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Lietuvos Legacijo Vašingtone Panaikinama

Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone Nebebus

Britu kasyklų darbininky Miliūnas be darbo Sovietų Reikalauja subaust Vokie

Demonstracijos

Pagavo Lenku šnipą

pasuko Italija paliuosavo slavų
mažumų atstovą

kariuomenė

vima

KALINIAI PABftGO

laukuose

nepriklau
są jungoms 
darbininkų

toki, 
turės

tris valandas, 
svarbiaisiais 
klausimais 
valstybi.”

Rumanijos karalienė Ma 
rija atvyko Chicagon

Chieagai ,ir apielinkei federa 
linis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

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

Rusų čičerino ir Turkų 
Rušdi konferencija

Darbininkų plėšikiškas 
žygis Panemunėly

yvena- 
vieš- 

Bijoma, 
smurtu 
Iš Gor

iu i estų 
Laiba- 
fašistu

Paryžiaus policija sau 
ko Massachusetts 

gubernatorių

linkui, ir 
šaukė “va- 
ir dainavo

ne. Pasiliks Generalinis konsulatas.
Derybose su Rusija, sovietai pasižadėjo pirk 

ti Lietuvoj keletą tūkstančių arklių. Daro užsa 
kymų visai celiuliozos gamybai Klaipėdoj, taip

—Kaip 
r karo 
nugina' departamento

Komunistų sukilimas 
Olandų Javoje

NOBELIO DOVANA UŽ NUO 
PELNUS CHEMIJOJ

didelės de-
Italus. Poli- 
rinti Italijos 

demonstrantų.

kariuomenės ir 
daug

700 angliakasių vėl 
gaus darbo

įtužusios minios jį ir jo 
nu išgelbėjo policija

granato- 
puolę 

suėmė

Prezidento pranešimo atstovai 
klausės stati, nes Pilsudskis 
buvo pašalinęs kėdes

Pasiliks tik Generalinis konsulatas — SSSR pirks 
tūkstančius arklių Lietuvoj — Netrukus prasidės 

ekonominės Lietuvos su Vokietija derybos

Lenku seimas atidaryta tik 
su .180 atstovų

Prekybos sutartis dar nebaigta. Su Rusais 
Įvyks nauja konferencija.

Neužilgo prasidės ekonominės derybos Lie
tuvos su Vokietija.

Maištas betgi 
policijos patremptas 
užmuštu ir suimtu

Naujy karo baisuny, tan 
ky, manevrai

\ngliakasių delegatų konfe 
rencija nutarė priimti vai 
džios taikos pasiūlymus

KOMA, Italija, 
Parlamento atstov 
Triesto distrikto, 
slavų tautinėms 
kurs andais buvo 
cijos areštuotas 
paliuosuotas

karalienei rankos ne 
— tuo turbut apvilda 
karaliene, kiek kelia 

karunuotomi 
amerikiečiu “aristo

Nenusistojęs oras; nedidele 
temperatūros atmaina; stipro
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 54A F. /

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 4:20. Mėnuo leidžiasi 
1:31 valandą ryto.

vakar 
k ron princą, 

. kai jis su

AUDROS LIETUVOJ
VILKAVIŠKIS

d. ir iš 14 į 15 d. naktį siau

pilnai prita- 
tuo, kad 
Jungtinėse 

ra nacionali
ni įsigyvenę^ 

kad na-

Girdai apie Jugoslavijos ii 
Franci jos kariuomenių kon 
centravima Italijos sienoj

is Vilfan iš 
atstovaująs 
mažumoms, 

fašistų poli- 
dabar fra po 

Vidaus reikalų 
vicemdnisteris 

atsiprašė jo už arešta-

Dar daugiau, negu profsojų 
zininkų, be darbo yra prof 
sojuzams nepriklausančių

VARŠUVA, Lenkija, XI. 1,4. 
— Prezidentas Moscicki ir 
premjeras Pilsudskis vakar iš
kilmingai atidarė seimą Belve- 
dero rūmuose, iš- 550 seimo na
rių betgi dalyvaujant tik 180. 
Socialistai ir tautinių mažumų 
atstovai nedalyvavo, pareikš- 
dami tuo savo nepritarimą val
džios darbams.

Prezidento 
mo nariai 
darni, nes 
sudskis, o 
kitaip, jis 
pašalinai dagi kėdės iš posė
džių salės.

Po atidaromosios sesijos tuo 
jau buvo sušaukta 
sėdis. Dalyvavo 
partijos bendrai 
prieš 
varžomą 
reikalavo 
butų grąžinta 
gruodžio 1 die

pilnas po- 
jau visos 
protestuoti 

valdžios išleistą spaudos 
dekretą. Seimo nariai 

kad spaudos laisvė 
Lenkijoj prieš

BERLINAS 
ta žmonių 
užpuolus 
Friedrichą 
savo sūnum | 
1 lohenzollernų 
svarbiausioj- 
Friedrichštrassėj 
lin tą žmonių s 
rališką niekšą!” 
pasimojus lazdomis ir 
mis pliekti ex-kaizerio 
sūnaitį, bet policijai 
juos išgelbėti.

deklaracijos sei- 
klausės stati stovė- 

taip reikalavo Pil- 
kad jie nepadarytų 

buvo prieš tai įsakęs

STOKHOLMAS, Švedija, XI 
12. — Nobelio dovana už nuo 
pelnus chemijos srity tapo pri 
pažinia Drui Richardui Zsig 
mondy, Oettingeno Universite 
to neorganinės chemijos profe 
šoriui.

Anglija rodo dominijų premje
rams savo baisius žudymo 
pabūklas

MASKVA, XI. 14. Raudo- 
I nojo profesinių, sąjungų inter- 
Į nacionalo pirmininkas Tomskis 
| vakar pranešė, kad sovietijos 
profsojuzuose (profesinėse są
jungose) yra 1,182,500 narių 
be darbo. į tą skaičių neįeina 
tie bedarbiai, kurie 
so prof. sąjungoms, 
nepriklausančių 
yra dagi daugiau be darbo, ne 

[kad darbo neturinčių sąjungų 
’ nariu.

Į WEST FRaNKFORT. III., 
■ Xi. m. — oid Ben Coal 'kom
panijos kasyklos No. 15, ka

irios per trejus metus stovėjo 
uždarytos ir kuriose paprastai 
dirbdavo septyni šimtai darbi
ninkų, kompanijos pranešimu 

'dabar pradės vėl dirbti.

PARYŽIUS, XI. I 
užsienio reikalų, tai 
ministerijos griežtai 
pranešimus, kad buk Franci ja 'Suardo 
koncentruojanti savo kariuo 
menę Italijos sienoj.

PARYŽIUS, XI. 14. —Atvy
kus į Paryžių Massachusetts 
gubernatoriui Fullerui, prie jo 
pastatyta kelių dešimčių polici
ninkų sargyba. Vyriausybė bi
jo, kad komunistai nepadarytų 
jam bet kurio nemalonumo už 
tai, kad gub. Fuller atsisakė 
paliuosuoti Sacco ir Vanzetti, 
Massachusetts teismo pa
smerktus mirties bausmei.

•j dalyvaują 
vakar, Be
regėjo ka- 

lieno baį'su- 
manevrus, tyčia 

ministerijos suruo- 
Pos bai- 

išradimo karo 
kita kitas, 
dumblynus, 

raičiodamos kalvo- 
ir žemyn, šaudy- 

patrankų, tuo talpu 
aeroplanai iš 

laidė bombas. Nežiu- 
milžiniško sunkumo 
rėplioti, vistiek ke

po apie šešio- 
o maži, 

gali eiti

Ex-kionprincas mažne 
sumuštas Berline

ODESA, SSSR, XE 14. — 
Vakar čia įvyko konferencija 
tarp sovietų užsienio reikalų 
komisairo čičerino ir Turkijos 
užsienio ministerio Tiufik Ruš
di. Pasikalbėjimas, kurs tęsės 

•uvęs “visiais 
tarptautiniais 

lięčiančiais abidvi

Praeitą šeštadieni Į Chicagą 
atvyko Rumanijos karalienė 
Marija su savo sunum, Nikalo- 
ju, ir dukteria, lleana. Nežiū
rint lietaus, pasitikimas jos 
buvo iškilmingas.

Miesto mayoras. Dever, kurs 
miesto administracijos narių 
ir įvairių “reception” komite
tų prieky pasitiko, aukštąją 
viešnią, 
bučiavo 
mas" ne 
klupčiojančių 
galvoms 
kratijos’

Karalienę pasitikti stropiai 
ruošės ir komunistai, neišski
riant nė lietuviškųjų: jie rengė 
protesto demonstracijas prieš 
“kruviniausią Rumanijos val
džią,” bet lietus ir jiems pa
kenkė. Iš demonstiacijų nieke 
beišėjo.

Vienuos diplomatiniuose ra
teliuose buvo pranešta,z kad Ju
goslavija koncentruojanti ka
riuomenę Italijos pasieniu.

Girdėt taipjau ka< kraneli 
ilgi mobilizavus keletą savo 
korpusų Italijos sienon.

IIAAGA, XI. 14. — Gauti iš 
Batavijos, Javoj, pranešimai 
sako, kad Olandijai priklausan
čio j Javos saloj, jos vakarinėj 
daly, jndėnų komunistai pada
rę sukilimą, kurs betgi buvęs 
kariuomenės ir policios pa
tremptas. Susirėmimuose daug 
maištininkų buvę užmušta, ė 
taipjau šimtai kitif areštuota.

Batavijoj ginkluoti komunis
tai buvo pagrobę telegrafo įs
taigą, taipgi puolė barakus 
ir valstybės kalėjimą. Puolikai 
betgi buvę atmušti.

Banlamo rezidencijose keli 
šimtai ginkluotų komunistu 
nužudė čiagimių viršilas. Visi 
europiečiai bėga į barakus.

Pranešimai sako, kad Tan- 
gerange komunistai sunaikinę 
kareivines.

Praneša taipjau, kad Naujoj 
Gvinėjoj, kuri pirmiau priklau
sė Vokietijai, pasireiškia rim
tų čiagimių neramumų./

ELKHORN, Wis., XI. 12. — 4 
Iš Walworth kauntes kalėjimo | 
ištrukę pabėgo du jauni kri
minalistai, John Connor, 18 
metų, iš Chicagos, ir Wm. Cur- 
ely, '31 m., iš Delavan, Wis.
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minia 
buvusį 
Vilhelma

pasirodė puikiame 
i automobily 

Berlino gatvėj, 
. “Vagis! Ša- 
kerdiką ir ka

rėk ė minia 
akmeni- 
sunų ir 
pavyko

gliakasių delegatų konferenci
ja vakar 132,000 baisų prieš 
352,000 nutarė patarti kasyklų 
darbininkams priimti valdžios 
laikos pasiūlymus. .

Jeigu angliakasiai sutiks pri
imti, — o jie, be abejo, sutiks, 
-tai streikas, kurs taip ilgai 

tęsės, bus pabaigtas, ir pabaig
tas angliakasių pralaimėjimu.

Valdžios pasiūlymai 
kad kasyklų darbininkai 
dirbti ilgesnes valandas
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KANSAS CITY. XI. lt. — 
Depozitoriams ėmus urmu at
siimti depozitus, bankrotą vo 
čia Federal Trust Company 
bankas.

GABLESTON, Tex., XI. 14 
— Muitinės inspektoriai suė 
mė atplaukusiame į uostą Bri 
tų -garlaivy Asuncion de Lar 
rinaga 389 butelius likerių.

BERLINAS, XI. 14. — Vo
kietijos nacionalistai monar- 
chistai labai įtūžę, kam Pa
liaubų dieną ambasadorius 
Jungtinėms Valstijoms, baro
nas Ago von Maltzan, ant am
basados VVashingtone iškėlė 
Vokietijos vėliavą. Jie jau įne
šė reichstage interpeliaciją, 
klausdami, ką7 valdžia mananti 
daryti su ambasadorium, kuris 
papildęs aktą, nesuderinamą su 
Vokietijos garbe, ir kurių prie
monių ji pavartosianti, kad 
panašių dalykų daugiau nebe
atsitiktų.

Vokietijos užsienio ministe
rija betgi ambasadoriaus Malt- 
zano pasielgimui 
ria, motivuodama 
Paliaubų diena v
Valstijose dabar 
nū šventė. Y ra 
diplomatinis paprotys, 
cionalines šventes svetimu val
stybių atstovybės taipjau, jas 
pagerbdamas, švenčia, iškelda- 
mos savo atstovaujamų Valsty
bių vėliavas.

Laibache įvyko 
monstracijos prieš 
cija turėjo vargo 
konsulatą nuo 
Gatvės, einančios 
buvo užbarikaduotos. Tada dt 
monstrantų minios 
Franci jos legacijos 
ten nužygiavusios 
lio” franeuzams 
Marselietę.

Franci ja nugina 
koncentravimą

ĮPacific and AtlAntic Photo) 
dešinėn: Prezidento Coolidgeo žmona, Prezidentas

KAUNAS. [Lž]. — Spalių 
20 Panemunėlio stoties darbi
nio, žvyrių vežiojusio, traukinio 
darbininkai smurto keliu pagro- 

jskunde vai- bė iš Panemunėlio miestelio pik 
Karabehrinko krautuvės degti
nę, iš Tado Zupavičiaus arbati- 

Razu- nes visas bandeles, primušė |>o- 
licininką ir 3 piliečius; iš vie- 

jų atėmė kišeninį laikrodėlį 
pasileido važiuoti Panevėžio 

link.
Panevėžy jie visi — 28 žmo

nės sulaikyti. Vedamas tardy
mas. Darbininkai, matyt, tai 
padarė būdami neblaiviame sto- 

vėtros padarė vyje.

Visi daug suveltų arba visiškai 
į ligoninę neštų, buvusių 

klotų linų.

KAUNAS, X. 16 [LŽ]. — Pik 
Razumavičius, savo laiku bu
vęs Lietuvos šaulių grupės va
das, perėjo demarkacijos liniją 
ir išlojo lenkų žvalgybom Ten 
“besidarbuodamas” į 
džiai daugeli lietuvių, kurie su
kišti kalėj imuosna.

šiomis dienomis 
mavičius žvalgybos tikslais per 
Rygą atvyko Kaunan; čia jis 
buvo pažintas ir suimtas. Eina.’1* 
tardymas

VIENNA, Austrija, XI. 14 
— Pranešimai iš Jugoslavijo 
skelbia, kad slovėnų 
mose Italijos provįncijose 
pataujanti panika, 
kad fašistai neimtų 
deportuoti gyventojų, 
•icos, Triesto ir kitų 
žmonės š j nitais bėgą į 
chą. Jie pasakoja, kad 
gaujos, apsiginklavusios pušta 
lietais, rankinėmis 
mis ir kulkosvaidžiais 
ramių slovėnų namus, 
keletą dešimčių žmonių 
portuoją juos i Siciliją.

Bandė nunuodinti ketvertą sa
vo vaikų ir pati nusinuodyti 
CICINNATI, Ohio, XI. 14. 

—Susikrimtus dėl savo sveika- tusios didelės 
tęs pairimo, Catherina Bor- daug nuostolio gyventojams 
cheltienė, 42 metų, davė nuodų Matyt daug apdraskytų stogų 
keturiems savo vaikams, o pas- aplaužytų vėjinių malūnų 
kui pati nuodų išgėrė 
penki nugabenta 
kritingoj padėty.

tijos ambasadorių .
Kaizerininkai įtūžę, kam Pa

liaubų dieną Maltzan iškėlė 
Vokietijos vėliavą

LONDONAS. XI. 
perijos konferencijc 
dominijų piemjerai 
tiri srautais pilant, 
rinius milžiniškų p 
nu — tankų 
jiems karo 
štus ties Chamberley 
sios, paskiausįo 
mašinos gainiojo 
taškydamos 
per balas, 
mis aukštyn 
damos 
kai skraidydami 
viršaus 
rint savo 
tankai gal 
kiomis vietomis 
liką mylių per valandą 
vieno žmogaus tankai, 
dagi trisdešimt mylių 
landa. A

Prie kai kurių paskiausios 
konstrukcijos tankų, žiūro
vams, nė patiems dagi domi
nijų premjerams nebuvo leista 
arčiau prieiti pasižiūrėti, ka
dangi jų konstrukcija laikoma 

konsulatą, didelėj slapty.
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Namai ir Žeme
Lietuvių Nekilnujaino Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 <1.

J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd S*., CanuL 2552
J. YUiKEVlčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., '^afayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Užtikrintos Progos
Kiekviena diena galima ras

ti, kaip Dame laikrašty taip ir 
kituose Įvairių pranešimų apie 
nekilnojamas nuosavybes. Vie
nur siūloma geromis išlygomis 
pirkti namus, kjtųr — daug 
žadančio)

ko namą ant išmokėjimo. Po 
keletos metų namas liko pilnoj 
jų nuosavybėj. Jie 
kų tikslą, ėjo prie

turėjo aiš-

yra užtik- 
pinigų.

v i et o j lotas. Iš dau 
skelbimų, neabejoti- 
pasirinkti gana tin

us ir patogumo at-

N amas , ar lotas
rinla vieta sudėjimui 
Kuomet kitose biznio srityse 
progos ap r u bežinotos, nekilno
jamoji nuosavybė siūlo plačių 
ir garantuotų progų. —V. (ir.

kainų kaii 
žvilgiu.

Praėjo jau tie laikai, kada 
turėjimas namo buvo vien pa
sididžiavimo dalykas. Dabar 
namai perkami ne tani, kad 
pasirodyti, jog manęs dešimtu
ku nepasiims!, ‘ bet — kad su-

Musų Svetainės
• ■ ■

Lietuvių Auditorijas skolos 
mažėja •

iPacific and Atlantic Photo]

Charite A. Fox, įvmus Chitfv* 
gos architektas, kuris numirė 
31 d. Jis buvo 56 metų am
žiaus.

Ne visai taip
Labai dažnai amerikiečių 

spauda netiksliai nušviečia at
eivių reikalus ir to krašto pa
dėtį iš kur jie atkeliavo.

štai “Ghicago Realtor” perei
to mėnesio editoriale rašo:

bis, kure apsipaži- 
svetimu šalių feodo-' c *

liekanomis ir su tokiu 
valdymu, prie kurip ga- 
nuosavybe pasilieka ka- 
ar kokio kito pono as-

prasižengimą su apšildymo j- 
statymu yra ne maliau $25. ir 
nedaugiau $200.

Taigi, T’tėmykit laiku!

Be leidimo? — nekelk 
kojos i real estate

na. Gyvendamas svetimam 
bute mokėsi amžinai nuoma ir 
kitam krausi 
galvojus, tą galima pa-

Darlikti savoj
atsimename, 
tų a t
bangos dalyku. Tik didelis 
t uoli s tepasi rodydavo

mes 
me- 

il automobilius buvo pra- 
tur-

vežime 
Jio. šiandie jau automo- 
reikalingas visur, ypač 

biznieriams. Jo užlaikymas 
kainuoja ne brangiau už ark-

lietuvių Auditorijos bendra-

Žmonių kalbos ir darbai
Daug yra žmonių, kurie, sa

ko, nenorj ilgai gyventi šiame 
pasauly. .Juos, matyt, nema
žai vilioja dangaus gerovės.

ne. Pa 
mo yra 
zicija.

ašiai ir jsigyjimas na- 
peininga biznio propo-

s tenka užgirsti p.'.sa- 
iog žmogus visur ap- 

bet nieko atsukančio 
i radęs. Taip gali būti

atsitikimuose, 
nuėjęs į miš- 

Teknika

Spalių 1 d. š. m. atmokėta ant
ro pusmečio morgičiai su nuo
šimčiais—■ arti septynių tuks
iančių dolerių.

\i parduotų ,šėrų yra dar 
$15,000, kuriuos

dolerių, tačiau gyvena begalo 
taupiai ir gaudo kiekvieną ska
tiką. Pasiūlyk jiems namą ar 
lotą, lai greičiausia atsako: 
“Gal ilgai nebegyvensime, todėl 
pradėti nebūty ko. Nereika
lingas mums toksai klapatas”. 
Bei, tie aimanuojanti žmonės, 
nors ruošias mirti, vienok ne
numiršta per desūtką melų,

direktoriai Kaip buvo sveiki ir gražus, taip 
stengiąsis parduoti iki šių metu įp tebėra. Tik gal jų gyveni- 
pabaigos. Visuomenė turėtų nie įvyko maža permaina. Ttfu- 
paremti tą jų darbą ir išpirkti Į pino, dėjo pinigus šalinosi, kuo- 
iki vienam 
šiam lakui

kojant, 
žiūrėjęs 
sau nes 
tik išimtinuose
Kartais, žmogus 
ką nesuranda malkų 
šiandie taip išvystyta

einama kaina. Be to yra įvai
rių Įvairiausių stilių 
svmu. Jei vienas

ir ištai- 
nepatlnka.

likusius serus. Iki mot siūlei nuosavybę, . vienok 
didžiausi auditori- prisipažįsta, jog pini 

rado. Kur? Paaiškina 
matote, šį-tą pirkau, I 
sisekė: šelmis apgavo.
koks tai iš paviršiau^ rimtas ir 
išmintingas žmogus ir parodė

Taigi,
i ios ir pasiėmė ant savo pečių 
sunkiausią našta. Dabar lai
kas butų pasidarbuoti ir pavie
niams.

L. A. b-vės valdybą sudaro: 
Pirm. A. Zalatorius; vice-pirm.

mašiną, 
d.ol,erių,

nęs tik su 
lizino 
žemės 
lotina 
raliaus 
nieny,
kaipo imigrantas 
jis, savo paties teise gali misi- į 
pirkti nuosavybę ir būti jos pil
nu absoliučiu 
karunavotas 
vas...”

Europos ir 
timas apie teises į nuosavybę I 
maždaug vienas. Todėl at
plaukęs j šią šalį ateivis didelio 
skirtumo nepastebi. Ten ir l— 
nai, kuomet užmoki pinigus už 
daiktą jis yra tavo ir nei ka
ralius nei kas kitas negali iš 
tavęs be atlyginimo atimti.

Tiesa, Europoje priimta sa
kyti, jog galutinas žemės savi
ninkas yra valstybė. Bet Ame
rikoj ar ne laa pala? Absoliu- 
tčs nuosavybės ir čia nėra. Ne- 
užmokėsi taksų paima namą ir 
parduodu. Reikia platinti gat
vę- namą liepia nugriaut ar

Į Tie, kurio pardavinėja ne- 
i kilnojamas nuosavybes be spe- 
Į c alio valstybės leidimo, grėb
stai gali pakliutį į bėdą. G. 
i Krank Cro.'ssant kompanija 
i pardavinėdama lotus Calumet 

Jr/ino iko distrikte pasikvietė į pagalbą 
didehausį būrį asmenų, ku
riems pavedė dalį darbo. Tieji 
lankėsi pas savo pažįstamus ir 

valdo- (^riWU» siūlydami visokių ne
būtų dalykų. Viskas ėjo gerai, 
kol neužkliuvo. Tūlas Arthur 

TJaussen, Drexel Packing kom- 
' panijos ofiso prižiūrėtojas, 
pardavė savo pažįstamam Got- 

7.’"' | tfieki Henri, 4£11 North Pauli- 
na St., tris lotus už $2,5(K), 
prižadėdamas* j uos perleisti ki

ltiems už du syk brangesnę, 
jkaįną. Atlikęs, lą darbą jis 
įgavo z iš kompanijos $250 “ko-1 
mišeno”. Bet kadangi tasai sa
vanoris salesmanas daugiau

nebesirodė G. Henriu į akis, tai 
pastarasis kreipėsi į teįsmą. 
Kaltinininkas buvo pakviestas 
ir užklaustas ar grąžino tuos 
$250; Kuomet atsake, jog ne, 
tai teisėjas perspėjo: “geriau 
sugrąžink, nes priįmti komisą 
už pardavimą įieal estate be 
brokerio liudymo, baudžiama 
šešiais mėnesiais kalėjimo ar
ba $200/.’ ’

Babies Love lt

savininkių it ap- 
Europos 1

senai buvo sujudę 
iiedel ko kito, kaip

Žmonės ne*- 
Bridgeporte 
dėl valdžios 

priverstinai išpirkt

kyklą. Jei butų absoliute nuo* 
savyliė, kaip. anas 
tvirtina, tokių dalykų 
tumėm.

negirdč-

J. \Villiams savo knygoje 
“Real Estate” štai ką sako: 
“Pirmiausia ko mes turime at
sižadėti, tai sąvokos, jog nuo
savybė yra absoliute. Joks žmo- 

pilniausias savinin-nėra

Nors ši 
mins rolės 
bereikalo liečiami ateiviai, tai 

nesu-

nelošia, - bet kuomet

zmegus negali jsl 
minėjęs.—Juristas.

Del skilvio ir viduriu nesma- 
tunių ii priežasties danty 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iis eaugus Kūdikių 
Laxative.

Mas. Winslow*s 
' Syrup

NORI TAPTI PILIEČIU 
Skaityk 

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

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

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

ChicagO, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooserelt Kd.
Arti St. Louifl Avė. 

CH1CAGO, 1LL.

J įiUH.VĄfi

$10.000 a«±i POLICY
NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio 
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-OceanCašualtyCo
A Stock Company

Pakalbėkime 
rastais 
kurie 
niuose 
savim 
savy b< 
taupė

niusų pap- 
darbininkais,

na-
tapo 
nuo- 
Su-

nusipir-

gyvena nuosavuose 
Kokiu stebuklu jie 

įkais nekilnojamos 
s ? , Labai paprastai.
kiek pinigų ir

I. Rūta, l’in. rast. J. Evaldas 
užrašų rast. P. Liatukas; iž 
din. J. Balčiunas, menadž. B 
Butkus.

musų širdis 
Tų mašiną mes nupir

kom ir užmokėjom $<5,200. Pra
dėjom spausdinti pinigus, 
pradžių iškrito iš jos apie

[jŪMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo

(Aukso Medalius, Diplomus ir

Nepalyginamą Vertybę

1

Kuonu t lenkėsi sau pianij, pri
ėjęs prie Kin’Hall piano Jus pakė
lę viršų matote Šiuos medalius, 
tuomet Jų* esate likiųs, kad Kini- 
ball yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer '1 hu.s llonored” (Vienin
telis iŠdirbėjaa laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pimifcii n^kašluoju 
kiek daugiaus už paprastus piu- 
nuH.

Jum nubusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas 1‘eoples

PIAMJ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 
4177-83 Archer Avenue

Mildos

Mildos

svetainės finansai 
tvarkoj

d. š. m. sumokėta $1,(M)O. Pas
kutinė skola $7,(MM) bus panai
kinta kovo m. 1927. Atlikus tą 
jau bus galima mokėti dividen
dus šerininkams. kurių esama 
įpie <8uT Mildos bendrovės in
vestuotas kapitalas siekia 
$150,(100.

Pora melų atgal tūli tavorš- 
čiai norėję sugriauti visą tvar
ką, pasinaudoti svetimom “pro- 
\y”. 'Tačiau tas jiems nepavy
ko ir dabar viskas eina kuo- 
sklandžiausiai. Valdybą suda
ro šie veikėjai: A. Valonis 
nirm.; A. F. Ambrozas - vice- 
pirm. I .Evaldas- I i n. sekreto
rius.—'/.

2.) 
su

stojo ir toks išėjo popieris, 
kj įdėdavom. Mes tuomet 
pratom, kad esam apgauti.

Taip yra išsipasakojęs vienas 
lietuvis, gyvenantis vienoj mu
sų kolonijų. Atsitikimas gana

SU-

ku žmogų prikalbėti, bet prie 
l/ogo pats traukia. Norėda
mas tapti turtuoliu ir svajoda
mas apie nebūtus daiktus pra
randa paskutini Centą. Kiek 
jam nesakytum ir beaiškintum

nenori tikėti ar nemano 
laukti ko nors geresnio, 
trumpumo ar neaiškumo 
gaus gyvenimo.

Laimė dar, kad panašios rų- 
šies asmenų skaičius mažėja 
kasdien.—G. Lucas.

susi

žmo-

Ar pakankamai šilumos 
jūsų namuose?

—Tt*t"
šalta žiema jau beldžiasi i 

duris. Namų šeimininkams ten
ka atkreipti daugiau domės j 
apšildymą butų. Miesto val
džia daboja, kad gyventojai 
žiemos laiku nešaltų ir negau
tų Įvairių ligų., Kad supažindin
ti savo skaitytojus su esamais 
Įstatymais, mes paduodame 
Įlies sutrumpintoj formoj:

šildyti butus privaloma yno 
spalių m. I dienos iki birželio 
1 d. sekančių metų. Tempera- 
’ura kambariuose turi būti se
kanti: G:3() v. išryto 60 laips
nių Fahrenheit; 7:30 ryte' - 
65 I. <3:30—68 laipsniai.

Jeigu oi\vu bule peršaltas, 
nuomininkas turi perspėti šei
mininkų. Tam atsisakius išpil
dyt, galima pranešto sveikatos 
departamentui. Pabauda už

SRECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

Life .............................................................
1 Jo t lixU and s ...............................................
Both Feet ...................................................
Sight of Both Eyes .................................
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye..............
Either Hand ...............................................
Either Foot ................ ................................
Sight of Either Eye ..................................

If sustained 
in the 

manner 
described in 
Parag'raph 1

1 f sustained in 
the manner de- 
sribed in Para- 

ij graphs 2 to 9 
inclusive

$10,000.00 $500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00
10,000.00 500.00

5,000.00 250.00
5,000.00 250.00
5,000.00 250.00

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu

>' «<•*>*<*

M 
&
S

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu. 
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą.
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsdugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti i NAU
JIENŲ raštine kartu su 
registrajeijos mokesčiu, 75 
centais, Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas^ ir kontraktas pa
siųstas^ -apdraustąjam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus ~ imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept.,
Naujienos,
1739 S. Halsted St, Ųhicago, Ilk

Aš čia užsirašau už $10.000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai .nuolati- 
niems NAUJIENŲ 
ir liudiju kad —■

skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c.

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
— skaitytojas ir busiu juomi tokiu pūgai 

šitą plicy per vienus metus.
Į I Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU

JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal šitą policy per vienus metus. 

~l Jūsų išnešiotoją:; tegul dastatp man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. AT, jam mokėsiu j savai
te 18 centų.
Siuntinėkit tųun NAUJIENAS paštu 

L—1 per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagųj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

....... .. ....... . .................. ......... . ............... . ....... ..............  
» (Pasirašykit aitkiai su paišeliu. Juodylaa liejasi)

Padėkit 
ženkleli 
j tinkamą 
klctkulę 

paženklinimui
savo

Gatvė Adresas ./........     Apt..........
Miestas........................ Valstiją...................i Tel....?... ,...

’ • • • I *Prisiųskit šitų -aplikacijų su 75c. Money Orderiu arba, čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
173!) So. Halsted., Chicago, Ui.

Vieta netoli nuo Ishpcming, Mich., kur vanduo nuliejo kabyklą ir zuvu 51 niainiery mom w nėra iiw m k a mOThTw m yg ■ bm r w ioi w ■ ■ ■ w w
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Kį IR KAIP VIRTI
KEPTI OBUOLIAI RŪGŠTAUS PIENO BLYNAI

G obuolius
(> šaukštus cukraus
I puodukų vandens
Nuplauk ir išvalyk obuolius. 

Vartok vieną šaukštą cukraus 
ant kiekvieno obuolio. Jeigu 
kepsi obuolį dvi valandas, tai 
< buolvs bus permatomas ir 
panašus į kisielių. Jeigu kepsi 
viena valanda, tai obuolio luo- » c
ba bus minkšta ir sutrukus ir 
t.buolvs bus gardus.

KIAUŠINIŲ PLAIŠIU

6 vidutinio didume' išsirpu
sias tomates.

1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas cukraus 

šaukštuko •pipirų
2 šaukštai tarpyto sviesto
!_. šaukšto kapotu petruški
1 _» šaukšto sukapotu svogum 

i* kiaušiniai
G šmotukus lašinuku.

Nupiauk viršų lomatu. Iš 
imk atsargiai viską iš vidaus 
Sumaišyk išimtą skystimą i 
lomatu su druska, cukrum, pi 
pirais, sviestu. petruškom ir 
svogūnais. Sudėk mišinį atgal 
i tomates. padėk ant torielio 
ir kepk pečiuje 1<> minutų. Iš
imk iš pečiaus. Uždėk ant kiek 
vienos tomates po žalią kiauši
ni. užberk truputį druskos ir 
pipirų, uždėk šmotuką lašinukų 
ir uždėk viršum nupiuatą vir-

MADOS.

6 mažos saldžios bulvės
6 obuoliai

1 -j puoduko rusvo cukraus
• 5 puoduko vandens
4 šaukštai sviesto

I puoduką balto cukraus
1 puoduką vandens
Lj puoduko pieno
i/2 šaukštuko druskos
Nuplauk ir virk bulves drus- 

knotame vandenyje pakol bus 
minkštos. Supiaustyk ir nu-j

2862. Paprasta bet elegantiška 
suknelė. laibai patogi ir praktiška 
mergaitėms mokyklon dėvėti. Graži 
butų iš paprastos vilnonės materijos 
arba velvetino.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ii- 12 colių per krutinę. 36 mierai 
eikia 3’A yardų 40 colių materijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739^So. 
Halsted St., Chicago, III.
------ ---------—----- ----- ----------------.
NAUJIENOS Pattern Dept.

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

siųsti man pavyzdį No __ __ ___ _
Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.) 

su nuo lomatu .padėk atgal j 
pečių ir kepk 10 miliutu.

2 puoduku miltų
2 šaukštuku E-aking posvderio
1 šaukštą druskos
1 o šaukštą sodos
3 šaukštai cukraus
3 šaukštai tarpyto sviesto ar

ba taukų
2 puoduko rūgštaus pieno 

arba maslionkų
1 kiaušinį .

Išmaišyk ir persijok sausus 
piidėėkus. Išplak kiaušini, 
pripilk pieną ir išlengvo supilk 
ir sumaišyk su pirmuoju miši
niu. Išplak gerai ir supilk 
taukus bei sviestą. Dek po 
šaukštą i skaurada su karštais 
taukais. Apversk kaip viena 
pusė purus. Padarysi 18 bly
nų .

i

KIAUŠINIAI SU DAŽAI U

3 kietai virti kiaušiniai 
šmotukai-riekutės džioviir- 

os duonos
Kapotų petruškų
1 šaukštas sviesto
I šaukštas miltų
1 puodukas pieno
*2 šaukštuko druskos 

šaukštuko pipirų.

Padaryk baltą dažalą iš 
sviesto, miltų pieno ir virk dvi
gubame puode pakol nesutirš- 
tės. Pridėk druskos ir pipirų. 
Sukapok kiaušinius ir pridėk 
prie dažalo. Perpiauk riekutes

2863. Naujos mados graži sukne
lė. Gerai išrodys iš bile margo, leng
vo šilko. Arba galima pasiūti iŠ 
vienos spalvos materijos su auksine 
juostele. Aukso apsiuvinėjimas yra 
dabar labai madoje.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
inierai reikia 3% yardų 40 colių ma- 
teijos ir % yardų 3G colių materijos 
apsiuvinėjimui.

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

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

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

(Vardas ir pavardė) 

(Adresas) 

(Miestas ir valst.)

(Pacific and Atlantic Photo)
Alexandra Kollantay, bolševi-

pasiuntinė Meksikai, Ame-
likos valdžia neleid 
Ameriką pervažiuot i.

per pusę, sudek ant 
apipilk su kiaušinių 1 
apibarstyk petruškom.

KEPTOS PASALDINTOS 
DŽIOS BULVĖS

SAL

rusvo1 puoduko
’ į puoduko sviesto

cukraus

• pavirk
vandens 
saldžiau- 

< ir su
piaustyk į 12 colio storumo 
šmotukus ir sudėk į molinį in
dą. Apipilk su mišiniu pada
rytų iš rusvo cukraus, sviesto 
ir karšto vandens. Kepk ne
karštame pečiuje 30 minutų. 
Kepdama apipilk tuo pačiu mi
šiniu.

KEPTOS SALDŽIOS BULVĖS
BULVĖS IR OBUOLIAI

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
7444—Oenei Bulauskienei 

24352—Skdlest. Vaitkevičienei 
• 7428—Zuzanai Gedžienei 
23106—Stasiui Vaičiui 
23108— Jonui Bitinui 
23112—Marcelei Ylienei 
55733—Juzei Magelinskienei 

7454—Agotai Skolskienei 
7471—^Kazimierui Petkevičiui 
7471—Petronėlei Astrauskienei 

22496—-Barborai Rutavičaitei 
12547—Onai Partokienei
7183—-Marijonai Petrauskaitei 

12549—Kazimierui Podriezui
7173—Kazim. Dambrauskui 
7265—Veronikai Lelienei 

23042—Leonorai Vaiči u nienei
7322—Viktorui Jarųkaičiui 
7339—Paulinai Giraitienei 

12505—Onai Kunskienei 
12506—Kaziui Antanaičiui 
23079—-Uršulei Gaidienei

NAUJIENOS, Chicago, III.
irm - -.-Įiii il~~ -■ ~i.-. .t -.urą i.r- rt j»*^**^***'
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darytame iš balto cukraus ir 
vandens. Supiaustyk bulves, 
sumaišyk su pienu, sviestu ir 

su šaukštu krūvelę bulvių j 
molinį indą o šalyje padėk 
obuolį ir taip dėk vieną prie 

pilk su sirupu padarytu iš rus
vo cukraus, vandens ir ant 
kiekvienos krūvelės ir obuolio 
padėk po šmotuką sviesto. Su
dėk į pečių. dali pridėti pusę 
puoduko razinkų, jeigu nori.

BROVVNIES

puoduką cukraus
puoduko tarpyto sviesto 

kiaušinis, neplaktas

•% šaukštuko vaidilos
•/2 puoduko miltų
,z2 puoduko walnuts (riešutų)
Sumaišyk viską paduotoj ei-

tos ir 
karšti

pieta ir kepk nekarštame 
čiuje 3(1 minutų. Išimk iš 

pakol pyragaičiai 
nuimk popierą, nes 
prilips ir negalėsi

pas-
nu-

lupti, 
karšti.

RIEŠUTŲ PYRAGAIČIAI

2 kiaušiniai
2 puoduku rusvo cukraus

'/•2 snnKstiiKO sodos 
tpuęduką pecans arba \v:d- 

nuts sukapoti -
% puoduko miltų
Išplak kiaušinius, dėk cukrų 

ir vėl plak. Sudėk sausus pri- 
dėčkus ir viską gerai išmaišyk. 
Supilk plokščios skaurados ir 
kepk karštame pečiuje 25 mi
nutes. Kaip atauš, supiaustyk 
į ketvirtainius šmotukus..

Nauja Madų Knyga

Kali

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

Užsakiniams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

55710—Petron. Kavaliauskienei 
7395—-Stanislovui Stašaičiui 
7389-y‘Leonor. Andrijauskaitei 

21464—Motiejui Kvietkauskui
7398^-Antosei Jankauskienei 
7402—Kostantui S. Petrašiunui 
7401—-Marijai Gedgovdaitei 
7400—Bloselovui Vaidžiunui 

21467—Uršulei Nastarienoi
7399—Kaziui Jankauskui

12532—Agnieškai Mandeikienei
21475—-Mykolui Jokubauskui

7432—Jonui Plerpai
7439—Stanislovai Milkintaitei 

21478—Antanui Mikulskiui
7436—J. Mickui

21477—Agotai Vilienei
23109—Dominikai Grebliauskui 
23110- - Marijonai Vaišvilienei 
55730 — Pranui, Jaruliui 
55734—Jonui Rutkauskui 
24354 Juozapui Tarasui

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

SA. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ..............
Pusei metų ................................
Kopija .......................................

Tai bus 32 puslapiu knyga, 
į metus išeis 12 knygų.

Adresas:
900 W. 52nd Street 

Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugui užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. Lafayette -1223
Plumbing, Heatfng

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

pe-
I be Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4111.
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.

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

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

x ..................... ..........

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

h. —■■ ...I............    — ■

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St^ 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. /

3.

5.

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį. 
Oro permainas — giedrą, ūkaną ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku.

/ »
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

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

. 80 centų 
75 centus

1739 So. Halsted St.,
NAUJIENOS,

Chicago, III

Tel. La fa velt e 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbūtyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal sutartj).

4120 So. Richmond Street

Jei abejoji akimi*, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAi

Ttl. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A v.

. Kampas 47-tos
l ant 2 lubų

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Na p r a pa I h

Dr. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Tel. Deaiborn 9957

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Nainy Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pu 11 man 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St-, Room 53® 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S'. Halsted St., (hieago
Tel. Yards 4681

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenie 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

-li___  -įsaa..------

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
AK! SERKA ■

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos - ligon- 
buęiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
K-im<ly>rio ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuc
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo (> iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKl’šERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

.State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER
(ŠERNAS) 

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

i Tel. Boulevard 7679
L 3265 S Halsted St

2-ros lubos -u-

<MR. HERZMAN •»
— IŠ R U S I J O S —

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.

VALANDOS3 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2238 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.:' 9—10 išryto Ir po 8 v. y.

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A; Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 rak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tti. Midway 2881- -..... -———>

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
. Specialistas Moterų Ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Rlue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfaz 6858
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“Atsižadėti elgetavimo aš ne! 
: įmanau”, pareiškė kartą uba- 

, gas vienam filantropui, kuris 
| siūlė jam lengvą darbą. “Pas 

jus dirbdamas, aš negalėčiau 
turėti nei automobilio, nei ra- 
dio imtuvo”.

Pasitaiko, kad policija už
klumpa elgetas, kurie gyvena 
šauniuose viešbučiuose. John 
1). Godfrey, labdarybės organi
zacijų darbuotojas, kartą tėmi- 
jo vieną elgetą, kuris “dirbo” 
prie kapinių. “Vakare”, sako 
jis “tas elgeta valgė vakarie
nę šauniausiame restorane. Pa
sirėdęs jis buvo kuopuikiausia. 
Kiek vėliau jis pašaukė taksi 
kabą ir nuvažiavo i teatrą. Tos 
rųšies elgetos- mėgsta ant pla
čios skalės gyventi. Pinigų jie. 
turi daug ir gauna juos lengvai, 
tad kodėl ir nepaužti? Kaipo 
taisykle, šeinių jie neturi, bet 
beveik visuomet yra susidėję 

i su palaidomis moterimis, su ku
riomis ir praleidžia savo pini
gus”.

šti" bedarbių klausimą gali tiktai tie, kurie neturi žmo- 
$8>oo niško jausmo arba proto.
$4.00 I
2.00
1.50 į

,76 kinys. Jie kyla ne per darbininkų kaltę. Kodėl gi darbi
ninkai ir jų šeimynos — moters ir vaikai — turi badau
ti, kuomet krjias pramonėje palieka juos be uždarbio? 
Darbdaviai jais nesirūpina. Kai biznis apsistoja, jie pa
sakų darbininkams, kad nėra darbo — eikite namo. Ir 
deliai to atskirą fabrikantą negalima nė kaltinti, kadan
gi jisai elgiasi taip, kaip visi kiti darbininkų samdytojai. 
Kalta yra šių dienų sistemai

Todėl socialistai reikalauja, kad bedarbiams duotų 
pragyvenimą valstybė, teikdama jiems pašalpas arba pa
rūpindama darbo. ( < -

Pramonės kriziai šioje gadynėje yra paprastas reiš-

18c
75c

New Yorko elgetų 
gyvenimas

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................
Pusei metu............... ............
Trims mėnesiams ..............
Dviem raineliams ..............
Viekam raineli ui ------------

Chicagoje per nsžiotojus: -
Viena kopija —.................. .
Savaitei ---------------- ---------
Minėsi ui .........—......... ..........

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paltu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)'

Metams . .........................  $8.00
Pusei metų -___  4.00
Trims mėnesiams..............  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Elgeta, pas kurį tapo rasta po
ras desėtkų tūkstančių dole
rių.— Fiktyvis karo vetera
nas.— Elgetų fabrikai prieš 
25 metus.— Kaip akli prade
da matyti, o nebyliai kalbėti. 
—Elgetų uždarbiai. —Ką el
getos veikia vakarais?—El
getų rųšys.

sukuria savotišką organizaciją, 
kuri išsirenka sau lyderį. Toki 
organizacija paprastai turi su
karusi fondą, kurio pinigai 
vartojami gynimui bile vieno

BERNARDUI SU AM PRIPAŽINTA NOBELIO
DOVANA

DIDELIS RAŠYTOJAS IR SOCIALISTAS 
IS ii ii 12 0

VOKIETIJOS BEDARBIAMS PAŠALPOS BUS 
PADIDINTOS

BEDARBIŲ ŠELPIMO PRIEŠŲ ARGUMENTAI

Nobelio dovana už literatūrą 1925 metams tapo p vi
ntą garsiam Anglijos rašytojui George Bernard

Shaw.
Dovanos iš Nobelio įkurto fondo yra, kaip žinoma, 

skiriamos kasmet asmenims, kurie yra daugiausia pasi
žymėję visame pasaulyje savo darbais kurioje nors mok
slo, meno arba literatūros srityje.

Visi pripažins, kad Nobelio dovaną Bernard Shaw 
yra pilnai užsipelnęs. Iš visų šiandie gyvenančių rašyto
jų pasaulyje jisai bus bene talentingiausias.

Alums yra malonu pažymėti šitą faktą dar ir dėl to,

ja socializmo idėjai, kaip daugelis šių dienų apšviestų 
žmonių, bet ir aktingai darbuojasi socialistiniame judė
jime. Kartu su kai kuriais kitais Anglijos inteligentais

blausias tikslas yra populiarizuoti socializmo idėją švie
timu ir ramios propagandos keliu.

Kai ateina rinkimai į parlamentą, Bernard Shaw 
laiko prakalbas ir agituoja už socialistų kandidatus.

Šiemet tam didžiam rašytojui sukako 70 metų am
žiaus. Del tos pųogos Britanijos Darbo Partija iškėlė jam 
bankietą. Tame bankiete kalbėdamas, Bernard Shaw pa- 
re*škė: . .

‘‘Socializmas mane padarė žmogum. Karolis Mark
sas padarė mane žmogum’*.
Bernard Shavv jaučia, kad socializmo teorija išmo

kino jį teisingai suprasti šios gadynės visuomenės tvar
ką, ir tik socializmo idealas davė jo gyvenimui aukštą 
tikslą. Be šitų dalykų jisai nebūtų galėjęs patapti dideliu 
visuomenės darbuotoju, kritiku ir dramaturgu.

Didžiausios pasaulyje ekciklopedijos, “Encydopaedia
Britannica", leido 
kas yra socializmą ką jisai ir atliko nepaprastai ga-

Vokietijos socialdemokratai prispyrė valdžią padi
dinti 2U nuošimčių pašalpas bedarbiams. Kancleris (mi- 
nisteris pirmininkas) Marx priėmė socialdemokratų rei
kalavimą, bijodamas, kad kitaip valdžia turės griūti.

Vokietijos federalė vyriausybe, kurios priešakyje 
stovi katalikų Centro vadas Wilhelm Marx, yra mažumos 
valdžia. Ją sudaro trijų vidurinių partijų atstovai —‘de
mokratų, katalikų ir liaudies (liberalų) partijos. Bet 
reichstage (viso krašto kongrese) ji neturi daugumos. 
Ji gali laikytis tiktai dėl to, kad ją toleruoja socialdemo
kratai, kurių yra reichstage 130.

Užsienių politikos klausimus svarstant, socialdemo
kratai beveik visuomet balsuoja kartu su valdžios parti
jomis, kadangi dabartinė valdžia tarptautinėje politikoje 
eina prie susitaikymo su Francija ir kitomis Santarvės 
valstybėmis. () vidaus politikoje socialdemokratams ne
retai tenka susilaikyti nuo balsavimo, kuomet jie negali 
valdžiai pritarti. Bet socialdemokratams nebalsuojant, 
vidurinės partijos ima viršų ant kraštutinių (nacionalis
tų ir komunistų, “kurie beveik visuomet laiko “bendrą 
frontą"), ir valdžia tuo budu gali gyvuoti.

Vokietijos ministerių kabineto likimas faktinai yra 
socialdemokratų rankose, nors jie valdžioje ir nedaly
vauja. šitokia 
davė jiems galimybės prispirti valdžią padidinti bedarbių

socialdemokratų padėtis ir

Atžagareiviai, žinoma, sakys, kad, reikalaudami di
desnės pašalpos bedarbiams, socialdemokratai užtarią 
“tinginius". Šitokį begėdišką priekaištą juk yra padaręs 
vienas musų klerikalų organas ir Lietuvos socialdemo
kratams, kurie rūpinasi bedarbių reikalais. Bet taip “ri-

Tas socialistų reikalavimas yra vykinamas visose 
Europos šalyse, kur tiktai yra nedarbas.

Tiesa, kad tai labai apsunkina valstybių iždus. Bet 
kas gi kita pasilieka daryt? Jeigu valstybės šiandie pa
laiko tokią ekonominę tvarką, kuri gimdo nedarbą, tai 
jų pareiga yra ir bedarbiais rūpintis.

Kai kitąsyk buvo vergija, tai darbininkas-vergas tu
rėdavo pastogę ir maistą visą laiką, nežiūrint ar darbas 
eidavo, ar ne. Kodėl gi šių dienų laisvo darbininko gyve
nimas turi būt mažiau užtikrintas, negu vergo?

žemažiūriai darbdaviai ir jų klapčiukai, beje, stato 
dar šitokį argumentą prieš bedarbių šelpimą. Jie sako: 
jeigu bedarbiui, kuris nieko neveikia, valstybė duos tokią 
pašalpą, kad jisai gali pragyventi, kaip dirbantis darbi
ninkas, tai kiekvienas darbininkas norės būt bedarbiu. 
Bedarbių šelpimas tuo budu darbininkus “tvirkina", pra
tina “tinginiauti". , i

Šitame argumente krislas tiesos yra. Pašalpų teiki
mas, iš tiesų, žmones demoralizuoja. Išmaldos demorali
zuoja elgetas, “afieros" demoralizuoja kunigus ir miny- 
kus, aukos demoralizuoja agitatorius, kurie iš jų gyve
na. Be abejonės, ir į darbininkų moralę daro ne labai ge
ros įtakos pašalpų ėmimas.

Bet tai yra tik viena dalyko pusė. Keikia atsiminti, 
kad bedarbis yra tik laikinas, o ne nuolatinis pašalpos 
ėmėjas; o paprasta padėtis yra gyventi savo darbu, o ne 
pašalpomis. Vidutiniškas sveikai protaująs darbininkas 
visuomet gerinus jausis, užsidirbdamas sau duoną, negu 
kieno kito maitinamas.

Kad valstybę tečiaus negalėtų išnaudot “tinginiai", 
tai reikia suorganizuot darbo ieškojimą, įsteigiant tam 
tikras “darbo biržas”, kontroliuojamas darbininkų sąjun
gų ir valdžios. Jeigu samdytojai kreipsis į tas įstaigas, 
kuomet jiems reikia darbininkų, tai bus žinoma, kiek 
darbininkų yra reikalaujama ir ar užregistruotieji be
darbiai gali gauti vietas, ar ne. Tuomet joks tinginys ne
galės be reikalo imti iš valstybės pąšalpą, melagingai tei
sindamasis, kad jisai nesurandąs darbo. Jeigu darbo bus, 
tai jisai turės dirbti — arba gyventi be pašalpos.

Pagaliau, kad ir tikrieji bedarbiai nesijaustų, lyg 
gyveną iš “almužnos", kuomet dėl nedarbo jiems reikia 
imti pašalpas iš valstybės, — tai socialistai siūlo organi
zuoti, kur tik galima, viešuosius darbus — kelių taisymą, 
geležinkelių tiesimą, valdiškų trobų statymą ir t. t. Šito
kie darbai yra naudingi valstybei ir visuomenei, ir kar
tu, juos dirbant, bedarbiams nereikia žiūrėt i save, kaip 
į labdarių globiamus pavargėlius.

žodžiu, yra būdų tą bedarbių rėmimo reikalą sutvar
kyt taip, kad visuomenės moralei pasidarytų kuomažiau- 
sia žalos. Jeigu gi kai ką dar ir šitie nurodymai neįtiki
mi, tai jiems reikia pastebėti, kad palikimas bedarbių 
“Dievo apveizdai” grasina visuomenės dorai daug dides
niais pavojais, negu tie, kurie atsiranda iš pašalpų davi
nio.

Tik isiyaizduokite, kad tokioje Anglijoje, kur jau 
per keletą metų randasi ne mažiau, kaip milionas darbi
ninkų be darbo, tiems bedarbiams nebūtų teikiama pagal
bos. Kas su jais pasidarytų? Kas butų su to miliono dar
bininkų žmonomis, senomis motinomis ir mažais kūdi
kiais?.... |

Užtenka apie tai tiktai pagalvoti, kad kiekvienas pri
pažintų, jogei sveiką sąžinę ir protą turintis žmogus be
darbių šelpimui priešintis negali.

„a ........- ..... ... ............—--------

KAS DEDASI LIETUVOJE sulig kurio ir pavyko nustatyti

Bonkos kamštis išdavė 
padegikus

Hugsejo men. 
naktį iš 21 i 22 d. Kauno apsk., 
Jonavos vi., Kuklus dvaro plyli- 
nyčioj kilo gaisras, laike kurio 
sudegė plytų sandėlis. Krimi- 

“nnlinės policijos valdininkai 
konstatavo, kad gaisras kilo ne- 
savaime, 
popierinis 
matomai 
su žibalu.
kamštį, ant’ jo rasta prispaus
tas štampelis “Jau Konihevski”,

laikytas Komliauskas Jonas, 18 
melu amž„ gyv. Kuklis dv. tar
navo pas to pat dvaro savinin
ką Geslerį Joselį Vežiku.
; Tardomas Komliauskas kultu 
padegime plytinyčios prisipaži
no ir pareiškė, kad jį jau senai

prie krosnies 
kamštis, su 

buvo užkišta 
Išvyniojus

rastas 
kuriuo 
bonku 

minėtą

minėti) plytinyčią padegti ir ža
dėjęs jam už tai sumokėti 100 
litų.

Kvotoje' kaltė aiškiai nustaty
ta. Oslei’lB ir Komliauskas ran
dasi Teicmo Tardytojo žinioje.

Garsinkite^ Naujienose

kuriems duo- 
New Yorke, 
elgetos kas 

keletą milio-
Prieš kiek laiko

Elgetavimus yra savo rųšies 
profesija, kuri kai 
du neblogo pelno, 
pasak laikraščių, 
melai surenka po 
nų dolerių.
kiniečių apgyVentoj miesto da
ly j tapo areštuotas elgeta, ku
rio skurliuose policija rado 
$12,385. Tyrinėjimai vėliau pa
rodė, kad tas elgeta turėjo 
pasidėjęs $1,000 Londono ban
ke ir $7,400 viename iš New 
Yorko bankų.

Nors dabartiniu laiku polici
ja stropiai seka įvairios rųšies

atsiranda pakankamai. Tik gan 
retai tepasitaiko suimti tokie 
“pavargėliai”, kurie' turėtų po 
$12,000. Šiaip netikri elgetos 
yra gan tankiai areštuojami 
New Yorko policijos. Dvylika 
detektyvų specialiai žiuri, kad 
gatvėse neprigaudinėtų žmo
nes visokie ubagai-šarlatanai

Pasakojama toks atsitikimas. 
Vieną popietį i elevatorių stotį 
atvyko dar jaunas vyrukas ka
reiviškais drabužiais apsiren
gęs. Jis buvo be rankos. Si
dabriniai pinigai tik krito Į jo 
atkištą skrybėlę. Praeiviai 
gailėjosi jauno žmogaus, kuris 
tapo sužalotas kare.

“Ar valdžia jums neteikia 
jokios paramos?” paklausė vie
nas vyras. Karo veteranas

savo ne
mušiu

pradėjo pasakoti apie 
laimes ir gyvenimą 
fronte. Nepažįstamas
dėjo ranką ant peties ir pareiš
kė: “Policijai bus įdomu išgirs
ti jūsų pasakojimą”. Tai buvo 
detektyvas.

“Veteranas” prsipažino, jog 
jis yra sveikas. \Viena ranka 
buvo taip paslėpta, jog atrodė, 
kad jis yra berankis. Prigavi
kas papasakojo, kaip jis nu
ėjęs į vieną vietą, kur pagal 
užsakymą gaminama “paliegė
liai”. *

Gaminimas netikrų paliegėlių 
dabar nėra tiek pasiplatinęs, 
kiek jis buvo prieš dvidešimt 
penkerius metus. Tais laikais 
gyvavo tikros mokyklos, kur 
maitinama buvo kaip elgetauti. 
Žymiausias tų prigavikų lizdas 
buvo Bovvery. Ten gyvavo 
tikri ubagų gaminimo fabrikai.

Prieš 25 metus, kai i>olicija 
pradėjo ablavą ant prigavikų el
getų, bėgiu vienų metų buvo 
areštuota 8,000. Praeitais me
tais tik 2,500 elgetų turėjo su 
teisėjas pasimatyti. Nors skai
čius žymiai sumažėjo, vienok 
jis gan dar didelis. Iš to galima 
spręsti, kad elgetavimas yra 
pelningas biznis prigavikams. 
Fagino “mokyklos”, kur buvo 
mokinama elgetauti, tapo pa
šalintos iš New Y’orko. Vienok 
manoma, kad kituose miestuo
se j u

Tų 
gerai 
labai 
butų
apsimetę nebyliais 
jokiu budu ineprakalbcs. Jų 
prigavystę galima s atidengti 
anestetiškais (migdomais) vais
tais. Taip užmigdytas žmogus 
paprastai ima kalbėti. Ne re
tai “aklieji” išduoda savo pas
laptį, kuomet po jų kojų tyčia 
pametama keli doleriai. To
kiuose atsitikimuose jie atgau
na regėjimą 'ir bando, kai nie
ko nėra aplinkui, pamestus pi
nigus “nusavinti”, Bet jįj ne
laimei, tankiausia iš už kam
po išlenda detektyvas, kuris 
kviečia juos su teisėju pasima-

randasi ir šiandien.
mokyklų auklėtiniai .tiek 
žino savo biznį, jog yra 
sunku* pasakyti, kad tai 

prigavikai. Sakysime, 
prigavikai

Prieš porą mėnesių Ne\v Yor
ko gelžkelio stotyj buvo areš
tuoti du vyrai —vienas 60 me
tų amžiaus, o kitas 30. Detek
tyvai pastebėjo, kad jiedu tik 
gelžkelio stotyj yra be kojų, o 
kai stotį apleidžia, tai pas jie
du ir kojos išdygsta. Paskydę, 
kad tai buvo tėvas su sūnu
mi, kurie tam tikru prietaisu 
paslėpdavo savo kojas. Polici
jai jiedu prisipažino turį ban
ke nemažai pinigų “juodajai 
dienai’*. »

Detektyvai pasakoja apie 
kaž-kokį Hammil, kuris gyve
no automobiliuje. Jis turėjo la
bai didelį automobilių, kur į- 
taisė sau lovą ir net mažą vir
tuvėlę. Prieš publiką jis pa
sirodydavo be vienos kojos. Po
licijos įspėtas, jis apleido New

Profesionaliai elgetos yra ne
blogi psichologai. Jie moka pa
sinaudoti žmonių silpnybėmis. 
Labiausia mėgiamos jų vietos 
yra kur nors prie teatrų arba 
krautuvių. Teatran arba krau
tuvei! einančioji publika papras
tai yra lengviau „sujaudinama ir 
todėl dosnesnė.

Kai kuriose vietose elgetoms 
jh-audžiama prašyti almužnų, 
nežiūrint į tai, kad jie turi lei
dimus pardavinėti paišelius ar 
ką kitą,
tai daryti tose 
žmonių susikimšimas 
didelis.

Elgetų “uždarbis” 
yra pusėtinai didelis,
ke yra vielų, kur elgeta j die
ną surenka nuo $25 iki šimto 
ar net kelių šimtų dolerių.

Labiausia draudžiama 
vietose, kur 

yra labai

kartais

uouirey sako, jog elgetas ga
lima padalinti klasėmis. Vieni 
elgetos iš tiesų yra paliegėliai, 
o kiti tik nuduoda. Vieni yra 
labak apsukrus ir surenka di
deles sumas pinigų. Tai duoda 
jiems galimybės gyventi pir
mos rųšies viešbučiuose ir ūžti 
su mėlynakėmis. Kiti mažiau tė
ra laimingi. Jie nedaug tesu- 
renka pinigų ir veda gan nepa
vydėtiną gyvenimą. Be to, pas
taruoju laiku New Yorke jie 
pradėta pusėtinai persekioti. 
T?po padidinta specialių detek
tyvų skaičius, kurių pareiga 
yra užkirsti prigavikams kelią. 
Taip dalykams esant ir ubagų 
padėtis tolyn vis sunkesnė da
rosi.—K. A.
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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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Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
I>ietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street 
-------------------------------- i------------ •—

Phone 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, 111.

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

rz i j j auo 9 ikt II vai. ryte; balandos BUO 6 jki 8 vaL vakarc

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 471h St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

*

r

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., 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 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia i

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar i 8483 
Valandos: 16—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

1

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

Tel. Lafayette 4146
. i j nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos į nuo G .ki y vaL vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 17042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus

' CHICAGO, 1LL.

Dr, A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pūliniai: 1190 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
. Chicago, Ilk

D-RAI ŽILVIČIAI į
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
1 Dentinas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179

Res. Telefonas Keiniui k 2615
v
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Sveikatos Dalykai
KRONINĖ KONSTIPACIJA AR
BA VIIH RIŲ UŽKIETĖJIMAS

Žmogaus kūnas yra stebėtina 
masina, lai yra daug Įdomes
nis, negu kokia kita mašineri
ja rankomis ‘dirbta. Jeigu ma
šinerija suira ąrba jos dalys 
susidėvi, yra bejėgė savaimi pa
sitaisyti. bet musų kūnas gali 
pasitaisyti ir sustiprinti susi
dėvėjusias etdelcs kasdieniniais 
fiziniais ir protiniais darbais.

Kai kada jut nežinojimą ir 
neatsdrgumą mes persidirbame 
ir kūnui neduodame užtektinai 
gero maisto, tyro oro, saulės 
šviesos ir pailsio. Jei mes neuž
laikysime kuno taip, kaip rei
kia, jisai gali labai sugesti ir 
nustoti jėgos pasitaisymui. Po 
to gali pradėti nuolat silpnėti, 
su negalėti ir žmogus net gali 
mirti.

Daug žmonių pagadina savo 
sveikata vartodami daug vais
tu viduriu liuosavimui. Jei bu- * *
si įpratęs* prie gero valgio, gė
rimo, poilsio ir mankštinimosi, 
tokie vaisiai visai nereikalingi 
ir paprastai blėdingi.

Normalis, sveikas žmogus, 
kuomet valgo ir maistą burno
je gerai sukramto, jį sumaišo 
su seilėmis, maistas eina i vi
durius, kur sueina i kontaktą 
«ii virškinimo skystimais.

Gale, kuomet maistas galuti
nai priruoštas, jisai eina j krau
jo gyslas ir yra nešamas kiek
vienai alkanai kuno celelei. Kas 
maiste nereikalinga, lą kūnas 
išvaro lauk.

Konstipacijai arba vidurių 
sukietėjimui gali buli įvairių 
priežasčių. Kokios nebūtų prie
žastys, bet normalis vidurių ju
dėjimas. susilpnėja ir maisto 
išmatos susilaiko kūne ilgiau, 
negu turi būti, kas \ ra kuuui 
Medinga.

Galvos skaudėjimas, nenoras 
valgĄli, apvilktas liežuvis, skau
smai Lile kuno dalyje, apsvai
gimai ir nusilpnėjimai kai ka
da lengvi karščiai ir daugelis 
kilų ligų simptomų priežastimi 
gali būti konstipacija.

Kaip arkliui botagas, taip 
pat žmogaus kuno viduriu už
kietėjimo vaistai, tai lik laiki
ni pagreitinimai judėjimo, bet 
padėtį kur kas pablogina. Be 
viršuj minėtų simptomų, šios 
blogybės vartojant vidurių liue
sas imui vaistus gali būti:

Pirmas: Per greitas maisto 
darymas žarnomis padaro tai, 
kad išvaro kartu ir naudingą
sias kunui maisto dalis, jas ne
prileidžia įsigauti j kraują ir 
tuomi kūnas silpnėja.

Antras: Kuomet viduriai įer
zinami pergreilu maisto stimu
liavimu, judėjimas sustabdomas 
ir suparaližiuojamas ir nusto
ja tinkamo veikimo galios.

I reėias. Kad gavus reikiamų 
rezultatų, paprastai vidurių 
liuosavimui vaistų dozos didi
namos, kas priveda prie blogų 
papročių, nuo kurių sunku at
sikratyti [FLIS].

tias Dedasi 
Lietuvoj

Studentų skaičius. šiemet 
Lietuvos universitete piiskaito- 
mo studentų apie 3344. Iš jų 
2950 tikrieji studentai ir 394 
laisvi klausytojai. Daugiausiai 
studentų yra teisių fakultete.

I Likviduos kecenzius mokyto
jus.* švietimo ministerijoje kal
bama, kad ateinačių metų ga- 
e mokytoj i jos tarpe nebebus 
l'Ccenzių. Visi mokytojai, ne
turį cenzo iki \W27 m. rugpiu- 
io I dienai turės ji įsigvti.

[Pacific and Atlantic Photo]
Teisėjas George Hosey, kuris 

buvo pradėjęs nagrinėti dvasiš
kio Frank Norris, žudeikos, by
la. Hosey yra Fort Worth,

1928 m. ruošiama Lietuvos 
dainų šventė. Spalių 17 d. Kau
ne įvyko Įvairių meno ir vi
suomenės organizacijų atstovų 
susirinkimas, kuriame išrink
tas nuolatinis Lietuvos dainų ir 
muzikos šventei ruošti komite
tas. šventei laikas numatyta 
1928 m., kada sukaks 10 m. 
Lietuvos nepriklausomo 
nimo. z

gyve-

Baigta priimti siena su Latvija

CHICAGOS 
ŽINIOS
Žuvies taukai

Rašo Dr. Herman N. Bundesen, 
Ch-gos sveikatos komisionierius

108 kūdikiai, mažiau vienų 
metų amžiaus, mirė nuo plau
čių uždegimo tarpe lapkr. 1, 
1925 ir kovo 31, 1926. Tai yra 
pasibaisėtinas dalykas, 
kad daugelio šių mirčių

ypač 
buvo

spinStoka ultra violetinių 
dūlių saulės šviesoj žiemos lai
ku pagimdo kūdikiuose kaulų 
suminkštėjimą (rickets). Kau
lų suminkštėjimas yra kaulų ir 
virškinimo liga, kuri 
na kūdikių nuojėgumą

sumaži- 
priešin-

Bėda turėti gražų vyrą Kraujo odos chroniškag ,
Lake Forest teisėjas Burgess MnaB žaizdM( ligag rectalil

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

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

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Dėlei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsted Street
' Tel. ards 6062 

Chicago, III.
•

Jau atėjo Kultūra No.
9. Kaina 45c.

Galima gauti
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

«i kii kontrabandininkais. 
Hugsėjo 30 dieną vakare Klai
kios pakraščiuos įvyko smar
kus musų policijos laivų “šau- 
io” ir “Savanorio” susirėmimas 
.a kontrabandininkų dideliu 
uotoriniu buriniu laivu. Susi
šaudymo melu sužeistas sava- 
iorio vadas. Del audros ir ki
li nepatogumų knotrabandinin- 

<ų suimti nepasisekė.
Mažosios Lietuvos dainų 

šventė nustatyta ruošti 1027 
n. pavasari Klaipėdoje. Tuo 

■ ksln yra išrinktas' tam tikras 
irtos visuomenės veikėjų ko

mitetas. Vyriausiais chorų di
rigentas numatyta p. p. Vydū
nas ir A. Vaičiūnas.

Skundų dėžutės geležinkelio 
vagonuose. (ieležinkelių yaldy- 
>a Kauno siaurojo geležinkelio 

i uožo traukiniuose kiekvienam 
.agoue matomoj vietoj įtaisė 
am tikrą skundų dėžutę. į tą 
lėžutę kiek;ienas nepatenkin
tas kuo nors keleivis galės į- 
< irsti skundą. Skundai, iš dė
žučių Ims išimami geležinkelių 
valdybos atstovui dalyvaujant.

sija priėmė. paskutinį jyenos 
plotą Subačiaus- ligi demarkaci-

m u i.
Kad gavus- reikalingą 

ją iš saulės šviesos, ypač žie
mos laiku, kiekvienam kūdikiui 
turi būti duodama žuvies tau
kų (cod liver oil) ir taipjau 
kiek galima tiesioginės saulės 
šviesos ir tyro oro. .

žuvies taukai yra labai tur
tingi vitaminais I>, kurie yra 
didžiausia apsauga prieš kaulų

energi-

nesį Kami* įvyks šitos komisi
jos posėdis, kuriame atliktieji 
darbai bus užprotokoluoti.

Okupuotoje Lietuvoje
Francuzai taria lenkų kariuome

nės tinkamumą

vinčias lenkų kariuomenės dalis 
aplankė prancūzų generolas 
Clyu’py. Pasak laikraščių, jo 
lankymosi tikslas ištirti lenkų 
kariuomenės tinkamuma rim
toms kauty nėms.

MOKYKLAS

Okupantų vyriausios- lenkini
mo Įstaigos, švietimo kuratori- 
ja vadinamos, parėdymu at
leisti šeši lietuvių mokytojai,

šomis išlaikomose lietuvių mo
kyklose. Jų vieton paskirti len-

pučių {takų 
saulės švie-į kūdikius, kaip ir 

sa ir todėl žuvies taukus vadi
nama “paslėpta” saulės šviesa.

žuvies taukus turi gerti ir 
vyresni vaikai,- taipjau ir suau
gę žmonės, kad pusi būdavo jus 
apsaugą nuo šalčių ir plaučių 
uždegimo.

Žuvies taukų dabar galima

turėjo išspręsti labai keblią by- į 
tą tarp ponios Holstrom iš 
Highland Park ir jdfe kaimynės, 
ponios Kromer. 'Nežinia kuo 
byla butų užsibaigusi, jei po
nia Kromer nebūtų pradėjusi 
gyvais pavyzdžiais rodyti kaip 
visas dalykas atsitiko.

Pasak ponios Kromer, jau 
senyvos moteries, jos vyras yra 
labai gražus ir visos moterys 
prie jo kimbančius. Jis dirba 
už gatvekarių konduktorių ir 
visos moterys norinčios važiuo
ti jo gatvekarių. Jos net ir 
draugijas tveriančios, kad pas-1 
kui galėtų jo gatvekarių nuva
žiuoti j susirinkimus. Abelnai, 
jai vaidinasi, kad visos moterys 
norinčios pavilioti jos Frenkį, 
o ji niekam jo atiduoti neno
rinti. Tad kada ji kartą važia
vo savo Frenkio gatvekarių, į 
jį įlipusi ponia llolstrom 
meiliai 
ir net 
stroni 
buvę).
tuo ,kad kada ponia Holstrom 
išlipo iš gatvekario, tai ją nu
sivijo ir ponia Kromer ir gatvė
je pradėjo jai grūmoti ir net 
kumščia mosikuoti už jos vy
ro viliojimą. Bet tur būt ponia 
Holstrom nebuvo gerame upe, 
ar nesuprato kaip ponios Kro
mer Frenkis yra gražus, bet 
eme ir patraukė ponią Kromer 
teisman.

, Teisėjas norėjo pamatyti tą

slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudette
VIRAtlI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
2226 Marehall Bhd,

TELEFONAS CRAWPOJkD 1480
TELEFONAS CANAL *464

DR. VA1TUSH 
OPTOMETRISTAS

j Palengvins akių Įtempimą, kuris 
, esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
[svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
pno, skaudamą akių karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso ^trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Kiekvienoje žuvies tauku

Mergina išvogė 
policistą

bon-

ir 
jos vyrui nusišypsojusi 

mirktelėjusi (ponia Hol- 
sako, kad to visai ne- 

Bet dalykas pasibaigė

su juo, bet Frenkis atsisakė. 
Esą j p pati jau ne pirmų kar
tą tokius kivirčius iškelia, tad 
tegul ji pati ir bando iš tų ki
virčui išsipainioti, be jokios jo

Kaip ta byla tarp ponios 
llolstrom ir ponios Kromer už

.IOSEPH (RISK K
Mirė Lapkričio 13 dieną, 1926 

m., 3 valandą iš ryto, sulaukęs 
52 metų amžiau!?. Kilo iš Lie
tuvos, Beržinio kaimo, Virbalio 
parapijos, ‘išgyyveno Amerikoj 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Marijonų., dukteris Tifi- 
cija, Ona ir Marijona, sunai An
tanas ir Juozas, sesuo Magda
lena Jescvicz. Kūnas pašarvo
tas, randasi 
mento Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Lapkričio 16 
valančią bus atlydėtas" j Aušros 
Vartų Parapijos Bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kupinės. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose pamaldose.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Sunai

♦
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. D. I^ichawicz, Telefo
nas Canal 2199.

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

2360

iš

So. Sacra-

namų 8:30

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

18*1 South Ashland Avenae 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap
tiekęs, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8;«J0 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

PRAŠALINS DUSULI

Arba Nemokėkit
ST. MARY’S, Kan. — 1). J. Lane, 

aptiektus, 800 Lane Bldg., >81. 
Mary’s, Kan., išdirbinėtojas gyduolių 
nuo dusulio, jis turi didelį pasitikė
jimą j tas gyduoles ir prisius $1.25 
vertės buteli paštu, kas reikalaus. 
Tuomet tiktai užmokėsite, kuomet 
pasveiksite, ir tas kuris gydysis bus 
pats nusprendėju. Atsiųskit savo var
dą ir adresą šiandien.

J. F. R ADŽIUS

Sugavo tepkų šnipus. Merki
nėje sulaikytas gudas Bartni- 
kas Vladas, kuris pateko į Lie
tuvą keičiantis su lenkais kali
niais. Apsigyveno demarkaei- 
;os linijoje, šnipavo lenkų liau
tai. Be to, jis dar Įtariamas 
'inogžudystėje.

Taip pat sulaikytas dar vie
tas baltgudis, kurį laiką buvęs 

■ misų partizanų grupes • vadu, 
vėliau pabėgęs į Lenkiją, pa
stojęs lenkų šnipu ir Įskundęs 
daug lietuvių, kurie sukišti ka- 
lėjimuosna. šiomis dienomis 
Bazumavičius žvalgybos tiks
lais per Kygą atvyko į Lietu
vą, bet buvo pažintas ir suim
tas.

Naujas vokiečių atstovas 
Lietuvai! p. Marath atvyko į 
Kauną ir spalių 17 dieną įteikė 
Respublikos Prezidentui sa,vo( 
■galiojimo raštus;

ei \ t ynmv t>0 YOU
to 

bt b YOU z r-v kckinui?

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So, Halsted St. 

Chicago, III.

bE'VBCTlVfc!
CtAOM

South Purk polieislas 
Crtnvley, 10 m. senbernis 
S. Mtebigan avė., 
teismą prašydama 
nuo 18 m. merginos, kuri jį 
išvogusi ir apvesdinusi. Crow- 
ley sako, kad jis- pereito birže
lio 8 d. buvęs “parej” ir ten 
p-lė Kleine Lasvson, 18 m., jį 
pastvėrusi, misi vežusi j Crovvn 
Point ir su juo apsivedusi. Jis 
esą nežinojęs apie apsivedimą 
iki sėkamos dienos ir niekad 
su ja negyvenęs, todėl jis pra
šė teismą jo apsivedimą su la 
mergina panaikinti. Tai tau ir 
ĮKilicistas, kad ir menkutė mer
giščia gali tvirtą policistą iš
vogti ir nei apvezdinti!

5 137 
atsikreipė į

Po 4 metų rado negyvą

Prieš keturis metus I). W. 
Riilnvedder, 72 m., buvęs mo
kytojas, nežinia kur prapuolė 
ir giminės neturėjo apie jį jo
kių žinių. Tečiaus vakar jo 
duktė Mrs. Myrtle Ferguson, 
6511 University avė., jį rado. 
Bei rado jį jau negyvą, pavie
to lavoninėj. Pasimirė jis pa

nas nuo nutroškimo gasu savo 
kambary 803 N. Clark st. Jo 
duktė patyrė apie jo mirtį iš 
laikraščių.

si, niekas- nežino. Bet ponia 
Kromer čia padarė mažą tak
tišką klaidą, kuri jai kainavo 
paskui $25. Ji norėjo parodyti 
teismui kaip mandagiai ji mos
terėjo kumščia paniai llolstrom 
ir mosterėjo taip, kad teisėjas 
nusirito su visa kėde ir išsitie
sė augštelninkas ant grindų, 
visai užmiršęs apie teismo rim
tumą, teisėjo kilnumą ir didu
mą. Kitų ‘tarnautojų pakel
tas ,pažemintas teisėjas 
giai atsisėdo kėdėn ir
balsu poniai Kromer tarė:

“Dvidešimt penki doleriai ir 
teismo kaštai! Lauk iš mano 
teismo!”

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. (Janai 6174 

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4063

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

atsar- 
rnščiu

North Side susirupinus
Delei vis pasikartojančių už

puldinėjimų naktimis ant ei
nančių gatvėmis moterų, North 
Side yra labai susirupinusi ir 
visur pristatyta daugybė poli
cijos. Bet Bavenswood, Edge-

jai Ųcsitenkina ir policija; jie 
nori organizuoti piliečių sar
gybą, kuri patruliuotų gatves 
naktimis ir apsaugotų grįšian
čius naktimis moteris.

G E R B. Naujieną skai
tytojos ir skaitytojai 

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

tUt.Lt A SH—-•! VO^LL TALK
CASt J ABCUT IKI THt

. FO^.VGU-f VLCCKA-----

<__ t—Fw

>TSVC>5?t>

Tel. BoOlevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Aubarn Avė.

Chicago, 111.

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansui

‘ I. J. ZOLP
Graborius ir I’airrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj.

1616 W. 46th St^ Chicago, III.

Phone' Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvictkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia j “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus lirikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per
tai,' kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos , lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rinitus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekvienai™* nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, Fasto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, ne tikybine skraiste. 
“Naujienos

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

I Cutss
v WHO X 
T )

Todėl jlei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotes, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadma ‘skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
‘Naujienai”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį iiasigerejimą. 
‘Naujienų” kaina metams j Lie
tuvą $8, pusei metų $4. trims 
menesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

r NAUJIENOS
1739 S. Halsted St,, Chicago.

Mfl



NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose
Bridgeport

apielinkėj susitvėrė Draugystė 
Palaimintos Lietuvos. Man ro
dos, ar lik i>e pirmutinė tau
tiška draugystė buvo toje apie- 
liukėje. Inoj pradėjo Metuviai 

kitam.|<>n vienas

daug narių, 1a 
ir daug nariu

(lig

metai 
prisira- 
miųėta 

žymiuu- 
I ‘;i l;t Ėm1 n-

davo Misirinkinuis p<» saldinus

■ > Lietuvių Auditorija, tai 
tinai susirinkimus 

bar šiai ji susilaukė 
sukaktuvių jubilie-

I );

iaus. k u r j

bus \ ienas iš puikiausių kon
certų. Tame koncerte dalyvaus, 
did/.iausios ic tuviu (laimmn- 

Jpg,' ir Jaunuoliu i 
lis žvmus kalbė-

aini

narys atsi
joti 20 m.

yra kv'e-
< lietuviai

minėta
naujo pa-

m.it\ti. Taipgi turėsit 
prisirašyti prie minėto 
gystės, nes nauji nar 
priimami. Rengkilės vis 
pmnirškhb' vielos ir die

ir ne-

KensingiGii
Jau per keiis numerius Vil-‘ 

ny verkšlena M. Pusžemaitis, 
Imk jis ni< kur negalėjęs su
rasti munšainierių, kur butų 
galima pusėtinai prisikau.št i.

surast i munšainierių. 
kur nesuradus. Iš jo

•ęs vaju 
bet uie-

lakstė po dausas ir vidury gat
vės ieškojo munšainierių. Berg
ždžias jo darbas; ti n jų nesu
rasi. Kad gorėjo juos .surasti, 
reikėjo nelakstyti p<» dausas; 
žinia, kad ten neri 
butu pavaikštinėjęs p<> namus, 

atradęs kė
munšainierių.

o kaip kur ir išsimaudyti.
Pirm M. Pusžemaičio

Naujienoms galima kreditą ati
duoti, kad jos pusėtinai paakė- 
jo munšainierius. Tas pats M. 
Bacevičius sakydavo, kad tie 
mun.šainieriai niekam nereika
lingi. Jis agitavo draugijose, 
kad Lutų> metami iš draugijų 
nariai,* kurie užsiima miinšai- 
no varymu. Bei dabar, 
ius keliems mėnesiams,

praė-

prakal- 
geriau- 
jau po 

revoliuci-

basr kad munšainieriai 
si žmonės. Ar tik nebus 
raudonųjų biznierių 
jos, kad jiems protas taip at
simainė.

Biznieriai ir laisvi darbinin
kai senai nori munšainierius 
prašalinti iš Kensingtono. Jie 
rieda didžiausias pastangas, kad 
prašalinus. Bet dar atsiranda 
mulkių, kurie pagiria per Vil- 

ir prakalbas. Su kuriais že- 
sueinu pasikalbėti, 
itebisi, kas tiems 
jasidarė, kad pra- 
mun.šainierius, ar

jie paėmę Vilnį už 
a? —Darbininkas.

ni 
maičiais tik 
kiekvienas 
vilniečiams

tik nebus

So. Englew(iod
Orui atvėsus ir pas mus 

sidėjo didesnis veikimas. Veik
liausias yra Dailės Vaikų Cho
ras, kuris jau keletą metų dar
buojasi dailės srity ir yra da
vęs keletą gražių operečių, te
atrų ir koncertų netik šioj ko-

pra-

• Pacific and Atlantic Photo)

Reijiro VVakatsuki, Japonijos 
premjeras, kuriam trys vyrai 
atnėšė prabą įr tris durklus, 'lai 
raginimas papildyti hari-ka-ri

nes neveik 
nors muzi-

ri'jtai-ės šio choro 
mylintys muziką, 
visi mokinasi koki 
kes instrumentą.
gani south eiiglo\\modiečiai 
silauks iš jų gerų muziku.

Taipgi atsidarė vakarine 
kykla dėl suaugusiųjų. M

SU -

nežinau

kurie jumis pakvietė dėl ma
nęs, tie pakvies mane ir dėl 
jus. žinome gerai, kad ne vi
sados mums huną linksmios va-

nė. Aš prisižadu dalyvauti 
tiktai dainuojantiems, bet 
verkiantiems. Dėkavoju
tiems,
vakaro, 
mų priežasčių nedalyvavo.
r i amo širdingą ariu visiems ne
aš viena, bet ir visa mano šei
myna. —Marijona Gudiene.

ne 
ir 
ir 
to

bet patys dėl nežino
ta- pašalinius

Ooseland
šiemet raudoniems biznie

riams nebesiseka skaitlingus 
ALDU) 79 kn. susirinkimus

miau. KiTomct na’iai nesilan
ko i susirinkimus, tai ir susi
rinkimai neįvyksta. Tada bo
sai sugalvojo s’.’imę šaukti ne
paprastu'; su.i rinkimus. Juos 
gi išgarsinama, kad 1>usią 
svarstoma daug nepaprastu da
lykų, 
buvo 
piknil

ino-^tų ir 
oki- raudoniems

Vienus toks susirinkimu.'; 
uišnuktus pi ieš Vilnies 
ii. Jame buvo be rapor- 
sva» stirnų, svarbiuusia 

l'iznierkuns rūpėjo 
pinigu raudonajam 

Pirm pradėsiant
viii. Patartina, kad ir kiekvie
nas ją lankytu, kam tik laikas 
leidžiu, nes mums visiems yra 
reikalinga mokėti* šios šalies 
kalbą ir raštą. Mokykla yra vie
ša, lodei už mokslą joje mokė
ti nereikia. Pamokos būna kas 
mtradienį, nuo 7 iki 9 v. vak. 
Mokykla vra Rvder Sehool,

dienraščiui. 
rinkti aukas 
kunigišką pamoks I O po jo

. Pirma

Roseland

Reiškiu giliausią viešą 
dėką už surengimą man

pa
su r-

31 d.. Z( nouo Gečio svetainėj, 
Kean avė.. Palos Grove.

Malonus ir gerbiami svečiai! 
ienė, po tė- 
, Telšių aps., 

Smilgių so- 
1083 1 \Va- 
pirmiausią

r širdingiausią padėką p. p. 
černauskams, 11)716 Edbrooke 
avė., antra padėka priklauso p. 
ii. Martynkiaučianis, 314 Ken
sington aver, trečia — Į).

vais Bersniauėiute 
KuiitauėiM parap., 
džiaus, gyvenanti

ketvirta p. Leonui Lintkevi- 
Čiukui, 311 Kensington avė., 
kurie aikvojo pailsio valandas, 
daužė automobilį su p. p. Mar- 
tynkiaučiais per dienas ir nak- 
is rūpindamies surengti man 

gražią pramogą; darbavos iš
vien su p. p. č.ernauskais pa-

ir susilaukiau. Gavau dovanų 
apie $400 vertės radio setą 
vertės $300 ir lempą $75. P-ia 
Cernaus-kienė kai|M> teisinga 
moteris ir maloni draugė pri
siuntė man ir gautus iš krau
tuvių liudijimus .Už tokį malo
nų vakarą busiu p. p. Čcrnaus- 
kams dėkinga kol busiu gyva. t

Toliau dėkoju I 
Kensipgtono ir apielinkės sve
čiams. Bet dvigubą padėką ati
duodu ir chicagiečiams biznie
riams ir biznierėms, kurie nors 
ir nepažindami manęs davė pi
nigus ir patys atvyko j vakarą. 
P-ia Mazgarienė gražiai pašo- 

Bag- 
aven 
laike 

vakarienės. Ačiū p. Černaus- 
kiui už gražią muziką ( Leonui 
Kungiui už padėjimą paruošti 
stalus ir papuošimus, p-iai čer- 
nauskienei už gėles, kurios tei
kė mums skanų kvapą ir reiš
kė draugišką meilę, p. p. Ge- 
Čiams už pinigus ir svetainę, 
kurioj tilpo keli šimtai žmonių
ir visiems užteko vietos, p-ia direktorium,
4Gečienei už iškilmingą priėmi- Jisai paskaitos neskaitė. Pasi 
mą ,p-lei Josephine Nosalskai- sakė, kad jo tikslas 
tei už gražų patarnavimą, skaityti paskaitas,

Martynkiaučicnci, Bar- kinti, kad mokiniai

donas, 4101 S. VVcstern

Jvvavęs programuose su di
džiausiu pasisekimu. Dabar 
taiĮigi rengiasi prie koncerto, 
.kuris Įvyks lapkričio 21 d. Cho-p-ioms

kad ir nariai pasektų 
Bet nariai atrakę, kad ar 

m, kad iš jų 
Pasipriešinus 

nesurinko tiek 
manė išanksto. 
visokiomis ke

bosai 
gino, 
juos, 
juos
pasipinigauti, 
vienam kitam 
pinigų, kiek jie 
Įbauginti nariai
lektomis nesilanko į susirinki
mus, 
ninkas neatsilankė, 

tuzinas, šiaip 
kė susirinkimą. Ret / * 
nosy’ visai neįvyko 
mas. Rosai pasitarė
nepaprastą susirinkimą, 
įvyko lapkričio 3 d. K

sutraukus narių garsine, 
bus paskaita^ po susirinki- 

Ret narių atsilankė ma-

ni ('nosy rašti- 
narių buvo 
taip ai lai

susirinki- 
sušaukė 

kuris

>iau

mo.

nedavė
ir J. Lygos
rtu. Pakurs-

pranešimas susirinkime

iš 
davė patari- 
susirinkimas 
jo patarimo 

įnešamą ir 
neapsiėmė, 

už-

globcjamų 
visai 
tyta Zonė davė pranešimą, bet 
tok i s 
nepridera duoti, jeigu ji turėtų
proto. Nutarė šį mėnesį su
są Likti susirinkimą atvirutė
mis, kuriame žadėjo rinkti val
dybą sekantiems metams.

Nutarė ir išrinko komisiją, 
kuri atsikreiptų į draugijas, 
kad jos išrinktų delegatus su
šaukti masinį protesto susirin
kimą dėl užprotestavimo prieš 
Lietuvos valdžią, kodėl ji neįsi
leidžia į Lietuvą Laisvę, Vil
nį ir Darbininkių Bals^. Jų 
tas planas buvo sudarytas 
anksto. Petronis 
mą, kad protesto 
butų daromas. Po 
kitas narys davė 
priėmė. Bet pats
kad niekas nedarytų jam 
metimo, kad čia jo sugalvotas 
sikimas pasipinigavimui ir kar
tu save išsireklamavimui. Jei- 

Roselando, Jau rengti protesto susirin
kimą dėl užprotestavimo 
prieš Lietuvos valdžią, kad ji 
neįsileidžia nepatinkamų laik
raščių, tai kodėl tuo pačiu kar
tu nesurengti protesto prieš 
Rusiją. Juk ir ji netik neįsi
leidžia sau nepatinkamų laik
raščių, bet net ir savo šaly 
neleidžia leisti kitokių, kaip ko
munistų, ir tai patentuotų laik
raščių, taipgi ir laiškus iš užsie 
nio cenzūruoja. Apie 
ša man pažystamas 
kuris ten gyvena.

Susirinkimas tęsėsi 
landos. Po susirinkimo prasidė
ję paskaita. Duris užsidarė, 
kad priešingų 'žmonių neįeitų. 
Pakvietė Jukelį, pristatė jį 

duoti paskaitą.

tą prane- 
cl raugas,

pusę va-

busiąs ne- 
o tik mo- 
taptų nar

Padave porą 
reikalavo, 

išreikštų savo 
Poią vyrų ir trys 

išsireiškė. Šnekėjo, 
ant liežuvio papuolė, 

lavinimos išmoks dar 
meluoti. Išmokę me
daučiau mėgins liežu-

tauskienei, Petrauskienei ir vi- stiapa kareiviais, 
sai publikai. Trūksta žodžių iš- klausimų į kuriuos 
reikšti savo gilią padėką, ku- kad mokiniai 
rios verias tas draugų triūsas, nuomonę.

moterys 
kas kam 
Iš tokio 
daugiau 
luoti dar
viais sukelti revoliuciją pasau
ly. Kiek patyriau, iš tokio Ju
kelio mokinimo nieko neišeis, 
nes pats mokytojas neilaug te
nusimano. Nutarė lavinimos 
mokyklą laikyti kiekvieną se- 
redą. Kitą kartą žadėjo ir 

; žmones įsileisti.
—Darbininkas.

lioselando Lietuvių

karo lapkričio 21, tikietus ga
lima gauti šiose vietose:

Rosclande:
Yonaičio aptiekoje, 105 St. ir 

Michigan avė.
Vilimavičiaus aptiekoje, 107 

St. Michigan avė.
Pas Karolį Požėlą. Strumilo 

svetainėje,
Yuoršio ir Kondrolavičiaus 

buėernėje, 10611 Edbrooke avė.
Phingis Iruklų štere, 10728 

Michigan avė.

Pas Kučinskus, 128 Kensing
ton avė.

VVės Pullmane:
Tupikaičio aptiekoje. 535 

120th St.
Ternvvoode:
J. Valio kendžių store, 

VV. 103rd st., ir pas Ratelio 
r ius-.

\v.

Pranešimai i

REIKIA DARBININKU t NAMAI-ZEME •MOKYKLOS

Iš

VYRU LOTAI SOUTH SIDE \ I >! • Į bailei \slčs. McS
mol« i.i.Hii <!i ir vakarais. At-
si.šaul ii arba rašykit:

INIT.BNATIONAL BARBU!JŪSŲ paskutinė proga nusipirkti” 
’ 111/ *)A l/stiiti /l/»l 11K kn i 1 mr i nn.
minių reikalų, apieilnkėj Kostner 
ir Kennelh avė., netoli Archer avc. 
Virš 95 lotų jau parduota. Kiek
vienas lotas 30x125, kaina tik 

.$379, išmokėjimais, $25 cash, kitus
•  diK ! ... n............ • HH_ ! .  f______ 1 

genas šiandien Chicagoj. Atsišauki! 
arba

PRIEŽASTIES/ DIDELIO ■ likusius 24 lotus dcl užbaigimo na- 
PASISEKIMO

Mums yra reikalinga keletas
v l'p.i/u, i i ■ i < > nvj 1111 ii i ?>, <p^., IH3I1, linui

lietuvių vyrų dėl užėmimo pas po $5 j mėnesj. Tai geriausis bar-
rnus vietos. Jie turi būti virš 
25 metų’amžiaus ir gyveną Chi
cago j per 3 
Gali pradėti 
TYRIMAS

ar daugiau metų, 
dirbti tuojau. PA- 
NEBEREIKAL1N- 
TIKTAI NORfcTU-

MfiM, KAD JUS TURĖTUMĖT 
NORĄ PASIMOKINTI. Malo
nus darbas. Tikra ateitis ir
tuojau nuo 9 ryto iki 8:30 va

karo.
Klauskit MR. DANECKE 

29 So. LaSalle St. 
Room 348

PAJIEf.KAŲ janitoriaus pagelbi- 
ninką, turi būti nevedęs unijistas, ar
ba kas nori prisirašyti prie unijos. 
Patyrimo nereikia, išmokinsim. Atsi
šaukit greitu laiku. i

1500-02' North Keozie Avė.
Chicago, III. |

• P. URBA

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker Išleido naujus karus 
“Custonibuild Sodan” -A- ta pati ma- 
šinėrija. bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva-

108
na-1» - . ,

' žinokite’ar pašaukite Tel. Boulevard 
' 1685.

— | MILDA AUTO SALES 
3121 So. HeJsted St.

Naujienų spulkos narių atydon.— 
Visi, kuri . mokesty.* yra užvilktu.,, 
malonėkite užsimokėti, nes busimo 
pirversli pasielgti pa;;.’ konstituci
ją. —Sekretorius.

4 kuopos susirinkimas 
š. m., Ray-

1
įvyks Lapkričio 16 <1., 
mand Chapel, 816 W. 31st St., Chi 
cago, 
Stoma daug svarbių reikalų. Taipgi 
yra ir L. S. S. Pildomojo Komiteto 
buveinės balsavimas. Todėl kiekvieno 
nario-ės buvimas yra neišvengiamas.

— Fin. Rašt.

III. šiame susirinkime bus svar

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
ka.t aš aprūpinu šitos 

lietuvius ------ ,

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norike rauti “Naujienas” kasdie ryt-į 
mečiai- i er išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

'Naujienoms” 
pertat, kurie Į

ASMENŲ JIESKOJIMAI

051—672 W. Madison St. arba
109 S. Wells St.

rašykit pas
l'BANK .1. pi: ritu 

1113 VVest 181h Slreel, 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tclcpbonc Canal 0806

PARDUOSI I' A R RA 
NYSH’ 3 apartmenlinių 
lotus į 2 arba 3 llatu 
Lotai randasi labai ger
toj, NortiH saidoj', netol 

Veikos. Visi j 
yra sudėti ir apmokėti, 2 blo
kai nuo gatvekarių linijos, 4 
blokai nuo elevatorio stotieji. 
Šita yra labai gera proga už
dirbti pinigų į trumpą laiką, 
kuris gali įmokėti $1,000 arba 
daugiau. Del informacijų krei
pkitės pas

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KAtBOS, 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musij mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą j devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą j vienus ' metus. 
Amerikos Lietuvių Mokykloje jau 
tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite Įsirašyti šiandien ir jumsMAI- 

namu ; padėsime įsigyti abelną mokslą. Su
narna vo *,uvi žymiai I,a^er'nH,^e» kai busi- , , j te abelnai ir visose mokslo šakose up-
J V1C- . si&vietę. Anglų kalbos visas kursas

V3<>, i šrnok <’• j i m m i m S5 niC-

jmprovementai j Amerikos Lietuvių Mokykla
J. P. OLEKAS, Mokytojas

3106 S. Halsted S't., Chicago, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

7240 East^End Avė.
Tel. Dorchcster 7910

Phone Pullman 8296
TUMONIS ( OAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, ( ()KE 

343 \V. 107th 1’1.
Res. 10742 So. Wal>ash Avė. 

Pbono Pullman 8092 
Chicago, III.

EXTRA
PARDAVIMUI automobilis Velie 

vėliausio 1924 modelio. Išrodo ir 
bėga kaip naujas, yra 5 nauji ta- 
jerai; parduosiu už $125. Parduo
siu greit, nes apleidžiu miestą. 2702 
\V. 47 st. Tel. Lafayette 744 1; įėji
mas iš užpakalio.

PARDAVIMUI
TUR1U parduoti savo grojikų pia

ną, pirmos rųšies stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 voleliai, ben- 
čius 
cash

ir kabinetas. Parduosiu už $90 
arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS
6512 So. Halsted st.

1 II.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, geroj vietoj, biznis iš
dirbtas per daug metų. Parduo
siu už prieinamą kainą.

J. DOMBROS
1409 So. 49th Ct., Cicero, III.

EXTRA
. ,• ! PARDUOSIU saliunų arba pri-

pusbrolio imsiu į pusininkus. Turiu parduoti 
arblj rei- 1 Kreitai ir pigiai. Priežastis par<la- 

nesutikiinas partnerių.
PA IEŠKĄU savo

leno Zuoįos. Turiu ---------... . ., , _. , .. _. . ,. vimo — nesutikimas partnerių,
kalą. Jis pats ar j| paistanti 9702 W. 47 st. Tol. Lafayette 7444. 
suteikite man jo adresų.

Dominik Karazia
(121 W. 16 St., Chicago, III.

, Įėjimas iš užpakalio. *

J IEŠKĄ U savo vyro Petro M iškil
to. Aš tavęs nejieškau dėl gyveni
mo, tiktai kiaušiu: ką tu misliji apie ( 
namą ? Pats žinai, kad mažai kas 
Vra mokėt. O dabar viskas nueis ant , 
niekų. Jeigu nori, tai parvažiuok, o I 
jei nenori važiuoti, tai parašyk ką 
turiu

aš
daryti.
ZOFIJA MIŠKUNIENfi

427 W. 41st Avenue
Gary, Ind. •»

ISRENDAVOJIMUI

PARDAVIMUI grosernė ir viso- 
l kių reikmenų. Gera vieta, listas 4 
Į metams, 3 kambariai dėl pagyve- 
! nimo. l’ardavimo priežastis patir
si! ant Vietos.

Kreipkitės:
4442 So. Talman avė.

PARSIDUODA soft drink parlo- 
ris iš priežasties ligos. 531 Ver- 
inonl st. Bhie Island, III.

GROJIKUS pianas, gerame sto
vyje, turi būt parduotas už $105. 
Pridėsim roles, cabinet, benčių, $10 

"įmokėti. Kitus po $5 j mėnesį.
šaukit:

Monroe 21)39

NUOMON Jewelry krautuvė, iš
kaitant fikčerius, geroje vietoje, 
įkurta prieš 45 metus. Savininkas 
išvažiuoja. Phone Yards 4487.

RENDAI 4 ruimų ■ flatas, rendos 
$10 ir $12 j mėnesj.

3222 So. Mossprat Street

J1ESKO DARBO
ESU barbens ir norėčiau 

gauti darbą vakarais. Atsišau
kit katras darbo turite.

Box 84 , , 
3210 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

REIKIA gero virėjo. Atsišaukit 
tuoj. Darbas dienomis. Gera mokes
tis. 8103 So. Halsted St.

KEIKIA vyrų išmokti plauti, pali- 
šiuoti, simonizing, aliejuoti, 3 savai
tės mokinimos prie kostumerių karų, 
paskiau uždirbsi t nuo $35 iki $55 i 
savaitę. Darbas jūsų laukia, uždirb
si! kol mokiusias. Klesos dienomis ir 
vakarais. Chicago Auto Service Bu- 
reau, 309 So. LaSalle St., Room 101,

PARDAVIMUI Restarurantas, vie
ta apgyventa visokių'tautų, biznis ge
ras ir gera vieta dėl partnerio. 
Tinkantiems žmoniems, greitam par
davimui. Bargenas.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 892

PARDAVIMUI kietoms ang
lims kūrenamas šildomas pe
čius. Geram stovyje, parduo
siu pigiai. Matyti galima va
karais nuo 6 vai., subatomis 
po pietų ir nedėliomis visą dei- 
ną. 3312 Wabansia avė.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI lotas, puikioj re

zidencijų apieilnkėj, netoli Mar- 
ųuette parko, tik du blokai nuo 
63rd St. Kaina $850 ant lengvų iš
mokėjimų, arba 5% pigiau jei cash. 
Klauskit J. šmotelis, Naujienos, 
1739 S. Halsted st.

TIKTAI $1 Įmokėjus ir po $1 Į sa
vaitę nusipirksite lotų prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Lotas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 j savaitę. 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 1739 
S. Halsted St., Box 881. i

KAS turite (iary, Indiana lo-1 
tus ir norite parduoti, mes per- 

Jcamyir mokam visiems cash.
Rašykite mums, 
randasi ir kiek norite.

John Lipski & Conipany, 
4650 S. Western Avė.

Chicago, Illinois 
Lafayette 2321—1914

PR A N E81M A b R1M S
Parsiduoda viloonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31MjC, 35c, 38c ir'40c. Vilnonius 

kur jūsų lotai skiautės <lel kelnių vyrams, vaikams 
65c ikiir mergaitėms, kaina nuo 

JF2.75.
į Mano tavoras parsiduoda 
, iki 50c pigiau, negu kitur.
i Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
1 dienyj po pietų.

1 RANK SELEMONAVIČIUS
501 VV. 33rd St.. prie Normai Avė.

nuo 35c

$1,500 AR MAŽIAU \
Gali nupirkti puikų 2 augštų 4-4 kam
barių muro namą; likusią sumą kaip 
rendą po $60 j mėnesj. 
transportacija j visas 
Kas nori, priimame ir didesni 
kėjimą. x

l’amatykit greitai

HAYDEN BELL CO.
Klauskit Ed. Bakševičius 

4836 So. Kedzie Avė. 
Kampas Archer 

Tel. Lafayette 8600

Geriausia 
miesto dalis.

jmo-

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 
" stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

20 AKRŲ labai derlingos Flori- ( 
doj farmtj žemės j Highlands nuo 
Escambia County, netoli Pensacola 
ir Frisco geležinkelio. Pačiame vi
dury geriausių vaisių auginimo far- 
mų ir 
geli marketai, 
bažnyčios, keliai, 
mynai koperuoja. 
kia cash. Lapkričio 16 bus ekskur
sija, ten ir atgal tikietas $35. At
sišaukit arba rašykit, gausit dykai 
knygutes. Tai gera proga.

McCaskill Estates Ovvners 
Union Trust Bldg. 
7 So. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Lafayette 8705—870G

-RUBIN RROS.
abelno farmeriavimo. Yra 

taipgi mokyklos, 
Baltaveidžiai kai- 
Tiktai $250 rei-

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė.

CHICAGO '

Patent Mercury Machine Co

kurios apšildys jūsų namą 
jums elektros šviesą dy- 
proga. Reikia turėti biskj

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- T1 MORGlGlAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

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

1507

AUTO ENG1NEERING 
SCHOOL

W. Madison Street

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

TAISAU SENUS NAMUS
ĮVEDU namu APŠILDYMĄ

‘STATAU NAUJUS NAMUS
Už prieinamą kainą taisau namus, 

statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurį karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi jvedu namų apšildy
mą. Reikale^ virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujieaių” adresu:

HOME CONSTRUCTOR 
1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

STOGDENGYSTB
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojami už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
rpielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo. 

.Didžiausia .ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lavvdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 

. tų, Kendžių, Be-
kemių. Musų 

CJ^^specialūmas, Geras patar 
n a vilnas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18x18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius ifr atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai jinokėjiiuo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oakley Blvd. 

Tel. Brunswick 9131

Mes Skolinant Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo 
$1000 iki $7500 už išmokėtą pra- 
pertę arba dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS, JUDD & SHERMAN 
40 N. Ikarborn, Central 0023

_____ ._____ ____________




