 
raudonoji vėliava daugiau nebe
bus sovietų Rusijos emblema. 
Maskva priėmus dabar’ kitokią 
vėliavą — raudoną ir žalią, su 
aukso dažo juosta aplink kraš
tus. Pačiame vėliavos vidury

Daugiausiai tai betgj įr toliau pasiliks piautu-
vo ir plakto žymė.

VOJl
ir gerbė jį kaip kilnios dvasios 

delos idealistą.
tik po žeminius 

apleidę angliaka- 
šeimynomis; čia 

vietos ir apielin-
darbininkal; šim-

Vėliavos pakeitimo reikalavęs 
sovietų užsienio reikalų komi
saras čičerinas. Pastarasis nu- 

aukščiausiai sovietų va- 
kad visame pasauly rau- 
vėliava esanti partijos 

simbolas, ir kaipo tokia
ir skaisčios 
čia buvo ką 
kasyklų urvus 
šiai su savo 
buvo įvairių 
kės žmonių
tai specialiniu traukiniu atvy-'

: 300 žuvo per žemės dre 
bėjimą Armėnijoj

rodęs 
dybai, 
donoj i 
kovos
ji dažnai gatvių riaušėse dras
koma ir po kojų trypiama. Ji 
visai nelaikoma toj pagarboj, 
kuri pridera vėliavai tokios di
džios valstybės kaip Rusija.

kusių iš Chicagos adatos pra
monės darbininkų ir kitokių 
organizacijų narių ir darbinin
kų judėjimo vadų; buvo taip
jau daug mokyklų vaikų vie 
tos ir anielinkės miesteliu. sužeistų; miestas, 

turįs 60,000 gyventojų, pu
siau sunaikintas.

'Tūkstančiai

šermenimis rupiuos nabaš
ninko Dėbso draugai, kurie )>er 
ilgus metus aktingai, kartu su 
juo, dalyvavo socialistų judėji- *sandropol), Armėnija, X. 24. 
me. Kongresmanas Victor L. 
Berger, kurs prieš apie tiejetą 
dešimčių metų patraukė Debsą 
I socialistų eiles, savo kalboj 
ties karstu pasakė, kad Debsas 
buvęs didis amerikietis, dides
nis didvyris, ne kad 
generolas didžiajame 
riam nabašninkas iki 
uos priešinus 
ger, J 
laikys 
miems

LENINAKAN (buvęs Alek-

Del baisaus žemės drebėjimo, 
kuris penktadienio naktį supur
tė visą Armėnijos respubliką, 
Leninakano mieste, turinčiam 
apie 60,000 gyventojų, ir apy
gardoj buvo daugiau kaip 300 
žmonių užmušta arba gyvi griu
vėsiuose palaidota. Visa pusė 
miesto sunaikinta, ir nė vienos 
beveik triobos neliko nesužalo
tos.

bet kuris 
kare, ku- 

paskuti- 
Ateity, sakė Kel

is tori j a Debsą
sektinu savo auklėja-1 
vaikams pavyzdžiu. ( Sužeistų žmonių yra tūkstan

čiai. žmonių sumišimas ir bai-' 
mė dar labiau padidėjo paskli-1 
dus neteisingiems girdams, kad ( 
žinomas iš biblijos Ararato kai- j 
nas ėmęs degti ir mesti

\Villiam A. Cunnea, Chicagos 
advokatas ir buvęs socialistų 
kandidatas į miesto mayorus, 
pabriežė tą nepaprastą meilę, 
kuri pasireiškė Debse. “Jis pa
rodė man”, sakė Cunnea, “tą 
senovės mokymų tiesą, jogai 
meilė nugali viską. Dėbso mei
lė apėmė visą žmoniją, neišski
riant samdytojų, kapitalistų, 
kurių taktiką jis smelkė; neiš
skiriant dagi tų žmonių, kurie
kišo jį į kalėjimą. Ir kalėjime krematoriją 
būdamas jis nesijautė kalinys,‘bus palaidoti 
ir patys kalėjimo valdininkai ir nėse. 
sargai patapo jo geriausi drau
gai. Kalėjimas padarė Debsą
dar kilnesnį, nors kitus asme- bune, kurs toli graži! neprita
ri is kalėjimas 
gesnius padaro.

Chicago, III. Pirmadienis, Spalio-October 25 d., 1926

The Lithuanian Daily News 
1

Ent«r«d m Moond C1«M Matt«r March 7, 1914, at tha Poat Offltsa ot Chlnijo, III, 
. andar tha Act ot Mansh I, 1871.
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Milionieriaus McCormicko vila Viscaya Floridoj. Jos pastatymas kainavo $9,000,000. 
gerai atlaikė uraganą, tik potvyniai šiek tiek nuostolių padarė.

Rado šešis šeimynos Britų laivas paskendo; 59
narius nužudytus asmens žuvo

IIAMILTON, Bermudų salos, si r... X. 24. — Jūrėse ties Bermudų sis i , . . , :'salomis per siautusią smarkią 
audrą paskendo Britų laivyno 
aivas Valerian. Laivo įgula su
sidėjo iš 72 žmonių, bet, kiek 
žinoma, tik dvidešimt jų išliko 
gyvi. Visi kiti 59 turbut yrtf 
žuvę. Garlaivis Eastvvay taip
jau paskendo.

Vielos policija spėja, kad| Audros padaryti Bermudų 
Potter nužudė pirma kitus, pas-i salose nuostoliai siekia apie 3 
kui pats šoko šuliniu. Sako, kad 
per kelis pastarus mėnesius 
Potter buvęs labai susikrimtęs 
dėl savo finansinių dalykų pa- 
irimo.

lo čia išžudytus šešis 
Jungi. Valst. gynėjo, 
Potter’io, šeimos na- 
Potter’io žmoną, dvi 
ir du an ukus. Jų k u-

buvusio 
William 
rius, 
dukteris
nai buvo sukapoti, supjaustyti
Paties Potter’io kimų rado šu

ŠEŠI BANDITAI APIPLĖŠĖ 
KETURIASDEŠIMT 

SVEČIŲ

22.

milionus doleriu.

Kubos uragano aukų 
skaičius didėja

Trockis ir Kamenevas iš 
mesti iš Politbiuro

Zinovjevas pašalintas iš komin- 
terno; kiti opozicijos vadai 
nubarti.

Leonas 
Kamenevas 
iš visų ga- 

parlijos 
biuro, 

išmesta

lingiausios komunistų 
įstaigos—iš politinio
Gi ešery Zinovjevas gi 
iš trečiojo [komunistų] inter
nacionalo, kur jis iki šiol buvo 
piimininku.

Tatai padaryta .bendru ko^ 
ministų partijos centralinio 
vykdomojo komiteto ir centra- 
linės kontrolės komisijos tari
mu. Visi trys minėti asmenys 
no budu tapo nubausti už sa

vo opozicinę darbuotę.
Kiti opozicijos vadai — Pia- 

takovas, aukščiausios ekonomi
nės tarybos vicepirmininkas; 
Sckolnikovas, buvęs finansų ko
misaras; Smilga, anglies ir alie
jaus biure 
dokimovas, 
vykdomojo

viršininkas, ir Jev- 
kai}M> centralinio 

komiteto nariai, ir 
— visi gavo aštrų

papeikimą.

Bando Jot' Ch^sną išgel
bėti nuo kartuvių

Prašymas dėl naujos Sa- Francuzas apie skoly mo
cco-Vanzetti bylos 

atmestas
Massachii'Ctts Aukščiausiojo 
teismo teisėjas Thayer atmetė 
Sacco ir Vanzv’.ti advokatu pra
šymą. kad pasmerktųjų mirti

dema. Sacco ir Vanzetti gynė
jai buvo pristatę teismui vieno 
mirties bausmei pasmerkto kri
minalisto, Celestine Madeiros, 
affidavitus, kuriuose pastarasis 
tvirtina, kad piktadan’hv, dėl 
kurios Sacco ir ‘Vanzetti buvo 
apkaltinti ir Pasmerkti, papildęs 
jis, Madeiros, su savo sėbrais.

Teisėjas Thayer pareiškė, kad 
Madeiros savo affidavituose 
meluojąs. Vieuas Madeiros Įvar
dytas banditas* buvęs kalėjime, 
kai piktadarybė įvyko; antra, 
Madeiros sakąs, kad pinigai bu
vę juodame krepšy, tuo tarpu 
kai iš tikro jie buvo gabenami 
dviejose metalinėse dežėse.

Sacco ir Vanzetti advokatai 
pareiškė, kad jie dar apeliuosią, 
matyvuodami tuo, kad teisėjas 
l'haver klydęs.

Sacco ir Vahzetti yra pa
smerkti mirties bausmei už ta
riamą jų užpuolimą, nušovimą'no, 
r apiplėšimą dyiejų kompani- tų savo kareivių, kurie žuvo dėl 
jos tarnautojų, gabenusių ke- tų pačių kaip ir Francijos ka
lias dešimtis tūkstančių dolerių (reiviai idealų, palikti sau savo 
kompanijos pinigų.

kėjimy Amerikai
Siulo sudaryti tarptautinį ban

ką, kuriam visa Europa duo
tu resursu skoloms atmokėti

PARYŽIUS, X. 24. —-Fran
ci p atstovų buto skolų komi
sijos pirmininkas Adrien Da
rine proponuoja sukurti tarp
tautinę banko organizaciją, ku-1 
riai visa Europa parūpintų rei
kiamų resursų karo skoloms 
Amerikai atmokėti.

j “Kits kito mylėjimo' laikas 
praėjo 
keti. Gerai!” pasakė 
“Skoloms sudoroti yra 
dai: viena, vaduojantie: 
gurnu ir draugingumu; 
grynai bizniškai.

“Pagal pirmą būdą, valstybė, 
kuri visados gyrėsi savo drau
gingumu Francijai, butų galė
jus parodyti, kad ji neužmiršo 
tiesos ir skolas butų galėjus 
sureguliuoti taip, kaip kad butų 
geidę Amerikos kareiviai, ku
rie krito Franci joj.

“Pagal antrąjį metodą, Ame
rika nori užmiršti savo ir musų 
praeitį; ji sako, kad biudžetai 
nebalsuojami garbingais at

siminimais; ji nori Washingto-
Lafayetto Rochambeau ir

HAVANA, Kuba, X. 24. — 
Siautusio praeitą trečiadienį 

[uragano aukų skaičius nuolatos 
• didėja, 
iki šiol 
mažiau 
donoje 
mais žuvusių esą arti 600, suža
lotų apie 9,000 ir netekusių 
pastogės šeimynų apie 6,000.

žuvusių žmonių, kaip 
apskaičiuoja, bus ne

kaip 500, o Kubos Rau- 
Kryžiaus apskaičiavi-NEW YORKAS, 

šeši banditai praeitą naktį puo
lė naktinį Biarritz klubą W. 
54-toj gatvėj, kuriame linksmi
nos apie keturiasdešimt svečių.
Sustatę svečius prie sienos iri ,,,,,,, t 
atėmė iš jų pinigų ir brangme- " ' _
nu bendrai apie 20,000 dolerių ITelsmas n,lte,se ‘!u>-
vertės. banditai automobiliu ,'n«ton «nd ()uinc-v geležinkelio 
jabėni * kompanija sumokėti vienai mo

teriškei, Emilijai Behnke, 6,118 
dolerių atlyginimo už mirti jos 

Per 9 mėnesius Varšu- |vyro, kurs metai atgal bu\o to 
geležinkelio traukinio užmuš
tas.

vo.j nusižudė 1.000 
žmonių

VARŠUVA, X. 24,-r-Paskelb- 
tomis statistikos žiniomis Var
šuvos mieste. turinčiam apie 

Atėjo laikas skolas mo-19"" tukst.-mėių gyventojų, per 
Doriac i pirmus šių metų devynis mė

nesius nusižudė 1,000 asmenų, 
vyrų ir motei ų.

Viens kitą spaudžia, o vi 
sus * kapelionas

teisia- 
antra,

Kauno Socialdemokratui ra
šo iš Biržų: .

Biržų gimnazijos direktorius, 
perskaitęs “Soc.” apie save 
straipsnelį, pasišaukė vieną mo
kytoją ir mandagiai jam paaiš
kino, kad jis, varžydamas pa
žangiuosius mokinius, elgęsis ne 
savo valia, o kapeliono spiria
mas. Pataręs net rašyti ant jo 

Junglinių Valstijų kreisery! kundą Šv. Ministerijai, nes tuo 
Trenton vakar įvyko patrankos budu gal butų sumažinta kape- 
sprogimas, kurio vienas Įgulos iono galia. .
narys buvo užmuštas, keli kiti 
sužaloti. Kreiseris darė 
mo pratimus jūrėse ties 
tanamo.

Patrankai sprogus krei
sery vienas užmuštas, 

keli sužeisti

šautly- 
Guan-

Vėliau VIII klasės mokiniams 
pasisakęs, kad ir jis, kai buvęs 
gimnazistas, buvęs iš VIII kl. 
švytas. Paklausus kodėl, at
sakęs: “Ogi už tai, už ką aš 
jus dabar baru, o jus mane į 
laikraščius, dedate.”

Tik stebėtis reikia, kaip krik
ščioniškas rėžimas su visaga
liais' kapelionais, demoralizavo 
i mokytojus.

PA/RYŽIUS, Francija, X. 24. 
— Užsienio ministeris Briand 
vakar turėjo konferenciją su 
Vokietijos ambasadorium von ( 
Iloeschu.

Mirties bausmei pasmerkto 
Joe Chesno advokatai įteikė 

(teismui peticiją, prašydami, 
kad Chesno prisipažinimas prie 
piktadarybės butų atidėtas į 
šalį. Peticijoj nurodoma, kad 
Chesnas buvęs blogai patartas, 
neturėjęs tinkamo advokato, 
'ir kad kaltu jis prisipažinę^ tik 
Į iš baimės ir susijaudinimo.

Valstybės gynėjas Fląta pa
reiškė, kad pirmadienį ar ant
radienį jis ‘teiksiąs teismui 

ameri-jkonlr-peticiją.
(Arti-

lava, c

Karaklio miestas, kur 
kiečių Near East Relief 
mųjų Rytų šalpos) organizacij 
ja laikė žemės ui 
ir Bojarduro ii Baarilio ^nies- 
teliai visai sunaikinti.

Joe ‘(’.hesnas, pasmerktas
. . . . , (mirti, turėjo būt pakartas kaipkio mokyklą,! .. , . ..... .

amžinoj ramybėj.
statvti savo sąskaita

TETRAZZINI GAVO NAUJĄ IR nierius.
JAUNĄ VYRĄ

FLORENCIJA, Italija, X. 24.
Garsi operos dainininkė, 

Luisą Tetrazzini, jau 60 metų 
amžiaus,' ištekėjo už vyro, lįet- 
ro Vernati, kurs yra tik 32 me
tu.

Ji nori pri- 
kaip biz-

Franci j a 
visas jas. 
su tam

pripažįsta
Mes jas 

tikromis te
su viena sa
manis duotų 

su visomis

sudeginti. Pelenai 
Terre llaute kapi-

spalių 16 dieną, bet gubernato
rius Small bausmės išpildymą 
pailgino dar dvidešimt septy
niomis dienomis.

BOSTO, Mass., X. 24. — 
šiaurinėj Naujosios Anglijos 
daly vakar siautė sniego audra 
ir lijundra. Vermonte nutrau
kyta telegrafo ir telefono vie
los, taip kad susisiekimas tapo 
sutrukdytas. 
. I ■ I n'U. X- ■ iiTĮ iraįimXX.. I ■

II.. ■ ...................................... . I IW|

“Gerai, 
skolas — 
mokėsime, 
čiau rezervomis ir
lyga. Tai yra, kad 
laiko ištirti, kartu 
kitomis valstybėmis, ar nebūtų 
galima sukurti tam tikra tarp
tautinė banko organizacija, ku
riai visa Europa duotų reikalin
gų resursų skoloms Amerikai 
atmokėti.”

Dbriac sako, kad jei pavyktų 
toks skolų mokėjimo aparatas 
sudaryti, Amerika gautų savo 
pinigus, ir visi vėl gyventų, 
kaip gyvenę, tik jau “didi sim
patija butų sužalota.”

Laikraštis Terre I taute Tri-

Francijos skolų sutar
ties diskusijos ati- 

dedamos
^QRF=t

dažniausiai blo- ria socializmui ir socialistams, 
dėl Dėbso mirties išspaudino 
vedamąjį straipsnį, kuriame’daus reikalų

Tai-p kitų kalbėtojų buvo ži- sako, kad “ateis diena, kada raut vakar paskelbė, kad k*- 
nomi socialistų vadai — Sey- Terre Haute miestas pastatys dangi biudžeto sutvarkymas UŽ- 
mour Steadman iš Chicagos ir didį paminklą Debsui”. Debsas, imsiąs daug laiko, tai WasĮv 
Morris Hiląuit iŠ New- Yorko. sako laikraštis, buvo tas lieps- ingtono skolų sutarties disku- 

pasibai- nojąa žibintas, iš kurio į žmo- sijos parlamente veikiausiai 
Dėbso kūnas nes ėjo didis tikslas. Pasaulis neįvyksią ankščiau, kaip atei- 

į Indianapolio asimiliuojąs Debsą. Inančio sausio mėnesį.

PARYŽIUS, X. 24. — Kabi
neto posėdžiui pasibaigus, vi- 

ministeris Sar-

šermenų apeigoms 
gus, nabašninko 
buvo išlydėtas

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

Iš viso gražu; mažumą 
Čiau; vidutinis mainąsis. 
jas.

' Vakar temperatūros 
vidutiniškai 4Op F.

šiandie saulė teka 6:1b 
džiasi 4:55 vaandą.

pra

šil-

buvo 
t .

TIFFIN, Ohio, X. 24. — Del 
to, kad vietos Heidelbergo uni- 
versitetas pašalino vieną stu
dentą už tai, kam jis studentų 
laikrašty papeikė maistą, duo
damą mokyklos bendrabučio 
studentams, 150 to bendrabu
čio studentų sustreikavo. Jie 
pareiškė, kad lekcijų jie neap- 
leisią, bet bendrabuty nevalgy- 
sią.

Universiteto taisyklė yra, ’ 
kad visi nevietiniai studentai* 
valgytų bendrabuty. I

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų!

Telegrafuokit .pinigus per Naujienas 
Lietuvon. J

»

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, BĮ.
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Namai ir Žeme
( Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba

Incorp. 1925 in. bai. 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkus — 2221 W. 22nd S*., Canal 2552
J. YUŠKEVIČBJS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., Jaifayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

“brokeris”, lietuvis ar airišis, 
nes girdėt, kad kai kurie liotu- 

. viai ėina pirkti namų pas sve
timtaučius?.

I —Mntai kaimynai, aš esu
gimęs iš tikros lietuvių šeimy
nos ir esu kupinas tikro lietu
viško kraujo, tad ir nenoriu 
jokio reikalo turėti su airišiais, 
nes ir tarpe lietuvių real esta-

-  torių randasi toj biznio srity 
be vertės.’ Jie mano, kad ir su žinovų ir sąžiningai patarnau- 
Amerikos popieriniais doleriais 
gali kas nors panašaus atsitik-* 

nuo-l^’-------------aPs*rkika. Amerikoj
>igyt i sen*au’ *r dabar, po- 

safininku dėl pierini3 ir al,ks0 dolcris '•vgus' 
Popierinį dar greičiau ima 
gu auksą ar sidabrą, nes 
patogiau nešiotis kišenių j.

Tieji žmonės skriaudžia

Florida dito vaisiai yra tik keli' vaisiai, 
kurių 
pirmą 
mteus

auginimu Florida užima

šita valstybė augino di- 
dalj ankstyvų daržovių, 

kaip tai:
Kuomet vaisiai ir daržoves la
bai lengvai auginamas, pievokš

tomačių ir salieru.

Pirmieji žingsniai per 
kant namą

Kad i nsmuo išsirenka

ir susitaiko su 
kainos ir mokėjimo būdų, tai Į 
sekantis žingsnis yra padary
mas raštiško kontrakto. Kont
raktas turi būti ant rašto, nes 
žodžiai teisme nedaug tesveria.'

Daromoj suiarty privaloma; 
pažymėti pard vėjo ir pirkę

ne-

Purk kitas gerai žinomas rezor- 165 mylios iš .lacksonville, Yra 
tas. Ant vakarinio kranto ga
lima paminėti St. Peterburgh

industriališkas centras.
Iš 968,470 Floridos gyvento- 

Sarasota. , , j jų -638,153 yra balti. Svetim-
Tarpe svarbesnių miestų šioj j Šalių ir jų vaikų yra 105,858.

moji nuo3?’ 
tais ir maži 
lumų.

Klaic

Be to, reikalinga kon- 
leti sekanti punktai:

1. Kad pardavėjas įteiks 
pilkėjui “warranted deed' — 
nesuvaržytas teises į nuosavy-

pa
ltys save. Be neramumo ir bai
mės, laikant pinigus kojinėse, 

Į jie nukenčia dar ir medžiagi- 
Iniai. Įdėti pinigai į banką, mor- 
gičius ar kokią nors nejudina
mą nuosavybę, neša nuošimčius, 
auga. Paprastu budu gaunant 
6 nuoš. pinigai į kokius 15 me
tų pasidvigubins: padėjus tuk- 
santj gausini du tūkstančiu. 
Perkant narna ar lota labai len- I v

ja. Beabejo ir tarp lietuvių 
randasi žmonių, kurie užsiima 
real estate bizniu be jokio pati
rimo ir vien tik su blogais no
rais, bet tos rūšies biznierius 
lengva išskirti, nes vieni žmo
nės vadina juos “bedrum- bro
keriais,” o kiti kampininkais. 
Nes daugiausia jie stovi 
kampų i,r tyko pasigauti 
ntą, lygiai katė pelę.
—Tai p., Bailaus kas sakai

ant
kli-

kad 
biz- 

uierių yra didelis skirtumas.
—Taip, kaimynai, 

“bedrum-brokeriai 
pirkėjams arba 
jokios apsaugos 
nes didžiuma

reikalauja geriausios priežiū
ros. Žole pasodinama eilėmis, 
kiekvienas augalas atskirai, ir 
kasdien turi būti aplaistyta, kol 
pradeda augti. | apie šešius mė-

2. Jei yra kokios nuomų su
tartys — “lease”, tai laiką nuo 
kurio pirkėjas pradės gauti 
rendas. Paprastai įrašoma, 
jog nuo perda\’imo “deei

3. Mokėjimą taksų ir 
njentų už vandenį, gazą, 
ir tt. Reikalinga nudarą

kartus padidėt. O ką atsieksi™ 
laikydami auksą namie?

Man prisimena senai girdėta 
1 ietuvoj pasaka. Vienas ukinin- 

kad kada 
metai, vis

kas, nujausdamas, 
nors gali užeiti blogi

vadinami 
neduoda 

pardavėjams 
garantijoj, 

tokių gaivalų
praktikuoja reni estate biznį be 
jokio patirimo ir taipgi neturi 
pastovių biznio ofisų, kur butų 
galima kasdien juos surasti. 
Daugiausia tie šmugelių ponai 
gyvena 
minose,

Florida, kuri randasi pietry- 
tuose, yra vadinama “pusiausa- 
line valstybe”. Jos plotas (58,- 
666 mylios) yra 3,500 ketvirtai
nėmis myliomis didesnis už Če
koslovakiją, ir suvirš tris syk ninė žolė labai bloiai teauga ir 
didesne už Daniją. Beveik 5/6 
dalis jos ilgumo, arba 375 my
lios vandeniu apsupta, Atlanti
ko okeano rytuose ir Gulf oi’ 
Mexico vakaruose.

Floridą rado Ponce de Lcon,'nesiūs pievokšninė žolė pasi 
beieškodamas jaunystės šalti- rodo.
nio. 1513 metais, Velkė dienoj,! 1920 m. Florida turėjo 54,- 
Ponce de Lcon su būreliu d ra u- 600 ūkių, kiekvienas iš beveik 
gų matė žemę, kur šiandien sto- 112 akrų. Baltų ūkininkų buvoj 
vi St. Augustine, ir išlipę iš lai-Į 41,051, juodų , 12,951 ir sve- 
vo viską pasisavino vardu Is-i tur-gimusių 2,715.
panijos karaliaus. Florida ispa-; vaisių ir daržovių, 
nų kalboj rieškia žieduota.

1821 m. Suv. Valstybės užmo- vės, avys ir kiaulės—reikalauja 
kėjo Ispanijos karalystei pen-U^®! mažai priežiūros, nes žie- 
kius milionus dolerių už tą že-' moi nereikia tvartuose laikyti, 
mę. Tas buvo p pi e 62« centai Daug gyvulių išsiunčiama į ila- 
už kiekvieną akrą. Nuo 1922 vaJllF 
metų, kuomet Floridoj prasidėjo 
smarkus “lotų pardavinėjimas, 
iki dabar, žmonės iš visur ke
liauna į Floridą, lik 1849 metų

Be visokių 
auginama 

Įvairus riešutai. Gyvuliai kar

ar priešingoji pusė.
4. Jei yra morgičiai,

paims ant

o teisių ar- 
atatuikamos

Depozituoti pinigai

pilkėjas neišpildo savo pažadų, 
tai depozitas dingsta, jeigu 
pardavėjas neįteikia pilno “tit- 
le", tai užstatyti pinigai priva
lo -būt gražinti.

7. Kiek bus mokama komiso 
realestate tarpininkui.

Prisilaikant šių taisyklių ga
lima išvengti ‘langelio nesusi-

kol jį visai nepripildė. 
laukė ir prašė Dievo, kad tasai 
pagreitintų blogų metų atėjimą.! 
Bet blogieji metai nesirodė. Į 
l’kininko kviečius, rugius iri 
avižas pradėjo kapot pelės ir: 
p > kiek laiko aruoduose nebeli-1 
ko nieko. !

Musų aukso taupytojai nege- 
resni už ana ūkininką. Jie lau- * * 
kdami antro pasaulinio karo,1 už 
kuomet popieriniai pinigai ne-Į 
teks vertės. turės : 
daugelį metų ir pasidalyti sau 
nemažai nuostolių. Kuomet, 
kaimynai, kurie leido pinigus | 
apyvarton, turės gražius namus* . . . .... iir bus apsirūpinę, )ie gi patys i

ir daro biznį bedrui- 
o kiti net bcismontuo- 
kad jeigu pagavo rank- 
iš kliento, tai jau nei 

c nesurasi. Taipgi tie 
bedrum-brokeriai”

i O V 1 I l i/ ,pimgiusDabar lįsi v .su zval
vadinami .
nepriklauso nėi prie jokios le-
gališkos real estate organiza
cijos ir didžiumoj neturi vai

zdžios leidimų “lic 
kuoti real estate 
šmugeliuoja kaip 
Nors tie vadinami

biznį, bet 
butlegeriai. 

bedrum-bro-
patarnavi- 

at lyginimą.

pratimų.

Gailis skirties su auksu

paauksintą dolerį.
Geriausia vieta pinigui, tai 

ten, kur jis neša šiokį tokį nuo
šimtį, didina pati save. Laiky
ti jį už pečiaus, 
žinti jo vertę. —

visai
, .... ... kitos pusės nusuka tris 

sugaišti |<ar(us daugiau negu teisėtai 
liems priklauso. O kita įžymi 
dalis lietuvių nejudinamos nuo
savybės biznierių turi platų 
patirimą real estate biznyj ir 
atsakomi ugi už savo darbus.
Didžiuma jų pi įklauso prie at- 
sakomingų organizacijų, kaip

reiškia ma
G. Lucas.

tai:

Floridoj yra vis'okių paukš
čių—strazdų, lakštingalų, I la-i 
mingų, garnių ir *t.t% Giriose 
yra mažų juodų meškų, šun- 
luokių, elnių ir didelpbių.

Aligatorių ukininkysto yra 
viena iš populiariškiausių ir ge
riausia užmokančių užsiėmimų. 
Odos vartojama dėl maišų, ki-;

valstybėj yra sekantys:
Jacktonville, su 95,450 gy

ventojų yra didžiausias miestas 
ir komercialis centras. Randasi 
ant St. Johns upes, apie 30 my
liu valstybės vidury. Čionais 
upė labai plati ir tokiu budu 
šis miestas yra uostas, ir di
džiuliai okeanų laivai čion su
stoja. Yra Floridos vartai. 
Svarbiausios industrijos —laivų

Ką reiškia, tavo vakaryk 
štiš sapnas? .

džio išsiuntimas
Tampa su 91,693 

randasi ant Tampa 
karus. Svai blausia 
yra cigarų ir cigarų 
Tų produktų verte 
$25,000,000 
žmonių, 
yra

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti
ktame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi-

ir auginyčios.
gyventojais 
Bay j va---- x------- -----o„, „ r.__

pramonė sapnuojame, jaučiamės blogai;
gaminimas, bet mums miela sapnuoti apie 
kasmet yra 

ir samdo 15,000 
Tarpe kitų industrijų 

gurbų, meblų, čigarų bak- 
laivų statymas, žuvavimas

Yra lietuvių, kurie turi su
taupę keletą tūkstančių dole
rių auksu. Auksą yra jie taip 
pamėgę, jog nieku budu nenoii 
su juom skirties. Kartais 
jiems ateina | galvą pirkties 
kokį daiktą — nejudinamą 
nuosavybę ar ką nors kitą, 
mąsto jie, išleisi auksą, 
daugiau jo nebematysi.

Vienok saugoti tokie

Bet, 
ir

pini
gai nėra lengva. Išvažiuoja į 
darbą — mąstyk kad kokie ne
laukti svečiai neiskraustytų, o 
nakties laiku, kad neįsiveržtų 
piktadariai, l aip žmogus ir var
gstu. 'Fui i aukso, bet turi ne
mažai hr bėdos.

bai gerai atsimena netoliipas 
daugelio šalių permainas, kuo
met popieriniai pinigai likos

itaal Estate brokeriai ir 
bendrai brokeriai

Ana diena eidamas Ilolstii- 
čiu netikėtai susitikau su senu 
pažįstamu p. Radausku. Mums 
bekalbant apie bėgančius rei-

sveikas gyveni dabartiniame 
laike, kad niekur n‘matyt?” 
“Nugi matai kaimynai, parda
viau savo namą Bridgeporte ir 
nusipirkau puikų naują namą 
gražioj vietoj, arti ALarųuette 
parko, kur gyvenu kaip Lietu-

—Sakai, kad pirkai ir par
davei namus, tai sakyk, kas 
tamstai patarnavo pirkime ir 
pardavime kaipo suvedėjas —

Board. Virš pažymėtos organi
zacijos stropiai daboja savo na
rių veikimą ir baudžia nusi
kaltusius sulig įstatymų, l’aip 
gi visi turi Įsteigę pastovius 
ofisus, kur galima kasdien su
rasti. Didžiuma turi savo nuo
savybes ir visi yra legalizuoti 
valdžios ir turi “license”. Tad 
nėra jokios baimės su tokiais 
biznieriais turėti reikalą, nes 
jie atsako už savo darbus.

TASTELESS CASTOR OIL
.aiiui geras caslut ull pa 

darytas dėl medikallo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nešimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labelials.

visus aptiekoriiu

[Pacific and Atlantic Photo]
VAIZDAS Iš CHICAGOS AP1ELINKĖS

ginus žmonių. Spekuliatoriai, 
sukčiai ir geri piliečiai perka 
ir pardavinėja lotus—lieknuose, 
miestuose, visur nuo dolerio 
iki tūkstančių dolerių už akrą. 
Kodėl visi šitie žmonės apleido 
savo namus ir užsiėmimus šiau
riuose, rytuose ir vakaruose ir 
ieško laimės vietoj, kur visuo-! 
mot buvo žinoma kaipo pasibo- 
vinimo vieta? “Klimatas ir že
mė”, sako nejudinamo turto 
agentai.

Gal ir tiesa, kad Floridos kli
matas padaro iš šios valstybės 
populiariškiausią žieminį rezor- 
tą, kas žymiai prisideda prie jos 
turto. Žiemos paprasta tempe
ratūra yra 60 laipsniai Fabre- 
nheit, ir vasaros—78 laipsniai 
Fabrnehęit. Birželis, liepos ir 
rugpiutis yra karščiausi mene- (^e ’’’ Dayto Beach pritraukdavo

Bet per per-
.................. ~............. tos vietos 

tropikų sezonu, J>uomet per die-' ne taip labai populariškos. Palm 
nas nepainiau jamai Ii ja. čionais Beach pereitais metais tapo 
truputį palijo-ir vėl oras gra
žus. Paprastai Ii ja kas tris ar
ba keturias valandas.

Išėmus Louisianą, Florida tu-( 
r i žemiausią augštumą (eleva- 
tion) virš jūrių lygmalos. šiaur
vakarinė dalis Nukainuota, bet 
krantų ‘žemė žema, . daugelyj 
vietų pelkiuota.su daug pieš-, 
kinių salų ir koralo povandeni-' 
nių uolų. Yra suvirš 30,000 
ežerų. Lake Okeechobee pie-į 
tuose turi 12,06() ketvirtainių1 
mylių, šios valstybės žmonės 
vadina visokius vandenius eže
rais ir gal todėl jų skaičius toks 
didelis Randasi daug šaltinių su 
“carborates” ir “sulpheratted- 
hydrogen”. Vienas iš garsiausių 
randasi netoli miesto St. Augus
tine, dvi mylios į jurą, vanduo 
taip verda, kad vilnys su baisiu 
smarkumu muša jį.

Garsus “Everglades” yra pie
tinėj dalyj; šita vieta susideda 
iš vandens ir žemės. Gana di
delė dalis šios nevaisingos ir 
dykos žemės jau buvo pagerin
ta. Bet kuomet visa bus page
rinta ir padaryta vaisinga, tai 
agrikultūriškam." tikslams val
stybė turės 1,200,000 akru bran
gios žemės.

Floridos didžiausia upė, St. 
John, prasideda cipristų deka
nuose į niaurius nuo Evergla
des ir teka paraleliškai su kran
tu iki Atlantiko okeano kelioms I 
mylioms į rytus nuo Jackson* 
ville. Del plačios įtakos Jack- 
scnville yra pajūrinis uostas.

Dainos garsioji “Suwanee” 
upė yra labai maža ir visai ne-

gybes žmonių. Oisterių yra 
daug, ir pinčių ir koralių žve- 
jystės užima svarbią vietą.

Prie valstybės turto prisidė
jo natūraliai depozitai fosfati- 
nio akmens, kas pristato ma- 
teriolą didelėms trąšų industri
joms, produktas ne tik išsiun
čiama kitoms valstybėms, bet ir 
kitoms Europos šalims.

Per ilgą laiką Florida yra pa
garsėjus kaipo žieminis rezor- 
tas. Prieš karą, kuomet auto
mobilių lenktynes visur viešpa
tavo, metinės lenktynės Orman-

Miami su 68,754 gyventojų 
stovi ant Biscayne Bay, 366 m. i 
pietus nuo .lacksonville. Turi 
dideles vaisių pakavimo ir kon
servavimo vietas. Netoli iš mies
to augo visokį tropiški vaisiai, 
todėl visi siunčiami i Miami dėl 
pakavimo ir išsiuntinėjimo.

St. Augustine su 10,458 gy
ventojų yra trisdešbnts mylių į 
pietus nuo" .lacksonville, St. 
Augustine yra Suv. Valstybių 
seniausias miestas, šito miesto 
vartai buvo pastatyti suvirs 
400 metų atgal ir visur pagar
sėję. Senos gatvės’ labai siau
ros. Ir senos miesto dalys pa
našios j ispanų miestą.

Taliahassee, valstybės sosta- 
pilė, turi 6,415 gyventoju ir

gražią merginą, ar moteriai 
apią vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 S©. Halsted St. 

Chiaųr*, m.

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

sezoną, daugybes žmonių.
* .

populiariškiausia vieta. Winter

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3511-16 Roosevelt Rd

Arti St. I.ouis A ve 
CHICAGO* ILL.

12th STREET
Tel. Kedzio 8002

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir

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

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

Keliaujant per Floridą gali
ma rasti visokių tropiškų aug
menų. Netaip apgyventose da
lyse yra aukšti pusių medžiai. 
Florida užima pirmą vietą ter
pentino, dervos ir sakų produk
cijoj. , 

šiauriniams žmonėms dideli 
apelsinų elkai yra labui žingei
dus.’ Kartais vašiai ir žiedai 
pasirodo tuo pačiu laiku. “Gra- 

anana- 
kriau-

pefruit”, “tangerines”, 
sai, bananai, “avodado 
šės, persimonai, citrinai, “kum* 
ųuatas”, gujavui ir mangomo

Vardas

Adresas

Miestas.................................. — State............
IŠpildyk ir tdŲRk Naujienoms

. -. v............. ■ • .

pelkiuota.su
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MUSŲ MOTERIMS
.......... —" ... ......... ■■ ■■ Veda Dora Vilkienė"—"——

ų IR KAIP VIRTI
UBAGŲ SRIUBA

1 didelį jautienos kaulą
l didelį vištienos kautą
I šmotuką kepenų
6 puodukus vandens
3 šaukštukus petrušku
1 šaukštuką druskos
3 puodukus supiaustytu mor- 

kvų, žirnių ar kitokių ko
kių daržovių. x

Nuplauk kaulus, pridėk ke
penys, užpilk šaltu vandeniu ii 
virk ant mažos ugnies 2 valan
das. Sudėk daržoves ir dar virk 
valandą laiko. Išimk kaulus, 
juidėk gana druskos ir paduok 
karštą.

Jeigu nori, gali perkošti, pri
dėti tomatų, užbaltinti Smeto
na ir paduoti su krekėtais kaip 
tomatų sriubą.

KEPTAS KUMPIS

1 kumpį 8 ar 10 svarų
1 puoduką rusvaus cukro
4 šaukštus miltų
1 šaukštuką muštardos
3 šaukštus gvazdikų
3 šaukštus vandens.
Mirkyk kumpį šaltame van

deny per naktį. Permainyk van
denį viena ar du svkiu. V irk 
valandą laiko, nusunk vande
nį. Nuimk skūrą ir taukus, jei
gu jų daug yra. apdenk miši
niu padarytu iš cukraus, mil
tų, muštardos iš šalto vandens. 
Sukimšk gvazdikus Į kumpį.

MADOS.

No. 2885 I^abai elegantiška sukne
lė. Galima dėvėti namie ir svečiuos- 
na. Graži bus iš lengvo šilko ir ak
somo, kartu maišyta. Sukirptos mie
los 16, 18 metą ir 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 5^ pardų, 40 colių materijos ir 
N yardų skirtingos materijos apykak
lei apsiūti.

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. Laiškus reikia adresuoti:

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

^NAUJIENOS Pattern Dept. ;

1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 16 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaist.)

Kepk valandą laiko karštame 
jjeėiuje ir prisukus ugnį, kepk 
✓vi 3 valandas. Paduok stalan
Ui:

Cinamonų obuoliais

2 puoduku cukraus
1 puoduką vandens
3 šaukštus cinamonu su cuk

rum
3 didelis obuolius.
Padaryk sirupą iš cukraus, 

sandelis ir cinamonų. Kaip už
virs, sudėk obuolius, nulupk ii 
mpiaustsk pusiau. Virk bent 
25 minutes kol obuoliai bus 
minkšti, bet nepavirs į košę 
Paduok karštus su kumpiu, an
tim arba pork chops. šaltus ga
lima valgyti su plakta arba pa
prasta smetona kaipo desertą.

BRI(>( HE

5 puodukai miltų
1 , šaukštuko miltų?
<2 puoduko cukarus
1 1 į puoduko sviesto 
7 kiaušiniai
1 šmotukas mielių
1 i puoduko drungno van- 

iens. Prie drungno vandens 
iridėk cukraus ir mielių. Kuo
nei ištirps mielės pridėk pusę 
niitų( persijok per sielą), 3 
kiaušinius, gerai išplaktus. Duok 
oakilti. Kaip pakils, sudėk iš
barstytą sviestą, likusius mil
tus, druską, išplaktus kiauši
uos ir viską gerai išmaišyk, ii 
ninkyk kaip paprastą duoną 
)uok tegul pastovi 3 iki 3‘g 
’alandų ir pakjla. Paskui pa
lėk į ice bo\ labai šaltoj vie-

No. 887. Jauninanti suknelė. Gra
ži iš šilko arba naujos vilnonies jer- 
sey. Sukirptos mieros 16, 18 metų, 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per kruti
nę. 36 mierai reikia 4lA yardų, 40 
materijos ir % yardų skirtingos ma
terijos.

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. Laiškus reikia adresuoti 1

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
((l^,,<(t<t(«(^i(<(0M««M<««*«**^**^*****Y*********aMM 

(Miestas ir vaist.) 

toj' ant 2 -3 valandų. Padėk 
uit išmiltuotos lentos ir iško
čiok, kad butų \\ colio storio. 
Viršų tešlos išlepk 2 šaukštais 
karpyto sviesto ir vyniok iš 
kraštų į vidurį, taip, kad pa
sidaryt ų 3 eilės. Supiaustyk 
i nedidelius šmotukus jr pada
ryk nhažas bandytes. Duok pa
kilti ir kepk karštame pečiuje 
25 minutes. Viršų bandytės ap
tepk karštu vandeniu ir leng
vai apibarstyk labai smulkiu 
.•tikru m.

Iš šios porcijos padarysi 18
bandutes.

PUMPKIN PIE

2 puoduku virio pumpkin
% puoduko cukraus
•/2 šaukštuko druskos
1 kiaušini
1 šaukštuką cinamonų
1 šaukštuką imbiero (malto)
• 2 kvortos šutinto pieno
2 šaukštu miltų.
Perkošk pumpiną per setą, 

n idėk cukrų, miltų, druska, 
prieskonius pieną ir gerai iš
plaktą kiaušinį. Padaryk tešlą* 
kaip dėl pajaus, paskui pri- 
■j’lk viršminėtu mišiniu. Kepk 
nekarštam pa<’iuįe viena valau- 
d,.

ALA SULA MAKARONAI

2 kiaušiniai
1 puoduką makaronų
G šaukštukai tirpyto sviesto !
2 šauktšukai vanillos
2 šaukštukai migdolų ekstrak

to
2!/> puoduko Quaker Oats, 
avižiniu krupų).
Plak kiaušinius truputį, o 

įaskui sudėjus cukrų vėl plak. 
Sudėk viską kitą ir gerai išmai
šyk. Dėk ant išteptos taukais 
dėties mažas krūveles ir kepk ■ 

ne karštame pečiuje 25 minutes. I
Padarysi 24 pyragaičius.

SOKOLIAIM) FUDGE SAL
DAINIAI

3 4 puoduko cukraus
1/8 šaukštuko cream of tar

tai' arba 1 šaukštuką acto
1/2 šaukštuko vanillos
3 šaukštukus cacao
1 puoduką pieno
I šaukštą sviesto

I

BALTAS FUDGE

3 puodukai cukraus
1 puodukas pieno
1 šaukštas cukraus
18 šaukštuko cream of tar

tai- arba 1 šaukštuką acto 
šaukštuko vanillos.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing’, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Ytiška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.k ............... .n,., ,

NAUJIENOS, Chicago, (U.

PEANUT PYRAGAIČIAI

11/2 puoduko rusvaus cukraus
3 I puoduko taukų bei svie

sto
1 kiaušinis
1/2 šaukštuko druskos

3 šaukštai pieno
>/2 šaukštuko sodos
3 4 puoduko maltų peanuts 
2*2 puoduko miltų
Ištrink sviestu su cukrum. 

Pridėk gerai išplaktą kiaušinį. 
Perkošk per šitą visus kilus 
sausus pridėčkus gerai išmai
šydama juos, paskui dėk pie
ną ir peanuts. Dėk mažus py
ragaičius su šaukštu ir kepk 
nekarštame pečiuje 25 minutes.

Padarysi' 5 tuzinus pyragai
čiu, k

Budrike
Krautuvėse

MILŽINIŠKAS 
IŠPARDAVIMAS
Pianu, Fonografu 

ir Radioly

Atidaryta nauja didelė 
rakandy krautuvė 

3417-21 So. Halsted St.

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams .............. $2
Pusei metų ................................ $1
Kopija ..................................................... 2Oc

Tai bus 32 puslapių knyga, 
f metus išeis* 12 knygų.

Adresas::

900 VV. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

Draugai užsiraŠykit GYVENIMĄ 
ir kitiems pataikit.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesnia- 
tumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Wwslow’S
SfRUP

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Rooin 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 ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.______________________P

kjurgelionis
A D V O K A T A S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Rooin 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- 
kotu pinigu I 2 morgiČiams.. ---- -

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

artį Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
.3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok J Naujienų ofisą ar į stotį, 
arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į 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 būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.............................................. Atkirp čia ..............................................
Data: Spalio 25 d., 1926

t

Gerai patyręs gydytojas
NAPRAPATAS

I)r. A. J. Norir.anth
1154 So. \V( steni Avė.

2-G-6-8 v. \Chicago, III.

Patyrusi gydytoja ii- jikušėrė 
Naprapa t h

/ I)r. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typowriterį.

JOHN B. RORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

7 So. Dearbron St. Rooin 1538
Telephone Randolph 3261 

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų ’ 
Vedėjas visų teisių 

. . ..

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.

/?=~------------- ---------------- --------

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.

: ---------------------------------- --------------------------''

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 Su. Halsted St, kampas 31 gaL
Tel. Vardu 1119 
Baigų, i akuše
rijos koleg’ją- 
ilgui praktika 
VUS) Penosyl 
variijos Hgon 
bučiuose. Saži 
ningai patar 
nauja, visokio 
xe ligose priet 
gimdymą, laik« 
grimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i> 
kitosiuose rei
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipk) 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje UniversaI 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

MR. HERZMAN ■«.
— IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South Shore 2238
Boulevard 4136

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Are., 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. N.edėliomis nuo 10 valan

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

v. . u ■■ - /

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Rcs. telephone Hyde Park 4000 
i> į ....................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
l)r. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist 
.Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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BOLŠEVIKU “DIDVYRIAI” RITASI 1 PAKALNI?
• •••••

DIKTATŪROS VOLAS PLOJA SAVO MEISTERIUS
I* I. u ii ii B __ u

NAUJA SOVIETŲ VĖLIAVA
• •••••.• .• ,• • L* A

NAUJA POLITIKA

Telegrama iš Maskvos praneša, kad Rusijos komuni
stu partijos centro komitetas ir centralinė kontroles ko
misija bendrame posėdyje nutarė pašalinti lįeoną Trockį 
ir Leoną Kamonevą iš vyriausios partijoje įstaigos, Po
litinio Biuro; o Grigorijų Zinovjevą — pašalinti is tre
ciojo arba komunistinio internacionalo prezidento vietos. 
Kitiems opozicijos vadams — l’iatakovui, Sokolnikovui, 
Smilgai, Evdokimovui ir Nikolajevai — išreikšta aštrus 
papeikimas. . . .AAiJkJh.

Tai padaryta prieš patį partijos suvažiavimų (kuris 
prasideda šiandie). Aiškus dalykas, kad viešpataujančio
ji Stalino frakcija tais nutarimais norėjo pažeihinti opo
zicijos vadus partijos akyse ir pastatyti suvažiavimą 
prieš 'įvykusi laktą. Visagalingieji Rusijos diktatoriai, 
matyt, ne labai pasitikėjo, kad suvažiavimas nusilenks 
jiems be pasipriešinimo. Dabar, kai žymiausiems jų opo
nentams partijos tapo uždėta “juoda akis”, Stalinui pa
imt viršų suvažiavime bus nesunku.

Ir taip diktatūros “garinis volas” priplojo prie žemės 
tą pačią "senąją bolševizmo gvardiją”, kuri tą diktatūrą 
yra savo rankomis sukurusi. Trockis, Zinovjevas, Kame- 
nevas ir kiti “didvyriai” ne tiktai tapo nuvainikuoti, bet, 
kaip pareiškė Uglanovas (aklas Stalino pastumdėlis), 
jiems gal dar teks ir kraustytis iš Maskvos į provinciją ir 
gyventi tenai po žvalgybos priežiūra — “pod nadzorom 
policii”. ■

Jeigu jie nebūtų viešai nusilenkę partijos centrui, tai 
bausmė jiems butų buvusi, žinoma, dar aštresnė. Dabar 
jie išgelbėjo savo kailį, bet — pražudė savo įtaką ir var
dą. Už Trockį, Zinovjevą ir Kamenevą Rusijos darbinin
kai, nepatenkintieji diktatūros tvarka, šiandie neduotų 
nė sudilusio dvylekio. O kaip čia senai tie komisarai jau
tėsi lyg kokie dievaičiai ir grasino paklupdyti ant kelių 
visą pasaulį!

Kartu su pranešimu apie opozicijos vadų “disciplina
vimą” Rusijos komunistų partija, ateina kita įdomi žinia. 
Iš Varšuvos vieno Amerikos laikraščio korespondentas 
telegrafuoja, kad sovietų valdžia pakeitusi valstybinę Ru
sijos vėliavą, priimdama vietojo raudonos vėliavos, kuri 
buvo vartojama iki šiol, naują trijų spalvų vėliavą — rau
donos, žalios ir auksinės.

Tą atmainą paskelbusi sovietų pasiuntinybė Lenkijo
je. Jos tikslas esąs parodyti pasauliui, kad sovietų vald
žios politika dabar busianti kitokia, negu buvo pirmiaus.

Ši žinia kęl kas dar nėra patvirtinta. Bet kad Stalino 
vadovaujama sovietų politika eina prie nutraukimo ry
šių su praeitim, tame nėra jokios abejones. Išspyręs iš 
valdžios artimiausiuosius nabašninko Lenino bendradar
bius (kartu ir jo našlę, Krupską), “plieninis gruzinas” 
dabar stengsis padaryti su kapitalistiniu pasauliu taiką. 
Ar jam pavyks — tai, žinoma, kitas klausimas.

NEPAMATUOTI SPĖJIMAI 
IR ŠMEIŽTAI

Del tragingos Prusalaičių šei
ni v UOS mirties, komunistų ir 
klerikalų spauda ėmė skleisti 
savo ‘‘teorijas”, kad ta nelai
me tai buvusi “saužudystę”. 
Girdi, po Jono Ihusalaičio mir
ties jo šeimyna įpuolusi dide
lei] dcsperucijon ir kuris nors 
iš jos narių tyčia atsukęs gazą, 
kad pabaigus savo ir savo ar
timųjų 'tvvcnimą. “Laisvėje” 
vienas pkpviis jau net mėgi
ni įrodvti, Lid tai tikrai pada
riusi Prusalaicio našlė.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............... .................. _ $8.00
Pusei mėty .......     $4.00
Trims minesiams _________  2.50
Lhiem mtneaiama .... ............... 1.50
Vienam minėsiu! ______ ___ _ .75

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija, —......................... 8c
Savaitei ...... ......... ...................... 18c
Minėsiu! ______ —.................. 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoje, 
paštuj

Metams ........... ....................—.. $7.00
Pusei metų ............................  8.50
Trims mėnesiams .................. 1-75
Dviem mėnesiams —.................. 1-25
Vienam mėnesiui ......................  *75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

Metams ...........-........-.............- $8.00
Pusei metų ......................... .. ....... 4.UU
Irims menesiams...... ......... ...... 2.0U
l’nnigus reikia siųsti pašto Money 

uruenu kartu su užsakymu.

Bei patirtieji apie nelaimę 
laktai nieku būdu tų spėjimų 
nepatvirtina, liesa, kad polici
ja, išlaužus! duris buto, kuria
me buvo surasta trys lavonai, 
užtiko atdaras dviejų, gazo ži- 

i burių dūdeles miegamajam kam
baryje ir vieno virtuvėje; bet 
policija taip pat rado kartu ir 
atdarus Jangus bute. Jeigu bu
tų buvę norėta nusilroškinti 
gazu, tai langai nebūtų buvę 
atidaryti.

Keikia manyti, l\ad tuo laiku, 
kai guzo dūdelės buvo atsuka 
tos, guzas dėl kurios nors prie? 
žąsties nėjo per jas; gal būt 
buvo kas nors sugedę (Prusa- 
laičių šeimyna buvo tik kelios 
dienos prieš tai susi k rausčiusi 
į tą butą; namas senas ir tur 
būt labai apleistas). Gazas vei- 

klausia pradėjo veržtis iš atda
rų dūdelių tiktai naktyje, kuo
met šeimyna miegojo.

Be to» visos aplinkybes ro
do, kad šeimynai nebuvo ir pa
mato žudytis. Visi trys jos na
riai buvo gavę darbų: mergai
tė SLA. raštinėje, sūnus vieno
je orkestroje, ir taipgi kokį tai 
uždarbį buvo susiradusi moti
na. Visi, kurie juos matė neuž- 
ilgio prieš jų mirtį, sako, kad 
jų ūpas buvęs geras. Molina 
džiaugėsi ypatingai tuo, kad su
nūs galėjo ne tik užsidirbti, bet 
ir turėjo gerą mokytoją toliaus 
lavintis muzikoje. Pagaliau, vi
si, kurie pažinojo nabašninkę 
Prusulaitienę, pripažins, kad ji 
buvo nepaprastai energingo ir 
tvirto budo moteris, kuri nebi
jojo darlx> ir niekuomet nepasi
duodavo nusiminimui.

“Tėvynė”, rašydama apie tą 
baisią tragediją, sako:

“Velionių draugai ir pažįs
tami, kurie matėsi ir kalbė
josi su jais spalių 12 d. (tą 
dieną prieš nelaimės įvykimą. 
“N.” Red.), tvirtina, kad vi
si trys žuvusieji buvo links
mi, ir negali Imti nei kalbos 
apie saužudystę. Taipgi ir 
velionė Jievutė spalių 13 d. 
buvo linksma ir kaip papras
tai gerai jautėsi. 'Taipgi rei
kia priminti, kad ir velionis 
Jonas jau buvo gavęs muzi
kos moksle pasižymėjimą ir 
taipgi buvo gavęs darbą, ro
dos, garsioj Damrosh orkest-
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Ką Thomas A. Edisonas 
mano apie sielos nema

rumą ir musų dienų 
teologus

Edisono pareiškimas apie sielos 
nemarumą prieš šešioliką me
tų.—Nėra tikslių įrodymų.— 
—Sielos sąvoka. —Teologiški 
argumentai ir bažnyčios apei
gos.—Gamta į vieną dieną 
gali išmokyti daugiau, negu 
teologija į dešimtį "metų. — 
Ką turėtu skelbti bažnyčios?

A t *

\

Kam nėra žinomas I homas 
,\. Edisono vardas? Jokis kitas 
amerikietis nėra tiek popula- 
i us, kaip tasai elektros burti
ninkas. Vargu butų galima su
rasti šiek tiek apsišvietusi žmo
gų, kuris nebūtų girdėjęs ką 
nors apie Edisoną.

Prieš šešioliką metų Edisonas 
nemažai nemalonumo padarė 
visokios rųšies dvasiškiams, 
kuomet pasikalbėjime su savo 
draugu Edward Marshall, jis 
griežtai pareiškė: “Aš negaliu 
tikėti sielos nemarumu... Pa
kanka tik tinkamai išanalizuo- 
t i tą spekuliatyvę nemarumo 
idėja, kad ji pati savaime at- 
pultų”. O toliau: “Siela? Sie
la? Kokią sąvoką jus priduodate 
sielai? Smagenys?... Nedau
giau yra pagrindo tikėti, kad 
žmogaus smagenys yra nemir
tingos, kaip kad manyti, jog 
vienas iš mano fonogratinių ci- 
linderių bus nemirtingas”.

Bet štai prieš keletą dienų 
pradėta skelbti, jog Edisonas 
atsivertęs. Girdi, jis dabar ti
kis sielos nemarumu, l^iikraš- 
ėiui paskelbė, tai kailio didelę 
sensaciją.

Prisipažinti, dideliu nekantru
mu aš laukiau žurnalo “Forum” 
už lapkričio mėnesį, kur telpa 
autorizotas intervju su Thomas 
A. Edisonu. Šį kartą, kaip ir 
prieš šešioliką metų, Edisonas 
savo įsitikinimus išdėstė geram 
savo pažįstamam Echvard Mar- 
shall’ui.

|domu tad dabar panagrinė
ti, ką mano elektros burtinin
kas apie sielos nemarumą. Pa
čioj savo pasikalbėjimo pra
džioj Edisonas sako, jog sielos 
nemarumas yra vienas tų daly
kų. kuriuo žmogus instinkty
viai tiki, nežiūrint į tai, kad 
nėra jokio įrodymo, kuomet 
žiūrima iš praktiško atžvilgio. 
Jeigu mes žinotumėme daugiau 
apie tai, kas atsitinku po mir
ties, lai vargu tas ^nojiiaas 

roj, kaipo koncertinis solis
tus. Delei šito motina buvo 
linksma ir džiaugėsi sunaus 
pasisekimu.”
Musų komunistai su klerika

lais (dvasios broliai!) prasima
nė “saužudystę”, kad parodžius, 
kokie “nelaimingi” esą tie žmo
nės, kurie nepripažįsta jų evan
gelijos. Prusalaičiai, mat, ne
garbino nei Romos, nei Mask
vos popiežių. Už tai Brooklyno 
komunistų šlamštas pažymėjo 
jų mirtį šitokiais savim pasi
tenkinusio chamo žodžiais:

“Žinoma, jeigu Pruselai- 
čiai nebūtų atsimetę nuo su
sipratusių darbininkų (!), jei
gu jie nebūtų virtę darbinin
kų priešais (!!)’, tuomet ir 
panaši tragedija gal būt ne
įvykus.”
Kitoje to paties “Laisvės” 

straipsnio vietoje bolševikiškas 
chamas giriasi, kad, nabašni- 
kui Prusalaičiui neprisidėjus 
prie komunistų, šie ėmė jį boi
kotuoti ir tuo budu padidino jo 
šeimynos vargą. “Revoliucionie
riai”, ką ir bekalbėti!

O ve kaip mirusiųjų atmintį 
“pagerbia” Chicagos kunigų 
Marijonų organas. Sako:

“Tikrai, nelaimingi žmo
nės, kuriuos socializmo sap
nai apkvailino.”
šitaip tas kunigų laikraštis 

skelbia krikščionišką “artimo 
meilę”!

mums bet ką gerą atneštų. Edi
sonas mano, jog nėra išroka vi
nių aikvoti milžiniškas sumas 
pinigų tam, kad patirti, ar yra 
toks dalykas, kaip sielos nema
rumas. Kur kas bus didesnė 
nauda, jeigu tie pinigai bus su
naudoti tam, kad padaryti žmo
nių gyvenimą laimingu. Jeigu 
žmonės gyvens laimingai ir 
teisingai šiame pasaulyj, tai 
jiems nėra ko galvas sukti de
lei to, kas juos laukia anapus 
grabo.

Sielos nemarumas, pasak Edi
sono. priklauso nuo to, kokia 
reikšmė priduodama žodžiui 
“siela”. Jeigh mes žodžiui 
“siela” priduodame tokią pat 
reikšmę, kaip ir žmogaus išmin
čiai (intelligence), tai tokią ne
marumo teoriją gali .paretini ir 
mokslas.

Bet iki šiol beveik nieko ne
padaryta, kad moksliškai nema
rumo klausimą ištirti. Tie žmo
nės, kurie tvirtina, jog jie žino 
kas laukia žmogų po mirties, 
tankiausia kalba niekus. Jie 
neturi reikiamų kvalifikacijų 
kalbėti apie tokius dalykus, 
kadangi apie tikrąjį mokslą jie 
mažai ką tenusimano. Kad da
ryti teigiamus pareiškimus, sa
ko Edisonas, mes privalome ne
palyginamai daugiau žinoti, ne
gu mes šiandien žinome. Prie
šingame atvejyje mes tik pa
statome save ant juoko. Juk vi
sokios senovės “nekaidingos” 
teorijos subyrėjo, kaip kortų 
namukai, vėjui papūtus. Mums 
atrodo keista, kad žmonės daug 
laiko ir energijos išaikvojo, 
idant sugalvoti tas nepamatuo
tas teorijas.

Kristaus, Budos, Konfucijaus 
ir Muhamedo sukurtos religijos 
padarė dideles įtakos žmonėms. 
Kristaus mokslas, sako Ediso
nas, labiausia prasiplatino, ne
žiūrint į tai, kad jo skelbėjai 
(teologai) aršiausia tarp savęs 
kovoj dėl to mokslo interpre
tavimo. Bei ateityj .turės į- 
vykti stambių permainų. J vi- 
sokais religiškas ceremonijas 
mažai bebus kreipiama dėmesio. 
Žmonių švietimas užims pirmą 
vielą. Bažnytinės apeigos ir 
teologiški argumentai yra labai 
menkos vergės. Sunku suprasti, 
kuo žmones’ remiasi tikėdami, 
jog jų maldos tampa išklausy
tos.

Vienok ateity bažnyčios ga
lės lošti labai svarbią rolę, jei- 
vu jose bu« skelbiama ne įvai
rus tikėjimai, ale dorovės dės

niai. Krikščionybės išpažinto
jai turės užmiršti visas savo 
teologijos smulkmenas ir pasi
dalinimą tikėjimais. “Kristus 
sukūrė krikščionybę'”, sako Edi
sonas, o “žmogus kuria tikėji
mus. Teologijos aprubežiavi- 
mai yra klaidingi, nes teologija 
nėra net tikslus (tikras) moks
las. Kiek iš tų, kurie aiškina 
ir mokina teologijų, yra tikri 
mokovai ir ekspertai išguldinė- 
jime žinijos apie aukščiausią 
išmintį, kurią mes vadiname 
Dievu? Geologas pilnai pažįsta 
uolas arba bent bando viską 
patirti apie jas tiksliu ir stro
piu tyrinėjimu. Ar drįs kad ir 
entuziastiškiausias bažnyčios 
sekėjas tvirtinti, kad teologai 
tikrai pažįsta Dievą arba bent 
bando pažinti Jį tiksliu ir stro
piu tyrinėjimu?

“Gamta mus gali išmokyti 
daugiau apie Visagalį Dievą į 
vieną dieną, negu visi dvasiškų 
seminarijų rankvedžiai į de
šimtį metų”.

Kaip voverė ruošiasi žiemą 
pasitikti, snieguole arba ąžuo
lo lapas —sako Edisonas— yra 
nepalyginamai geresnė tema pa
mokslui, negu pesimistiškos Je- 
remijaus lementacijos.

Bažnyčia, kurios tikslas bus 
žmones šviesti, Edisono many
mu, yra pilnai galimas dalykas. 
Tokia ’ bažnyčia skelbs ne reli
giškas teorijas, ne mitologijos 
istoriją arba tikėjimus, bet 
švies savo narius ' ir skiepys 
jiems tikslius dorovės dėsnius, 
be kurių joki draugija negali 
gyvuoti. Medžio lapo atsiradi
mas yra įstabesnis dalykas, ne
gu bile kuri katedra. Žmonėms 
reikia patirti gamtos paslaptis, 
visa tai, kas daroma universite
tų bei kolegijų laboratorijose, 
o nevarginti sau galvą senovės 
pasakom:.*.

Nekurie gyvuojantys tikėji- 
miški įsitikinimai, sako Ediso
nas, primena kai kurių laukinių 
žmonių teorijas, kurios patapo 
įstatymais. žmonės be jokio 
galvojimo nusilenkia tiems į- 
statymams, nes jiems nusilenk
davo jų tėvai ir tėvų levai. Mes 
sukuriame daug taisyklių, ku
rias skaitome įkvėptomis. Bet 
tikslios žinijos šviesoj tos tai
syklės yra tiek jau įkvėptos, 
kaip ir laukinio vyro sampro
tavimas, kad jis negali gauti 
tinkamos merginos apsivedimui, 
kol nepristatys jai dviejų žmo
nių nukirstas galvas.

Dabar labiau negu kada nors 
reikalinga susirūpinti žmonių 
švietimu. Bažnyčios, kur bu
tų moksliškai aiškinama gam
tos paslaptys ir skiepijama vi
sa tai, kas yra teisinga ir gra
žu, žymiai prisidėtų prie paša
linimo' neapykantos ir visokių 
neteisybių iš žmonių tarpo. Nie
kas neprivalo būti remiama to
kiu tikėjimu, kuris, iš savo pu- 
nės, nėra paremtas tiesa.

Baigiant pasikalbėjimą, Mar- 
srall pasakė, kad vienas žy
miausių Europos dvasiškių kar
tą jam'esmėj štai ką pareiškęs: 
“Tikėjimams jau atėjo galas; jų 
vietoj pradeda vystytis religi
ja”. Edisonas užmerkęs akis 
ir susimąstęs. Paskui jis pra
vėręs akis, nusišypsojęs* ir link
telėjęs galvą.

Kaip matote, laikraščiai ne
turėjo jokio pagrindo šūkauti, 
kad Edisonas atsivertė. Jis te
bėra toks pat racionalistas, 
kaip ir pirma. Jo manymu, 
svarbiausias šioj ašarų pakalnėj 
dalykas yra tas, kad žmonės 
taip savo gyvenimą sutvarkytų, 
idant jis butų naudingas, kil
nus, išmintingas ir linksmas, 
žodžiu, reikia dėti pastangas, 
kad gyvenimas butų tinkamai 
sutvarkytas žemėj, o no aikvoli 
bereikalingai laiką svajonėms 
apie dangiškus migdolus.

—K. A.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos baikji

Sis tas iš 
Lietuvos

Rašo Tindi-Rindi

ŠIAULIAI, 1926-1X-19. — 
šiandie Šiaulių darbininkų pro
fesinės organizacijos minėjo 25 
metų Amsterdamo Internacio
nalo sukaktuves. Liaudies na
mų salė pilna prisikimšo. Sty
gų orkestras grieže internacio
nalą. Scenoj pasirodė virš de
šimties atstovų nuo įvairių pro
fesinių organizacijų su sveiki
nimais ir pasiryžimu eiti ranka 
rankon su Amsterdamu darbi
ninkų Internacionalu. Čia buvo 
geležinkeliečių (600 narių), mo
kytojų-, tarnautojų, odininkų ir 
kitų pro f. sąjungų atstovai. 
Draugas Bielinis pranešė apie 
patį Amsterdamo Internaciona
lą, kuris kaip kokia didžiulė 
valstybė šiandien turi virš 20 
milionų organizuotų darbinin
kų. Darbininkų balsas senai bu
vo girdimas kapitalistų “tyruo
se”, bet susispiesta vos 25 m. 
Amsterdame.

Prelegento žodžiais, darbinin
kai siekia pergalės įvairiais ke
liais. Kovoja dėl pilietiškų tei
sių sulyginimo. Turtingasis fak- 
tinai turi daugiau teisių negu 
jo mašinų priedas-darbininkas. 
Klerikalizmo laikais konstituci
ja Dievo vardu skambėjo lygio
mis teisėmis prieš įstatymus, o 
prof. sąjungos įstatų neregis
travo, susirinkimus vaikė, laik
raščius konfiskavo. Šompolais 
lygino. Kartu su profesinėmis 
partijomis eina politiškosios, 
kad sudalyti tinkamą dirvą, 
kad iškovoti egzistavimą. Ka
pitalistams i siaurina laukus ko- 
peratyvai, kurie perima į var
totojų . rankas prekybą ir dali
nai gamybą. Bet iš priešininkų 
pusės taip pat* nesnaudžiamu: 
tveria Irustus patobulinti iš
naudojimą. Kyla klausimas 
dėl ko viena klasė valdo, o kita 
vergauja. Kapitalistai turi švie
sos* židinius, meną ir pinigus. 
Darbininkų profesinis judėji
mas taipat nori šviestis, nes tik 
apsišvietę žmonės supras savo

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S't.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phonc Canal 6222
DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
\ CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. • Chicago. III.
L I 11,11— Į

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

J 111,0 9 i*“ B vai. ryte; 
g alanaos į nuo g va| vakare

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St. ,
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

padėtį Ir galutinai padės nuver
sti kapitalistus. Galutinas tiks
las verčia burtis į profesines 
grupes, bet čia reikalinga ne 
pagaliai, o apšvietos jėgos. Ir 
daug kitų profesinių reikalų 
svarsto darbininkai, bet laimės 
burdamies į Amsterdamo Inter
nacionalą.

Europa galutinai pareiškė 
nusistatymą eiti su Amsterda
mu. Tik Norvegija (dabar 
pareiškė noro įstoti), Suomija 
ir Rusija neįeina į Amsterda
mo Internacionalą. Amsterda
mas pakvietė bendradarbiauti 
Maskvos Internacionalą, tik 
Maskva iki šiol neatsakė, pa
reiškusi noro, kad butų pakeis
ti Amsterdamo Internacionalo 
įstatai. Austrijoj ir Latvijoj 
jau yra pasirodę ir m iii fališkos 
darbininkų profesinės sąjungos.

Amsterdamo darbininkų In
ternacionalas neturi rubežių. 
Jo skyriai yra beveik kiekvienoj 
valstybėj.

Europoj pareiškė noro Jung
tis plieno darbininkai. T’rans- 
įiorto, plieno, fabrikų ir kitų 
profesijų tampriai susijungę 
darbininkai gali reikiamu laiku 
priversti su jais skaitytis ir 
klausyti nurodymų. Taip Ven
grija buvo izoliuota profesinių 
transporto darbininkų boikuojo- 
įant sauvališką Ilorthy dinasti
ją. Ir laimėjo.

Asterdamo Internacionalas 
suteikė Anglijos angliakasiams 
apie 15,000,000 litų. Bado lai
kais siuntė Rusijon maisto pro

duktų taipat už milionus. Ten, 
kur darbininkai spaudžiami ne
laimių — Amsterdamo Inter
nacionalas, kaip kokia šventovė, 
tiesia savo ranka be atsiskaitymo

Taipat Internacionalas kelia 
karo klausimus, dirbtuvių na
cionalizavimo, vizų panaikini
mo, emigrafntų apsaugojimo, 
muitų panaikinimo ir tt.

Lietuvos profesinės organiza
cijos vos tik dabar tesusikurė, 
užtai neturėjo iš Amsterdamo 
paramos streikuojant.

Po keletos menkų “kasdieni
nių” klausinių sukaktuvių mi
nėjimas baigėsi. Bendrai, Šiau
liuose iki šiol tiktai socialistų 
oratoriai turi pasisekimo. Ki
los partijos nesiunčia net sa
vo atstovų nepasitikėdami.

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. I)rexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialįstas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiku ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3103 So. Halated St., Chicago
' arti ,31»t Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. N®* 
deliomis ir šventadieniais 10—12 Čion.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

•4601 Š0« Ashland. Tel. Boulveard 
7820. R e s., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Proapect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 40 iki 12 d. 

■■■■ .

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Znleskio Aptiekęs 

CHICAGO. ILL.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

l ėj išbirėjo lan/ai. Pats n i- re džinę ir pardavė savo iš t pos
mas, prie kurio bomba padėta, kusiems kostumeriams už “ge- 
nedaug tenukentėjo. Leskio rą štofą”. Bet apie tai sužino- 
žmona sako mačiusi, kad bom- jo valdžia ir kad tokie dalykai 
bai sprogus nubėgo du vyrai, daugiau nebesikartotų, įsakė 
bet trečias vyras, pats bombos siunčiamas į čia gyvates mcrk- 
padėjėjas, liko užmuštas ant ti ne į gerąjį alkoholį, bet į 
vietos ir numestas tarpduriu, denatūruotą.

Penki kenoshiečiai 
užmušti

šetštadienio ryte didelė nelai- 
mė ištiko Kenosha, Wis., kur Pavieto ligoninėj, be skatiko,, Bombininkas. kuris padėjo 
Chicago and Northwestern pa- auka narkotikų, pasimirė se- i bombą prie Peter Leskio gro- 
sažierinis traukinys Lemon gt. niaus buvęs garsus daktaras sernės, 2157 \V. 17 PI., bet pats 
kryžkelėj užbėgo ant automobi-I Dr. Arthur K. Price. Tiesioginė žuvo bombai ne laiku eksplio- 
lio ir ant vietos užmušė pon-į priežastis jo mirties buvo skau-į davus, tapo identifikuotas kal
kis žmones. 'dūlys galvoj, pasidaręs delei; P<> Peter (“Three Fingercd

Užmušti: Frank Janiczewski. ' seno galvos perskėlimo. Bet j Bele’’) Kosinski, IK I! S. Win- 
42 m., Joseph Sendrew!cz, 12 narkotikai vistiek yra netiesto- i rlicster avė., narys Saltis-Mc- 
m., Mrs. Mary Maksen, 40 m., ginė jo mirties priežastis. j Erkine butlegerių saikus. Iden- 
jos 5 m« sunus ir Mrs. Bernice Jis baigė tris universitetus: j tifikavo jį užmuštojo gangste- 
(lreyewinski, 35 m., visi iš Ke-1 Heidelbergo, John Hopkins iri1’*0 tėvas. Policija spėja, kad 
nosha. Niekurie lavonų sutrin-■ Riish Medical College. Po to. Kosinskini ekspliodavo kišrniu- 
ti automobily, o kitus trauki- dar studijavo mediciną Viennojj.H' notro-glicerinas.

kelis blokus.
sako, kad

nys nunešė
(Kita žinia 

nelaimėje žuvo 
Vienas žuvusių 
tilikuotas, nes 
lavonas).

Savo paties bombos 
užmuštas

Pirmą sykį Chicagos istori
joj atsitiko tai, kad bomba 
peranksti sprogo ir žuvo pats 
boml)os padėjėjas. Bombą buvo 
bandoma padėti prie Peter 
Leskio grosernės, 2457 \V. 17 
PI. Užmuštasis žmogus tebėra 
neidentifikuotas. Jam nutraukta 
ranką ir išplėšta didelę skylę 
kūne.

Bombai sprogt;.- v

toje 1 jo
šeši žmonės. | iželių 

tebesąs neiden- Į 
labai sutrintas I

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

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek (langiaus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Beoplea

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922'32 So. Halisted Sfreei 

H77-R.^ Archer Avenue

/

Pasimirė buvęs garsus
daktaras j

--------------— I

Paryžiuj. Jis tuoj pasižymė- 
kaipo geras daktaras ir už 

metų turėjo savo kliniką, 
kurioj dirbo keli daktarai ir 
nemažai slaugių. Taipjau buvo 
nariu kelių milionierių kliubų. 
Bet 1923 m. jis visko neteko— 
ir pinigų, ir praktikos ir jo kar

jera užsibaigė. Jis tada piisipa- 
jžino, kad ris per virš 2(1 metų 
Įvartoju narkOvikus. k inų t ika 
Ijis tapo ir kurie sugriovė jo 
!gyvenimą. Nuo to laiko jis ta
po paprastas pabusta. Kad tu
rėjus iš ko nusipirkti narkoti
kų jis ėmė pats narkotikus par
davinėti. Už ką jis daugelį 
kartų tapo areštuotas. Pasku
tinį kartą jis tapo areštuotas 
šią vasarą ir apkaltintas grand 
jury. Už kelių dienų po areš
to, jis negaudamas narkotikų 
bandė tris kartus nusižudyti. 
Vėliau jį išsiųsta į ligoninę gy
dytis nuo narkotikų įpročio.
vėliaus perkelta į psichopatinę 
ligoninę, o iš ten į pavieto li
goninę, kur ir pastebėta, kad 
jo galva yra perskelta. Pradė
jo augti skaudulys ir buvęs 
garsus daktaras, bet narkotikų 
sunaikintas, už kelių dienų pa
simirė. Palaidotas bus Adrian,
Mich.

Butlegerių “geras 
i štofas” ■

Paul \V. Simonds, chemikas 
federalinės prohibicijos labora
torijoj. American Clinical 

įSociety susirinkime pa
pasakojo įdomių dalykų a;:.t 

i ką veikia prohibicifbs chemi
kai ir apie butlegerių pardavi
nėjamą “gerą štofą.”

Pasak jo. prohibicijos labo
ratorijai tarp kitko tenka kas 

'mėnesį analizuoti apie 450 ru
sių munšaino. Tie analizai pa
rodė, kad butlegerių pardavi
nėjamoji “džine” yra niekas 
daugiau, kaip mišinys abejoti
nos rūšies alkoholio, terpe t Ino, 
vandens ir “flavoring”. “Gero 
stoto” degtinė tankiai padaro
ma iš denatūruoto alkoholio, 
prie kurio pridedama gana nuo
dingų “coal tar” dažyhi. Mun- 
šainas esą irgi gegeresnis. Jam 
pačiam teko matyti rauge, iš 
kurio daroma munšainą, plau- 
kiojant padvėsusias žiurkes.

Kartą į Chicago prisiųsta 
iš Chinijos gyvatės alkoholis. 
Tas nuo gyvačių alkoholis pate
ko į butlegerių rankas, kurie 
tuojaus iš to alkoholimis pada-

Bombininkas iden
tifikuotas

Mergaitę užmušė
Netoli jos namų trokas su

važinėjo ir užmušė Laura Ra- 
tauski, 6 m., 9946 Throop St. 
Užmušęs mergaitę trokas pabė
go, bet paskui tapo areštuotas 

!Alex McArthur, 32 m., 5731 
Mozart St., kurį niekurie iden
tifikavo kaipo troko šoferį. Jis 
sakosi nežinojęs, kad jo trokas 
su va ž i nėj o m ergą i t ę.

P-lė Marie Fra u tel 1, 24 in., » •
i 1628 Ber\vyn Avė., pasimirė li
goninėj nuo žaizdų. Ją taipjau 
suvažinėjo trokas.

1 Užmušė gatvekaris
I _______
I Lincoln Avė. gatvekaris prie 
Byron gt. suvažinėjo ir užmu
šė Jofieph (’. Pazen, 82 m. am
žiaus, iš Elmhurst. Pazen buvo 
vienas iš 11 tebesančių gyvų 
ugniagesių, kurie dalyvavo Chi
cagos didžiojo gaisro gesinime.

Pazen gimė Vokietijoj. At
vyko į Ameriką būdamas 10 m. 
Kiek paūgėjęs laike civilinio 

ikaro įstojo į šiaurinių valstijų 
armiją. Sugryžęs iš karo tapo 
Chicagos ugniagesiu. Laike di
džiojo gaisro jis buvo jau vie
nos stoties kapitono pagelįa- 

jninku. Jis sako, kad ugniage- 
I šiai dėjo visas pastangas ir 
per kelias dienas labai sunkiai 

■ir be poilsio dirbo, kad tik gai
srą suvaldyti, bet visos jų pa
stangos nuėjo niekais ir išdegė 

•didesnė pusė miesto, taipjau ir 
visas vidurmiestis. 1901 m. jis 

I patapo antruoju ugniagesių 
maršalo (viršininko) pagelbi- 

lninku, bet už dviejų metų pa
sitraukė iš tarnybos delei silp
nos sveikatos.

Mokiniai priešinasi 
siaurimui dėstomu 

dalykų
Mokyklų taryba, vykindama 

ekonomiją, nes mokyklų biu
džetas kasmet duoda deficitą, 
nutarė sumažinti dėstomųjų da
lykų c kaičių niekui iose viduri
nėse mokyklose. Taip Tildei! 
High Scliool neteko dramatinių 
ir scenerijų kliubų ir krautuvė- 
lių, o Lindblom High School ta
po panaikintos Liekų darbo, 
scenos, molio darbų ir audimo 
pamokos. Abiejų mokyklų mo
kiniai yra labai tuo nepatenkin
ti. Jie laiko savo susirinkimus, 
taipjau kviečia ir savo tėvus 

protestuoti prieš siauriuimą mo
kyklose dėstomųjų dalykų skai
čiaus.

Mokiniai sako, kad tai yra 
tik pradžia, nes vėliau bus ban
doma panaikinti mokyklų or
kestrus, operas, vaidinimus ir 
visus kitus meno ir kultūrinius 
darbus mokyklose. Jie nurodo, 
kad daryti ekonomiją šiuose da
lykuose yra labai klaidinga. 
Esą Chicago yra antras mies
tas Jungt. Valstijose, bet išlei
dimu pinigų mokykloms ir švie
timui yra tik 25-tas.

Saugos pašto siuntinius 
į Chicago iš Quantico, Va., 

atvyko 130 jūreivių (marines), 
kuriuos pastatyta saugoti pašto 
siuntinius visame plote tarp 
Pittsburgho ir Omahos. Jie 
Saugos pašto traukinius, taip
jau gabenant siuntinius iš paš
to į geležinkelių stotis. Jūreivių 
sargybą pastatyta delei tankiai 
pasikartojančių apiplėšimų paš
to traukinių ir užpuolimų ant 
pašto siuntinių stotyse. Jūrei
viai eis sargybos pareigas iki 
bus suorganizuota Washingto- 
ne specialė sargyba.

lietuvių fiaieliuos^.
Našlaičiy vakariene

-Kaip jau žinote, Chicagos 
Komitetas Lietuvos Našlaičiams 
šelpti ateinantį sekmadienį ren
gia Liet. Auditorijoj Lietuvos 
našlaičių vakarienę. Tai bus 
nepaprastas sekmadienis, nepa
prasta bus ir vakarienė. O dar 
nepaprasčiau bus vakarie
nės, nes viskas bus tą vakarą 
nepaprasta. Tarp kitko bus ten 
ir ypatingas “pūslių šokis” — 
ir dagi su prizais. Prizais bus 
duoti pačių našlaičių rankdar
biai.

Beje, taisykitės savo kostiu
mus, nes juk tai bus “Hallo- 
\veen” Vidinių Naktis. K. K.

Proga laimėti paveikslą
Lietuvis dailininkas, p. A. 

Žmuidzinavičius, kuomet x pa
skutinį kartą lankėsi Chicago- 
ie, paliko vieną savo gražų ku
rinį globoje p. P'. Žadeikio, Lie
tuvos konsulo, kad p. konsu
las duotų bile draugijai šį pa
veikslą laimėjimui naujai Vil
niaus našlaičių, žadeikis pave
dė lą dovaną SLA 208 moterų 
kuopos globom Veikliosios tos 
kuopos narės rengia gražią ru
dens pramogą spalių 27 d., Ma- 
sonic Temple, 61 <& Green sis., 
8 vai. vakare, kurioje ir leis 
laimėjimui minėtą paveikslą. 
Kad laimėjimas nebūtų “plikas” 
bei nubodus, jos rengia tą va
karą ytin gražius, smagius šo
kius su įvairiais “suprizais”. 
.Muzika nusamdyta geriausia. 
Baliaus šeimininkėmis apsiėmė 
būti simpatingiausioM ir malo
niausios ponios ir paneles. Visa 
jau gatava ir prirengta publi
kos malonumui ir pasilinksmi
nimui. Šis bus pirmas iškilmin
gas tos moterų kuopos rudens 
balius. Kas gyvas kviečiamas 
jin atsilankyti. Tik porą kartų 
metuose turime progos pasižy^ 
mėti dailiuose baliuose, štai 
vienas dhiliųjų balių ir bus tre

čiadienio vakare. Nėra reikalo 
daugiau rašyti, tik galiu pasa
kyti: iki pasimatymo SLA 208 
moterų kuopos baliuje.

Report.

Burnside
Tavorščiai susipyko

SLA 63 k p. susirinkimas įvy
ko 1 d. spalio. Atidarius pir
mininkui susirinkimą, skaity
tas protokolas, kuris likosi pri
imtas. Kuomet prieita prie 2 
apskričio delegatų raporto, tai 
kitų delegatų nesiradus, pats 
pirm. tavoršeius Marcinkevi
čius išduoda raportą. Girdi, 
svarbių nutarimų nebuvo, vis
kas ramiai buvo svarstoma, tik 
daug kalbėta apie centro namo 
taisymą. Šis seimas nutaręs na
mą taisyti, ale neatšaukęs pir
mesnių dviejų seimų tarimų, 
tad esą nelegališka namą taisy
ti. Bet kad p apskr. neturi bal
so, tai ragina kuopas, kad jos 
protestuotų prieš Pildomąją Ta
rybą ir seimo nutarimus.

Išklausius raportą vienas iš 
tavorščių, Alevulis, . pasiprašo 
balsą ir pradeda savo spyrių. 
Esą kuopos rinko delegatus ir 
savo lėšomis siuntė į seimą ir 
tie visi žmonės suvažiavę nuta
rė namą taisyti, o 2 apskritis 
kelia triukšmą ir dif balso ne
turėdamas, visose kuopose su
irutę daro su savo nelemia pro- 
gresyviška (komunistiška) po
litika. Aš esu senai pastebėjęs 
jųjų nelemtą politiką ir kad 
man reikėtų mokėti kaipo par
tijai mokesčius, bučiau senai 
pamėlęs, ale kad pašelpa ir po
mirtinė* yra mokama, tai aš pri
guliu ir prigulėsiu. Bet apskr. 
valdyba tik visokius ergelius da
ro, todėl turėsime atsimesti nuo 
apskr.” Po to dar keli nariai 
kalbėjo. Meni prieš aĮiskritj, 
kiti už apskritį. Ir vėl Alevulis 
kalba, kad apskrity ne tik yra 
varoma politika, ale ir sabota
žas. Viskas centre yra tvarko
ma gana gerai. Centro valdyl/a 
yra gęra, atsakanti ir “Tėvy
nės” redaktorius tinkamas žmo
gus; nors ir ne musų partijos 
žmogus, ak* esąs teisingas. Davė 
pipirų apskričio valdybai, kad 
jie tingi dirbti, nori kad jųjų 
darbus kiti padarytų, o jie tik 
garbę apturėtų.

Kas tam žmogeliui pasidarė? 
Kuomet priešmeliniame susi
rinkime buvo duotas įnešimas, 
kad atsimesti nuo apskr., tai 
jis pats bėgiojo po svetainę ir 
prašinėjo narių, kad balsuotų 
už pasilikimą apskr., o inešė- 
jus atsimesti visokiais žodžiais 
drabstė. Ar tik nebus naujas 
skvmas už save durnesniu ras
ti kokiam planui įvykinti? Taip
gi davė pipirų ir kuopos pirm. 
Marcinkevičiui. Ir gerai pirmi
ninkui. Kuomet Alevulis su 
f reniais aikvojo kuopos pinigus 
ir kada nariai norėjo tai su
stabdyti, tai pirm, visokiais bu
dais gelbėjo Alevulio frentams 
susirinkimuose, neduodamas ki
tiems nė balso ir visokius sig
nalus duodamas saviškiams, kad 
tik nepraloimėtų. Nors sykį už 
gerus darbus gavo užmokestį. 
Alevulis patsai supranta, kad 
daugiau pinigų iš kuopos ne
gaus, ba jų kaip ir nėra, tai ir 
pirm, paliko nelabai geras.

—T.

Kraujo, odos, chroniškas 
_ ■ r, , - _ / 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE-

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki la. Nekė
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Hlvd,

TELEFONAS CRAWFORD 1480 
TELEFONAS CANAL HG4

J. F. R ADŽIUS 
Pigiausiai* Lietuvis 

Graboriua Chicagoje 
l^aidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
at€s.

OFISAS: 
c.68 W. 18th SL 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Tel. Boulcvard 4139

A, MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, III.

I---------—--------
Phone Boulcvard 5203 

Privatiniai Ambulansai

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

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

Phone Boulcvard 7311
Pristatome į viešas miesto dalis.
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago 

v -------- J

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

"NAUJIENOS"
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karfitj, 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 va). Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J, Smetana
OPTOM ETRISTAS

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

Ant trečio augšto virš Flattc ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.
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Karolis Norkaitis
Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.
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IMK PAVYZDĮ 1$ - RAULO 
“NAUJIENŲ” DRAUGO

V

Raulas “Naujienų” draugas 
— jis dirba “Naujienoms” nuo 
ryto anksti iki vakaro vėlai. 
Laksto per namus, susirinki
mus, kalbina visus, senus ir 
jaunus, kad liktųsi “Naujienų” 
skaitytojais, “Naujienų” drau
gais. Raulas už savo nenualsų 
darbą ir pasišventinimą labui 
“Naujienų” 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 kad gauna “Naujienų” 
draugas Raulas:
Už metinį skaitytoją .... 400 kuponų 
Už pusmetinį skaitytoją 200 kuponų 
Už 3 mėn. skaitytoją .... 100 kuponų 

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.



NAUJIENOS, ęhicago, III. Pirmadienis, į'palio 25, 1926

Lietuvių Rateliuose PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME Chicagos Lietuviu

porterio žinutė apie vietos or
ganizacijas ir pašelpines drau
gijas. Bet tas Reporteris visai 
nežino draugijų stovio, .lis ra
šo. kad čia esanti suorganizuo
ta Ateities Žiedo vaikų dr-jėlė

Susivienijimo Draugijų bei Kliuhų 
Bridgeporte laikys, mėnesinį susirin
kimą Antradieny, Spalio 26 d., 1926 
m., 8-tą vai. vakare, Lietuvių Audi
torijoj, 31.3.3 So. Halsted St. Drau
gijų atstovai ir valdybos teiksitės bū
tinai pribūti, nes šis yra svarbus su
sirinkimas ir randasi nauji) reikalų 
apsvarstymui.

— P. K. RaSt.

Birutės Choro veikalo "Surprise 
Purty” vieni) vyrų praktika įvyksta 
Sj vakarą, Ravmond (’hapel, 816 W. 
31 st St.

Tel. Yards 7282
Bes. Tel. Hemlock 5244

BHdgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
, 3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

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

MILDA AUTO SALES 
.3121 So.-Halsted St.

"Birutė"
savo vaikus jos mokyklėlėm. Bet

tėvui yru daugiau susipratę ir 
geriau pažysta tą draugijėlę, 
tai tų nė vienas savo vaikų ne
leidžia. Daugelis, kurie dar 
perimi leido, šiemet nebeleidžia 
pamatę, kad lik keli užsilikę 
Maskvos garbintojai po vaiku
čių priedanga bando prilyst prie 
visuomenės.
garbintojus čia

JaunoMioH Birutės muzikos painokos 
įvyksta Panedėly, 7 \ul. vak., Mark 
White Sųuare svetainėje, taipgi bus 
ir dainų pamokos didesniųjįi vaiku. 
Nauji nariai kviečiami prisidėti. »

— Sekretorius

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
T garantuojamas už $4. Automobi- 
llU, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
ąioelinkėj. įsteigtu 34 metų senumo, 

nlžiausia ir geriausia/ stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
IVl'AT1 darbia inkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFiNG CO.. .3411-13 
Ogden Avė. Pbor.e Lavvdale 6114.

PARDAVIMUI automobilis Vclie 
louring, vėliausio modelio, 1924, iš
rodo ir bėga kai)) naujas, 5 nauji 
cord tnjejiii, turiu parduoti pigiai 
ir greitai, $250.

2702 \V. 17 Si. Iš užpakalio 
Tel. I.afayelte 7111.

■■■i ■■ ■ y ■» -r-Mf“

PARDAVIMUI

VERčlAMAS esu parduo
ti 2 pagyvenimų naujų mū
rinį namų ant South Sides. 
Garu apšildomas, elektras, 
gasas. Gera transportacija. 
Namo kaina žema, tik $14,- 
000, rendos neša $130 į mė
nesį, įmokėti galite kad ir 
$l,0()0, likusią sumą rendosj 
apmoka. Naudokitės proga. 
Veikite greitai.

ADAM MARKŪNAS 
871 First National Bank 

Building 
68 W. Monroe St. 

Chicago, III.
Tel. Randolph 7400

bos 1926 metams

Chicagos Lietuviu 
Draugijų Valdy
bos 1926 metams

O tuos Maskvos 
visi gert 

z.vsta ir visi jų šalinasi.
Toliaus tas Reporteris rašo

(’hieagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia “Našlaičių 
Pietus” ir "Vėlinių Nakties Šiauš
tis” (Hallosveen Night) sekmadieny, 
spalio 31 d., Lietuviu Auditorijoj. 
Bus muzika su pūslėmis (balionu 
dunce) su prizais ir l.t. Pradžia 7 
vai. vak. įžanga $1 ypatai. Visas 
pelnas nuo vakaro eis Lietuvos 
našlaičiams. Kviečiame visus atsi- 
lankvti. —Rengimo Komitetas.

KRAUTUVIŲ F1KČERIAI
Grosernių, Bu- 

.A^®75erniy» Delikate- 
'y ssen. Restauran- 

tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas, Geras patar 
na v i mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GERA proga įsigyti gerą 
čeverykų taisymo šapą i 
arba mainysiu ant loto ar 
namo nepaisant apielinkės.

F. G. LUCAS & CO. 
1108 Archer avė.

Lafayette 5107

parduosiu 
mažo

PUIKUS blskį vartotas grojiklis 
pianas, benčiu.s ir roles, $120. 6136 
So. Halsted stenamas, i

cia esančios dvi katalikiškos, 
šventųjų vardais dr-jos, būtent 
šv. Juozapo ir šv. Onos ir kad 
abi baigiančios smukti. Girdi, 
Juozapinė turėjusi narių, o 
dabar belikę 3(1 narių ir tie 
neturi vilties dr-ja išlaikyti; 
iždas ir puoląs. Tas. Beporte- 
ris, matyti, nežino apie ką ra-

PranešimuH Brighton Parko 
Lietuviams

visiems 
kad aš 
lietuvius

išryto

Brighton Parko 
aprūpinu šitos 
"Naujienoms" 

i, pertat, kurie

virš 10 ir jo* 
yra geresnis, 

pirmiau buvo, 
gyvuoja

nariais, taip 
Reporteris taipjau 
<1 žmonės bėga iš

zapo dr-ja dar niekad nėra tu
rėjusi 8(1 narių, 
ne 30 narių, bet 
finansinis stovis 
negu kad kada
šv. Onos dr-ja irgi 
neblogiausia 
ir turtu, 
tauškia,
minėtų dr-jų delei “religinių 
letežių” ir rašosi i “progresy- 
\ias” dr-jas. Bet ištikrųjų gi 
abi minėtos draugijos du me
tai atgal yra panaikinusios vi- 

suvaržymus ir 
nariai be skir-

sus religinius 
dabar priimami 
t ūmo 
bu virių
ne bėga

te, apie 
tavo.

pazvalgų. Dabai 
narių gryšta at 
iš jų. lai musų 
Reporteris, kaip 
draugijas storai

Teisybę Mylintis.

muto- 
panm-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $10000?

FRA

ir

cen-

$6.00 j metui per vi«n 
likus) gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą 
tų ir kiekvienas centas atlieka
tam tikra darbą. Pmleisdami cen
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie ninigal uždirbtų jums jei padė 
tumėt juos j banką ar soulką?

Naujienų. Spulka.
?6.00 gryno pelno ant 
*100.00 — pamislvk 
šimtus uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA. 
173V So. Halsted St

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jusi)

su sekretorių

jūsų

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS 

Chicagos Lietuvių Draugija S. 
yra didžiausia lietuvių savišalpos 
draugija (’hieagos 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 j šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos | 
bite kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti j šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
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 į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio ■ 6 dienai ’ ktumėt 
draugijos nariai?.

P.

iki 
šios

Pranešu 
lietuviams, 
auielinkės 
kasdie anksti 
norite gauti "Naujienas” kasdie ryt
mečiais per išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfieli* Avė., Te). Prospect 1887.

} PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31*,2C, 35c, 38c ir 40c. Vilnonius 
skiautės dėl kelnii) vyrams, vaikams 

65c ikiir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano t a voras parsiduoda nuo 35c 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny) po pietų.

FRANK SĖLEMONAVIčIUS
504 W. 33rd St.. prie Normai Avė.

rhus pranešimas Roselando, 
Pullniano ir Kensingtono 

Lietuviams Te). Lafayette 8705—8706

Palengvinimui virš paminėti) kolo
nijų lietuviams gavime "Naujienų’’ 
kasdie, prie seniau buvusii) stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų: j

ROBIN BROS.

IŠ PRIEŽASTIES perukraiistynm 
parduosiu savo gražų < $850 vertės 
grojiklj pianą už $1 10, įskaitant 170 
rolclių, benėių ir cabinet, cash arba 
išmokėjimais dėl gerų žmonių 

SH1MKUS,

PARDAVIMUI namas prie 4846-4K 
So. Keeler Avė., visai naujas 6 kam
barių mūrinis I 
mas 
tas .30x125, pirmas morgičius 
į 4*2 metus, kaina $7600, cash 
Brokeriams komisas. Savinink

LOULS TABOREK 
25.30 Mihvaukee Avė.

Tel. Belmont 1365 
arba 364.5. z

bungalovv, aržuolo tn- 
ir grindys, furnas šildomas, lo- 

$3500 
$2000.

t.lJ'AR l’ARK pardavimui 2 augš- 
tij mūrinis, po 5 kambarius, mo
derniškas, karštu avudenhi šildo
mas. $2590, likusius .kaip renda.

Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Mi< higan 
Michigan 
Michigan

111

HOSELAND:
Avė. ir 10.3 Street,
Avė. ir 107 St.
Avė. ir 108 Street, N

S. \VAvė. ir 108 Stu> 
Avė. ir 111 St. 
Avė. ir 113 St. 
Avė ir 115 St.

\v

St.. kampas Front Street.

St. ir Cottage Grnvo Avė.
SO. CHICAGO:

Kauląkis, 8837 So. Houston A
ENGI.EVVOOD

Vineeiincs Avė. ir 79 St.
Visose čia paminėtose vietose 

■.Naujienos’’ gaunamos kasdien unkš
ti iš pat ryto.
NAUJOS STQTYS CHICAGOJ E:
VVestern Avė ir 7i St.

Jeigu kur yra numatomu, kad rei
kia Įsteigti “Naujienų” pavienių nu
merių pardavinėjimo slotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir (.’hieagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus įsteig
ia. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
ADOMAS LIPSKIS, gyvenęs 4552 

S. Francisco avė., Chicago, UI., ma
lonėkit tuojau atsilankyti i Nau
jienų ofisą reikale Burbaitčs laiva
kortės. Neatsilankius iki spalio 28 
dienos, busimi“ priversti laivakor
tę kenselioti.

IEŠKAU sesers Monikos Saruc- 
kylės, po vyru Einikienė; pirmiau 
gyveno Danville, III. Nežinau 
dabar randasi. Turiu svarbų 
kalą; meldžiu atsišaukti.

Elenoro Malaukienė 
7289 Rhodes avė. 

Chicago, III.

kur 
rei-

PAJIEŠKAU Marijonos, po tėvais 
Agentaitė, po vyru Lašeikienė. Gy
veno apie 9 metai atgal mainose, ne
toli Bostono. Kas ją pažįsta ar ji pa
ti, meldžiu duoti žinią šiuom adresu: 
Brolis ANTANAS AGENTAS, 559 W. 
14th St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Kazimiero Bukausko, 
Kvėdarnos parapijos, Paragaudžių 
kaimo. Jis pirmiau gyveno So. Cht- 
cagoj. Jis pats ar jj pažįstanti, mel
džiu pranešti šiuom adresu.

z PAULINA BARCAITĖ
559 W. 14th St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
NUOMON flatas 5 kambarių, pe

čium šildomas, yra miegojimui por- 
čiai, 2 lubos; renda pigi. 3433 W. 
61 PI.

OAKLEY HALL ant viršaus Oak- 
ley teatro. Susi rinkimams salė ir

Naujienų spuikos narių atydon.— .ofisas nuomon. Rendos pigios. At- 
ys yfa užvilktos,1 sišaukit j 
keti, nes busime Division

Visi, kuriu mokestys yfa užvilktos,1 sišaukit j Strand teatrą, 2111 W. 
malonėkite užsimokėti, nes busime Division st. Tel. Armitage 4424. 
pirverstl pasielgti paj: ’ konstituci- Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
ją. —Sekretorius. tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

JIEŠKO DARBO
I.St pirmos klesųs virėja. Turiu 

'didelį patyrimą rengime šaunių 
! vestuvių, partv ar panašiai. Tel. 
! Kedzie 90(1(1.

REIKIA DARBININKįl
MOTERŲ

PASIŪLOMA DIDELE 
PROGA

Reikia 5 moterų pardavi
nėtojų, kurios nebijo darbo; 
patyrimas nereikalingas, 
vieta yra pastovi.

MR. SWART
Morrison Hotel

M

REIKIA patyrusių operator- 
kų prie elastic merrovv ir 2 ma
šinų adatos, prie valinių apati
nių rūbų. Nuolat darbas, gera 
mokestis. HINDEL MFG. CO., 
327 S. Market St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NORIM PASIKALBĖTI
Su dviem vyrais, kurie turi 
amžiaus 25-35 metų ir kurie 
norėtų eiti į pardavinėjimo 
vietą.

MR. SWART 
Morrison Hotel

REIKALINGAS darbininkas prie 
pieno išvažiojinio, kuris turėtų sa
vo vežimą su arkliu ar Iroką. Kos- 
tuemrius ir pienų duosiu. Norintis 
dirbti gali padaryti gerų algų.

S. DAUGĖLA
3251 So. Emerald avė.

SU PATYRIMU ARBA BE 
PATYRIMO VYRŲ

Darbas Roselande arba kituose mu
sų garažuose. Turi pažinti miestą. 
Turi mokėti skaitytį ir rašyti angliš
kai. Nuolat uždarytuose automobilio- 
se važinėtis. Vidutinė alga $.35 j sa
vaitę ir yra gera ateitis. Nereikia 
karų taisyti ir mazgoti. Dykai mok
slas važinėjimų instrukcijos.

Atsišaukit
■ 57 E. 21st St.

REIKALINGAS janitforiaus pagel- 
bininkas. Turi būti nevedes. Kam
barys ir valgis. NAUJIENOS, 17.39 
So. Halsted St., Box 878.

PARDAVIMUI gerai įsteigta res
tauracija. Daro gerą biznį. ’ Lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. 17.39 So. Hal
sted St. Box 875.
PARDAVIMUI bučernė ir gro

sernė, naujai įrengta, 4 kam
bariai gyvenimui, lysas ilgas, 
pigi renda, priežastis pardavi
mo svarbi. Kreipkitės j aptie-

PARDAVIMUI grosernė ii' bucer- 
nė. 2659 \V. 71 St., Chicago. Tel. 
Prospect 6288.

PARDAVIMUI pigiai restaurantas, 
Storas. Pragvvenimui ruimai. Renda 
$85.60. 3764 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė 2 sėdy
nių pigiai. Rendą $25 j mėnesį.

856 W. 33rd Street

GREY 
davimui, 
deriams. 
sted St.,

Iron and Brass Foundry par- 
Geras biznis, vietos K mol- 
NAUJTENOS, 1730 So. Hal- 
Box 878.

PARDAVIMUI grosernė, da
romas geras biznis, aptieka, bu- 
ėernė, barbernė, siuvėjų šapa, 
tame pačiame name, nėra kon
kurencijos, kaina $17.50, rendos 
$3:5. (»(H5 S. Mozart St.

PARDAVIMUI
PARDUODU pigiai Z pa- 

gyvenimų muro namą po 
6*6 ‘kambarius. 1 akro že
mes, 2 karų garažas, tai yra 
West Pullmane. žmogus 
džiaugsis nupirkęs tą namą 
su mažais pinigais. Meldžiu 
kreiptis

S. MARKŪNAS 
Tel. Pullman 5089

PARDAVIMUI farma arba išsi
maino ant namo nuo 2 iki 6 flatų, 
kad ir bizniavi arba su bizniais. 
1'98 akeriai, 1.30 akerių dirbamos, 
68 akeriai gražaus miško, budinkai 
ir stakas, 10 karvių melžiamų, 3 
arkliai, 4 kiaules, 50 vištų, 1 trak- 
toris ir kitos mašinos, kokių tiktai 
reikia. Netoli nuo miesto, 3% mai- 
lės ir 3 blokai nuo mokyklos, žemė 
lygi. Parsiduoda dėl ligos pigiai už 
teisinga pasiūlymą. Meldžiu greitai 
atsišaukti prie savininko.

JAMES GBITIS 
Route 3, Box 26—A, 

\Visconsin Rapids, Wis.

REIKALINGAS 2 pagy
venimų mūrinis namas, ne
žiūrint įdek yra morgičių, 
8 ar 10 tūkstančių. Turiu 
didelę geležinę daiktų krau
tuvę ir noriu jnainyti; prie
žastis — jokių nėra. Turinti 
tokį namą, meldžiu atsi
kreipti

S. MARKŪNAS 
Tel. Pullman 5089

PARDAVIMUI per savininkų, 
nes būtinai reikia pinigtj. Par
duosiu namą su krautuve ir 
llatu, 3008 W. 59 St. Pamaty- 
kit jį šiandien.
Tel. Prospect 8588 arba 9875

PARDAVIMUI lotas 30X125, 
Vj bloko nuo Marąuette Parko, 
$300 įmokėti ir $15 į mėnesį. 
Atsišaukit laišku į Naujienas.

1739 S, Halsted st. 
Box 877

PARDAVIMUI garadžius su namu 
arba be namo. Turiu visas mašineri
jas prie taisymo karų.

........... 1149 51st St.

\lbany 1062
Vakarais įlydė Purk 1016.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MŪRGICIAI
3- TI MŪRGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną w 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė. i 

Tel. Lafayette 6738-6716 
. .■ —... ...... -.. . /

MOKYKLOS
Padidink Savo Uždarbį

Mes pagelbesim jums 
Mokinkis pagal musų 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, I* .
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory &
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

tai atsiekti, 
lengvą būdą

Komercijos,

J.

VYRAI išmokit barberystčs. Mes 
mokinam dienomis ir vakarnis. At
sišauki! arba rašykit:

INTERNATIONAL RARBER 
COLLEGE,

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

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 16^3

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago, H).

Ar Jys Norite
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Eleęįric 
Mechanikos ir Baterijos ' Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus 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, 
dauginus.
FEDERAL

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL

W. Madisun Street

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS vyrų ir moterų val
dyba 1926 m.: Pirm. K. Lingvinaa, 
3219 So. Lowe Avė., Pagelbininkas, 
P. štulienis, 3545 So. Wallace St., 
Nut. Rašt., B. Dubinskienė, .3618 S. 
Parnell Avė., Finansų Rašt., M. 
čeplinskis, 353.3 So. Walace St., 
Kontrolės Rašt., J. Paltanavičius, 
.3751 So. Emerald Avė. ir A. Ja- 
chunas, 561 W. Dekovven Št., ir J. 
Mažih^u>kis, .3755 So. Emerald Av., 
Kasierius, S. Balsis, 3548 South 
Lowe. Avė., Durų Sargai: A. Tri- 

janis ir M. Mitukas. Susirinkimai 
atsibuna 1 sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, bažnytinėj svetainėj, 3501 
So. Union Avė. •

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1926 m.: 
Pirm. M. Ba'"o, 5829 Whipple St., 
Tel. Prospect 1904, Vice pirm. J. 
Makrickas , 4036 Brighton Place, 
Rašt. M. Chepulis, 3327 Le Moyne 
St., Fin. rašt. J. Radišauskas, 5124 
Dukin St., Kontr. rašt. P. Laba
nauskas, 2045 Willow St., Pagelb. 
M. Krajauskas, 1750 Wabansia 
Avė., Maršalka M. Žiūkas, 1406 N. 
Paulina St., Kas. L. Striupas, 182.3' 
W North Avė.

JAUNŲ IJETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIIJBAS. Pirminin
kas J. Rūta, .3422 So. Lovve Avė.; 
Pagelbininkas K. Kunka, 2514 W. 
45th PI.; Nutarimų Raštininkas 8. 
Kuneviczia, 3220 So. Union Avė.; 
Finansų Raštininkas J. Grinius, 
723 W. 34th St!; Kontrolių Rašti
ninkus F. Kasparas, 35.34 So. Ix>we 
Avė.; Kasierius J. Žilvitis, .3308 So. 
Emerald Avė.; Kasos Globėjai: J. 
Mačiulis ir W. Kleuba, .3113 South 
Halsted St.; Liet, Auditorium At
stovas P. Letukas, 818 W. 33rd 1’1.; 
Kliubo 'irustistai J. Shembelis,
I. Rimkus ir A. Mašiekas; Susi
vienijimo Draugysčių Komisija J. 
Katėnas, W. Shimkus ir J. Shem
belis; Liet. Taut. Kapinių J. Ka
tėnas ir E. Bliumas. Kliubo susi
rinkimai atsibuna pirmą sekmadie
ny kožno mėnesio, (’hieago Lietu
vių Auditorium, 31.33 So. Halsted 
Street.
J. L. A. T. Kliubo Sekretorius

S. Kunevicze

------------------- r--------------- ’—  ~ 
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val

dyba 1926 m.: Pirm. Ą. J. Zalato- 
ris, 827 W. 3.3 St., Pag. Wm. Kriš
čiūnas, 9200 VVoodland Avė. 
rašt. K. J. Demereckis.
Wallace St., Fin. rašt. J. Balchu- 
nas, 10708 Homan Avė., Mt. 
Greenwood, III., Kas. Al. J. Kve
daras, 3224 So. Halsted St., Kontr. 
rašt. J. Yurijonas, 816 W. .3.3 PI., 
Kasos glob. A. šiaudvidis Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą šešta
dienį kiekviono mėnesio,4 Audito
rium svetainėj, .313.3 So. Halsted 
St., 8 vai. vak.; nariai priimami vi
si sveiki vyrai nuo 18 metų iki 40, 
tik lietuviai.

Nut.
3.331 So.

GARFIELI) l’ARK LIETUVIŲ V. 
IR M. PAŠELPINIO KLIUMO 
valdyba 1926 m.: Pirm. N. Vili- 
maitis, .32.35 Franklin Blvd., Pirm. 
Pagelb. Geo. Medalinskas, Rašti
ninkas M. Medalinskas, 5564 Jack- 
son Blvd., Fin. Sekr. Kris Klibas, 
Kasierius M. Davidonis, Kasos glo
bėjai: Petras Fetrinis, 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.

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. Demereckis, 3331 
So Wallace St., Fin. rašt. P. Pau- 
zolis, 843 W. 33 PI., Kasierius V. 
Briedis, 6230 So. Rockwell St., 
Kontr. rašt. V. Gaudešius. Mt. 
Greenwood, 111., I Kasos glob. Fr. 
Kiaunė, II Kasos glob. A. Knistau- 
tas, Maršalka A. Smailis. Susirin
kimai atsibuna kas antrą subatą 
kiekvieno mėnesio, Chicgos Lietu
vių svetainėj, 3133 So. Halsted St., 
nariai priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 emtų senumo.

SIMANO DAUKANTO valdyba 1926 
metams yra sekanti: Pirm. T. Ja
nulis, .34.30 Sp. Morgan St., Pageli), 
pirm. V. Paplauskas, .3213 Auburn 
Avė., Nut. rašt. P. Killis, 941 W. 
34th St., Turto rašt. A. Kaulakis, 
3842 So. Union Avė., Iždininkas J. 
Racevičia, 3.326 So. Union Avė., 
Kontr. rašt. J. Stonaitis, .3221 
Auburn Avė., Kas. glob.: J. Krikš
čiūnas, 3157 Emorald 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 ftVENT. MOR. 
parapijos 35 ir So. Union Avė. Či
kagoje. Vardai naujos valdybos 
1926 m.: Pirm.: Juozas Mickevi
čius, pag. Jonas Bartašius, nut. 
raštin. Leonas Labanauskas, fin. 
rašt. Ona Pomerikė, las triustis 
Jonas Rakas, 2as trustis Antano* 
Vaičis, 3as trustis Jonas Straz
das, Kasierius, Ant. Vaičis, Kas. 
glob.: Mikolas Blažis, Barbora 
Vaičius, Jonas Rakas. Maršalkos: 
Vincas Kuzma, Jonas Bartašius.SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ NA- 

MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1926 m.: Prez. S. Mažeika, 
.3149 So. Halsted St., Vice prez. J. 
Mineikis, 3219 So. Wal)ace St., L’ut. 
rašt. D. Gulbinas, 3144 Wallace St., 
Turt. rašt. A. Lazauskas, 33.39 So. 
Union Avė., Iždininkas J. Žilvitis, 
3310 So. Emerald Avė., Kontr. rašt. 
A. Radauskas, 3328 Auburn Avė., 
Maršalka V. Shulčius, 3358 South 
lx)we Avė., advokuas A. Stasiulio
nis, 3236 So. Halsted St., Politiškas 
atstovas J. Ažukas, 3301 Auburn 
Avenue.

HUMBOLirr 
KLIUBO 
Pirm. C. 
St ; Vioe 
W. North 
skis, 3341 
sek r 
Avė., -------- .
braška Avė.; Maršalka P. Radžiū
nas, 3308 W. Evergreen Avė. Susi
rinkimai atsibuna paskutinę Sere- 
dą kožno mėnesio.
.3310 Evergreen Avė., Chicago, III.

l’ARK LIETUVIŲ T. 
valdyba ant 192G metų: 
Kairia, 5128 W. George 
pirm. L. Striupas, 1823 
Avė.; Nut. rašt. A. Wol- 
W. Evergreen Avė.; Fin, 

S. Buneckis, 3.312 Wabansia 
Kasierius C. Lukis, 1821 Ne-

DRAUGYSTE LIETUVOS VĖLIAVA 
AM. No. 1 valdyba 1926 metams: 
Pirmininkas, K. Devis, 5648 So. 
Bishop St., Tel. Republic 7411; Pa- 

. gelbininkas, I. Dabulskis, 1943 So.
String St.; Nutarimų Raštininkas, 
F. Motuzas, 2811VW. 63rd St., Tel. 
Prospect 8752; Finansų Raštinin
kas, S. Stankus, 12417 So. Carpcn- 
ter St., West Pullman; Kasos Glo
bėjai, D. Motuzas, 6985 So. Arte- 
sian Avė. ir O. Motuzienė, 4317 So. 
Hermitage Avė.; Kasierius, A. 
česna, 4501 So. Paulina St.; Mar
šalka, Petras Tiškeviče, 7009 So. 
Washtenaw Avė.; Ligonių apeku- 
nai, K. Duoba, 2146 W. 23rd St. ir 
O. Devienė, 5648 So. Bishop St.

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGI
JOS valdyba J.926 m.: pirmininkė 
A. Mažeikienė, 3151 Union Avė., 
vice-pirmininkė A. Milerienė, 1030 
Central St., Evanston, III., nutarimų 
raštininke L. Skrickus, 2419 West 
MarųuetteRd., finansų raštininkė 
A. Valančienė, 5929 S. Throop St., 
kontrolienė E. Jozaitienė, 786 W. 
34th St., apiekunės kasos, A. Du- 
dadienė ir Petraitienė, kasierė r. 
Snolienė, 6012 S. Francisco Avė., 
maršalka P. Grigienė, 8322 So.

‘ Union Avė.

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

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DARBI 
NINKU, 2156 W. 23rd St. Chica
go, III. Pirmininkas 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 Kielių 
ir Kazimieras Janulis; Teisėjas 
Antanas Vepstas; Vėliavos nešė- 
jiai Mikolas Maciukenas ir Vladis
lovas Kiella. Mitingai laikomi kas 

8-cią nedėldienj.

BIRUTĖS KALNy DRAUGIJOS val
dyba: Pirmsėdis, Joe Balchunas, 
Pagelbininkas, Liudvikas Yucius, 
Nut. Rašt., Alex M. Yokubaitis, 
Kasierius, Ant. Stumbris, Finansų 
Rašt., Joe ftarna, Kasos Globėjai, 
Joe Janušauskas ir Frank 
Maršalka, Joe Jankauskas. 
Susirinkimai atsibuna kas 
antrą Subatos vakarą.

Su pagarba, 
Alex M. Yokubaitis, Nut.

Skirka,

mėnesi

Rašt.
5502 W. 23rd Place, Cicero, 111.

LFETUV1Ų AMERIKOS UKESŲ 
KLIIJBAS. East Chicago. Ind. Val

dyba: Pirmininkas, J. Kovakia;
Sekretorius, J. Kiškis; Finansų 
raštininkds, J. Mekšras; Kasierius, 
C. Grikšas. Susirinkimai atsibuna 
pirmą nedėldienj po 15, 2 valandą 
po pietų, 4902 Forsyth Avė., East 
Chicago, Ind.

■iinmnrmirinrmi

Matai Kas Dedasi?

“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 iškirpdamaa 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

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


