
The First and Greatest Llthuaniafi Datlp t n America

NAUJIENOS
Th* Lithuanian Daily nkw«

PUBL1S1IED BY UU L1THUANIAN NBWS PUBLISHING CO.. INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, lllinoia 

T«l«phoa« Rooeavalt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
■ —- . -- --- - - —---------------------------------------------------------------- ■ — J

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

literai m Mtfmd Clim Mattar Mareh 1,1114, ai thl Pert Dfflaa irt BNuft DU 
andar the Art uf Mareli I,

437VOL, XIII / Kaina 3c Chicago, UI. Pirmadienis, Lapkričio-November 29 d., 1926 No. 280

J.V. norinčios pavergt La- 
tinų Amerikos kraštus

Britų kompanijos Mexikoj 
pasiduoda įstatymams

Zinovjevas ir kiti opozicijos va
dai gauna menkesnes vietas

J. V. siekias pavergt visą > Britai pasiduoda Meksikos 
Lėtinu Ameriką žemės įstatymams

\Vashingtono valdžia savo poli
tikoj su Meksika klausanti 
Hali stiyto kapitalistu ir 
Kolumbo Vyčių 

meksikošT’mTestas. XI.
28. — Meksikos atstovų butas 
vakar pareiškė pasitikėjimo 
prezidento* Calleso valdžiai dėl 
jos nusistatymo aliejaus ir že
mės įstatymais.

Atstovas Soto y Gama savo 
kalboj aštriai atakavo Jungti
nių Valstijų politiką Meksikai 
ir Kolumbo Vyčių darbuotę. 
Pastaruosius jis kaltino dėl 
kurstymo maištu Meksikoj. So
to y Gama pareiškė, kad Ko
lumbo Vyčiai [katalikiškų m*a- 
sonų organizacija] surinkę tam 
tikslui $1.000,00(1. fondą. Jung
tinių Valstijų v;drlžit>. klausy
dama Kolumbo Vyčių ir \Vall- 
stryto reikalavimų, planuojanti 
pavergti ekonomiškai Latinų 
Amerikos kraštus. pradedant 

-nuo Meksikos. Dabar esąs tik 
klausimas, ar prezidentas Cool- 
ilge, puritonas. pasiduosiąs 
galų gale valstybės sekretoriui 
Kelloggui ir \\’all stryto kapi
talistams.

“Finansiškai Meksika jau 
dabar boikotuojama," sakė at
stovas Gama. “Jungtinių Vals
tijų bankai ištraukia savo fon
dus iš Meksikos. Skelbiama, 
kad nuo sausio 1 dienos busiąs 
pavartotas stiprus spaudimas 
prieš Meksikos suverenybę.

“Visi metmenys palengva, 
bet tikrai, apmetami. Paskleis
ta juokingas šmeižtas, kad buk 
Meksika pasiuntus ginkluotą 
ekspediciją į Nikaraguą. Jung
tinės Valstijos, kadangi jos 
stiprios, manosi, jogei visokia 
teisė priklausanti joms. Jos ga
li intriguoti visuose kontinento 
kraštuose, remti tinonus Ame
rikoj ir daryti visa, kas joms 
patinka. Jos gali meksikie
čius linčiuoti. O kas Meksikai 
leista? Nieko., Meksika neturi

Sutinka pildyti reikalavimus, 
prieš kuriuos Amerika bai
siai protestuoja

WASHINGTONAS, XI. 28. 
— Meksikos ambasada \Vash- 
ingtone gavo iš savo valdžios 
pranešimą, kad visos Britų 
aliejaus kompanijos Meksikoj 
pareiškusios sutikimą klausyti 
naujų krašto aliejaus ir žemės 
įstatymų ir sulyg jais elgtis.

Pranešimas sako taipjau, 
kad La Gorona, didelė olandie- 
čių kompanija, ir kai kurios a- 
merikiečių ir kitų kompanijos 
irgri jau pasižadėjusios pildyti 
įstatymų reikalavimus lygiai 
taip, kaip ir Britų interesai.

[Naujieji Meksikoj žemės ir 
aliejaus įstatymai reikalauja, 
kad svetimšalių kompanijos, 
turinčios nuosavybėj Meksikos 
aliejaus ir kitokių gamtos tur
tų šaltinius, iki ateinančio sau
sio mėn. 1 dienos atsirašytų 
nuo savo nuosavybės teisių ir 
gautų iš Meksikos valdžios tam 
tikrų koncesijų penkioms de
šimtims metų. To nepadarius, 
svetimšalių nuosavybės paima
mos į -Meksikos valdžios ran
kas. Kadangi didžiausi Meksi
kos turtų šaltinių ir milžiniškų 
žemės plotų savininkai yra 
amerikiečių kapitalistai, tai 
VVashingtono valdžia, jų inte
resus gindama, protestuoja 
prieš tuos Meksikos įstaty
mus.]

Ambasadorius Sheffield 
grįžo Meksikon

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
28. — Jungtinių Valstijų am
basadorius Meksikai, James 
L Sheffield, šį rytą sugrįžo

Meksikos Miestą. Jis atsisa
kė ką nors kalbėti dėl santykių 
arp Jungtinių Valstijų ir Me

ksikos.

Stalinas diplomatiškai 
atsikrato priešą

Zinovjevas ir kiti stambieji 
opozicijos vadai skiriami į 
menkesnes vietas

MASKVA; XI. 28. — Sovie
tų opozicijos vadai, kapitulia
vę Stalino centraliniam vykdo
majam komtetui, skiriami da
bar valdininkais į tokias vie
tas. kur jie aktingoj sovietijoe 
politikoj nebegalės dalyvauti, 
taipjau nebegalės atnaujinti 
savo darbuotės prieš centraii- 
nį komitetą.

Zinovjevas, pašalintas iš tre
čiojo (komunistų) internacio
nalo pirmininko vietos, kurią 
jis laikė nuo pat kominterno 
sukūrimo, skiriamas sovietų 
valstybės planavimų komisijos 
prezidiumo nariu. Ta vieta, pa
lyginti, yra visai nežymi.

Kameuevas, buvęs vice
premjeras, skinamas ambasa
dorium Italijai, vieloj dabarti
nio Keržencevo.

Sokolnikovas, buvęs sovietų 
finansų ministeris, bus veikiau- 
šiai paskirtas ambasadorium 
Anglijai, vietoj mirusiojo K ru
sino.

Laševič, buvęs karo ir laivy
no komisaro padėjėjas, skiiia-

t Pacific and Atlantic Photo]
Leo Batten, lietuvių ristikas, kuris atvyko Chicagon iš Pietų 

Amerikos.
iras Kinų Rytų Geležinkelio ad- ' -----

n’i>iatXvas, Sraukščiau-Jrys buvę caro tarusi p3> Italija siunčia k3(0 I3IVUS 
sies ekonominės tarybos vice- i » v j . • n il •
pirmiriinkas, atstovaus "Am-1 8016(1(18 SUSSUflyt I į ^8811)811]
torgui”,. sovietų užsienio pre- _________ x 1 __ __ ____
kybos organizacijai Amerikoj.

Pilietinis karas Kimiose
Kantonicčių kariuomenė sumu

šė rytų Kinų jėgas, čuan- 
fango vadovaujamas

Būdami Rygos kalėjimo virši- Sukilimas Albanijoj plečiasi; 
i ninkais kankindavę poJiti- maištininkai esą paėmę Sku- 
' nius kalinius > tari miestą
• ____ ________ h< • J_____

I MASKVA. XI. 28. — Lenin-' BRINDISI, Italija, XI. 28.— 
grade teismas pasmerkė sušau- Į Brindisi vakar atplaukė pen- 
dyti tris asmenis, cairo laikais ki Italijos torpedų naikintuvai 
buvusius seno rusų kalėjimo ir vienas kreiseris. Laukiama

. Rytfo.i valdininkus, tarp jų ir atplaukiant dar daugiau karo
ĮLANKOM, Kinai, XI. 28. — buvęs to kalėjimo viršininkas laivų. Jų atvykimas čia rišama 

Kantono valdžios kariuomenė Pon Ernest, dabar jau 69 me- su kilusiais Albanijoj noiamu- 
sumušė rytų Kinų diktato- tų amžiaus. 1 mals.
rįaus, maršalo Sun čuanfango, ■ Tardant jų bylą, teisme bu- j Atvykstantieji į Brindisk ke- 
jėgas ir paėmė Ankingą, svar- Vo daug buvusių to kalėjimo leiviai sako, kad sukilimas Al-
biausį Anhvvei provincijos mie- politinių kalinių, kurie liudijo, bartijoj toli gražu dar nesąs
stą.. jogei buv. kalėjimo valdiniu- patremptas. Jie praneša, kad

Hankowui gresia hadas kai baisiai žia,,riai • elgdavęsis 
i su politiniais kaliniais.

HANK0W, Kinai, XI. 28. — j ______
DeĮ kiniečių paskelbto streiko TRYS ASMENYS GATVĖKA- 
svetimšaliams, ILankovvo mies-į • RIO UŽMUŠTI , 
tui gresia pavojus pasilikti be 
maisto. Maisto stoka jau da-! 
bai jaučiama

sukilėliai esą paėmę Skutarį.
VIENNA, ‘ Austrija, XI. 28. 

I— Kautynės Albanijoj tęsiasi, 
j Praneša, kad sukilėliai paėmę 
;Skutarį ir kad susisiekimas su 
tuo miestu visai nutrauktas.

Krasino kūnas sudegin
ta krematorijoj

Antifašistinės riaušės 
Cechii parlamente

Neramumai kilo dėl to, kad 
valdžia užgynė kalbėti prieš 
fašistus

PRAHA, čechoslovakija, XI. 
28. — čechoslovakų parlamen
te vakar įvyko didelių riaušių, 
atkreiptų prieš fašistus. Triuk
šmas kilo dei to, -kad valdžia 
užgynė vienai socialistei, Bala- 
novai, laikyti kalbą prieš fašis
tus. Pirmesnėse savo kalbose, 
kurias ji laikė įvairiuose Če- 
choslovakijos miestuose, ji aš
triai atakavo Italu diktatorių 
Mussolinį.

Revoliucija Brazilijoje
Šimtai užmuštų kautynėse tarp 

revoliucininkų ir valdžios 
kariuomenės
MONTls VIDEO, ’ Uruguaja. 

XI. 28. Gautos čia iš Brazi
lijos sienos žinios sako, kad 
Belą Vištoj, Rio Grande do Sul 
valstijoj, tarp valdžios kariuo
menės ir Brazilijos revoliuci
ninkų jėgų įvykęs stiprus susi- 
kirti''':-. kuriame keli šimtai 
vyrų abiejese pusėse buvę už
mušta ir sužalota.

Lietuvos žinios.
Privalomas pradžios mok

slas Lietuvoj
KAUNAS, XI. 5. — Meis

terių kabinetas priėmė priva
lomo pradžios mokslo įstatymo 
ptojektą, kuriuo vaikai iki 14 
metų turės išeiti privalomą 
pradžios mokslą.

Išsiunčiami iš Lietuvos 
svetimšaliai

KAUNAS, XI. 5. — Iš Lie
tuvos išsiunčiami • svetimšaliai: 

‘Benjaminas Gorchikas su šei
myna ir Leiba Freizingeris su 
šeimyna. Abudu Lenkijos pilie
čiai. Jie išsiunčiami kaipo pa
vojingi visuomenės ramybei 
elementai.

Be to išsiunčiama dar Roza
lija fceverenko su dviem vai
kais, kaipo svetimšaliai gyvenę 
Lietuvoj be dokumentų.

teisės dagi nuosavų įstatymų 
priimti ir jais tvarkytis.

“Jungtinės Valstijos kviečia 
mus būt gerais kaimynais. Ką 
jos vadina geru kaimynu? Ar 
tai, kad stipresnis visados turi 
būt teisus — kad jis gali kitam 
savo valią diktuoti, o kitas tik 
klausyti?

“Musų šiaurinės kaimynės 
[Jungtinių Valstijų] valdžia, 
atrodo, nori pasisavinti sau tei
sę kritikuoti musų įstatymus ir 
daboti musų tribunolus, štai, 
mes dar tik tebuvome pradėję 
projektuoti savo žemės ir alie
jaus įstatymus, o jau Wash- 
ingtono valdžia atsiuntė mums 
protestą prieš juos!..."

RADO PASMAUGTĄ TUR
TINGĄ MOTERIŠKĘ

SEATTLE, \Vasb., XI. 28. — 
Čia rado savo namuose negyvą 
Florence Monks’ienę, turtingą 
našlę. Koronerio revizija paro
dė, kad ji buvo pasmaugta. 
Daroma tardymas.

Rumanijos karalius mirštąs

BELGRADAS, Jugoslavija, 
XI. 28. Iš Buchareato pra
neša, kad Rumanijos karaliaus 
Ferdinando liga — pilvo vė
žys — pasiekus paskutinio lai
psnio ir kad jo dienos jau esą 
suskaitytos.

* LONDONAS, XI. 28. — Mi
rusio sovietų pasiuntinio Ang- ( 
lijai, Leonido Krasino, kūnas 
vakar buvo sudegintas krema
torijoj. Pelenai bus pargabenti 
i Maskvą ir ten palaidoti.

Kūną į krematori.ią lydėjo. 
apie 6,900 sovietų^ simpatizuo
toji!, bet taipjau ir daug fa
šistu. € y

NOBLESVILLE, Ind., XI.» 
,28. — Indiana Union Traction 
gatvėkariui* užgavus automobi
lį buvo užmušti trys asmenys, 
James Pfaff, 60 metų, jo sūnūs 
Robertas, 23, ir Louis Parley, 
42 metų. ’

Žemės drebėjimas Idaho 
valstijoj

Šuo išgelbėjo keleto 
žmonių gyvastis

• WASII1NGTONAS, XI. 28 
— Krautuvininko Otto Rupp 
šuo išgelbėjo savo šeimininkų 
ir kelių jų įnamių gyvastis. 
Praeitą naktį, kai visi miegojo, 
krautuvėj, dėl perdaug įkaitu
sios krosnies kilo gaisras. Auo. 
nujausdamas nelaimę, ėmė 
draskyti duris kambario, kur 
miegojo darbininkas, ir, gausiai 
lodamas, pabudino jį iš miego, 
paskui jau ir visi kiti miego
jusieji buvo pažadinti, ir laiku 
suskubo pabėgti iš ugnies. 
Namai sudegė.

Raitas iš Argentinos į 
N. Y. atjojo į Panamą
PANAMA, XI. 28. — Moky

tojas A. Schiffley, raitas jojąs 
iš Argentinos Į New Yorką, vi
so 16,000 mylių, vakatr atvyki, 
į Koloną, Panamoj. Iš Buenos 
Aires Schiffley išjojo 1925 m. 
balandžio 21 d.

Amerikonas sulaikytas 
su padirbta viza

KAUNAS, XI. 5. - Pagė
gių policija sulaikė Jungtinių 
Valstijų pilietį, Rimkų, norėju
sį išvykti iš Lietuvos su padir
bta viza.

JOLIET, III., XI. 28. Iš 
valstijos kalinių farmos pabė
go kalinys Leo Havvley.

M NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

I UŽMUŠTI TRAUKINIUI 
SUDAUŽIUS AUTĄ

SPRINGFIELD, Mo., XI. 28. 
— Frisco pasažieriniam trau
kiniui užgavus vakar automo
bilį buvo užmušti keturi asme
nys, dvi moteriškės ir du vai
kai. Nelaimė atsitiko geležin
kely netoli nuo West Paims, 
Mo.

Milžiniška Floridos 
miu kompanija 

susmuko

že

TAMPA, Fla., XI. 28. —Mi- 
lioninė Floridos žemių kompa
nija. Temple Terrace Estates, 
Ine., pasiskelbė
prasiskolinus daugiau kaip 
31/2 niiliono dolerių. Didžiau
sias “stockholddiis” buvo Ne\v 
Yorko kapitalistas August 
1 leeksher.

VARŠUVA, XI. 28. — čen- 
stachavo apskrities teismas pa
smerkė nepriklausomųjų socia
listų vadą, Drą Kruką, aštuo
niolikai mėnesių kalėjimo.

70 metų amžiaus žmogžuda
N10BRARA, Neb., XI. 28— 

J teismo rankas atiduota Ray 
Titus, 70 metų, kaltinamas dėl 
nušovimo savo kaimyno, Au
gusto Merritto, 60 metų.

FARMBRYS NUSIŽUDĖ

GENTRALIA, III., XI. 28.— 
Vakar nusišovė netoli nuo čia 
gyvenąs farmerys, Henry 
Hawkey, 53 metų. Prieš porą 
savaičių mirė jo žmona, ir 
nuo to laiko jis buvo labai 
susikrimtęs.

WALLACE, Idaho. XI. 28. 
—Coeur d’Alene apygardoj va
kar buvo jaustas žemės drebė
jimas. Žalos regis niekur nepa
daryta.

ClilPPEVVA, Falls, Wis., XI. 
28. įsilaužę į virtos paštą 
plėšikai pašlavė $10,000 ver
tės pašto ženklų.

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
ikaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
■ų skelbimų puslapius kasdie
ni. Parašykite j Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
1 dieną.

'Parduokit Kas jums nereika- 
•ingas rer paskelbimus Naujie- 

110'se.

KANADOS GELEŽINKELIE
ČIŲ NUTARIMAS STREI

KUOTI PATVIRTINTA

MONTREAL, Que., Kanada, 
_J. 28. Order of Bailway 

bankrotavus, jconduetors ir Brotherhood of
Railway Trainmen atstovų su
sirinkimas patvirtino abiejų 
unijų narių padarytą visuotinu 
balsavimu nutarimą streikuoti 
dėl didesnės algos.

NUSIŽUDĖ, NEGALĖDAMAS
RAST DARBO

Chicagai ir apie.linkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra-
,našauja:

Daugiausiai apsiniaukę; gali 
būt lietaus; kiek šalčiau; stip
rokas mainąsis vėjas.

1
' Vakar temperatūros vidutiniš
kai buvo 43° F.

Šiandie saulė teka 6:55, lei
džiasi 4:21 valandą.

DANVILLE, Ilk, XI. 28.
Negalėdamas gauti darbo ir 
dėl to labai susirūpinęs nusišo
vė. jaunas, 21 metų, darbinin
kas Jack Vanderlip.

Apiplėšė banką
DEFIANCE, Ohio, XI. ,28— 

Penki banditai vakar puolė vie
tos Merchants National banką 
ir paspruko su $27,000 pinigais 
ir aipie $30,006 vertybių popie
riais.

KALĖDINIS PINIGŲ SIUNTIMAS 
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Afnerikos lietu- 

x viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos. /

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
ir paprastą greitumą išmokėjime pinigų; 
telegramų — į 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. U5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Tūrio 'taryba 

Inuotp. 1925 in. L»al. 12 <1. ,
N L. N. T. Tarybos Vaidyba:

J. KUCHINsKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd S*., (Janai 2652
J. YUšKEVlčlUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., 2^fuyelte 4195
A. N. M ASU LIS, Iždininkas — 6641 So. VVestern Avė., Republic 5550

J ust i nas Mackevičius

Dar dėl lietuviu kliubo
Pereiti: Į “Namų ir Žemė” 

laidoj buvo iškeltas klausimas, 
ar Chicagos lietuviams reika
linga statytis kliubas. Aš ma
nau, kad šiame klausime nuo
monių skirtumo greičiausiai 
nebus. Daugelis lietuvių pri
klauso Įvairiems svetimtaučių 
kliubams, mokėdami desėtkais, 
o gal kartais ir šimtais dolerių 
metinės duoklės. Aš pats su
moku apie penkiasdešimt dole
rių ir nesigailiu. Kliube sma
giai praleidžiu laiką, besikal
bant ar belošiant. Ten sutinku 
nuolatinius savo pažįstamus, 
žinoma, daugiausia svetimtau
čius.

Savo tautiečių tarpe butų 
kur kas linksmiau susieiti. Vie
nos mintys, viena praeitis ir 
siekimai! Bet kur susieisi, kuo
met nėra vielos. Privatiškam 
name suvaržytas; viršesnių 
neturim. Ihiėmę mintį, jog 
kliubas reikalingas, pasilieka 
apsvarstyti jo Įsteigimas.

Aną kartą buvo minėta, jog 
Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Taryba gali suteikti pradžią. 
Be abejo. Nebūtinai reikalinga 
statyti namas iš pat pamatų. 
Galima rasti jau įrengtą namą, 
kurs atatiktų kliubo reikalams. 
Pakeisti mažmožius ir pradžiai 
bus geras. Toliau, geriau susi
tvarkysim.

Tas, kurs padarys pirmą, 
konkretų žingsni, bus tikras 
Chicagos lietuvių geradėjas.

S. K-as

Lietuviai statys dideli 
, ligonbuti

Jau pabaigti' daryt planai' 
pastatymui didelio lietuvių li- 
gonbučio Chicagoj tarp šešias
dešimts aštuntos ir . devintos 
gatvės, Califoriiia ir VVashte- 
na\v avė.

Ligonbulis turės 600 lovų ir 
kainuos, kaip, sakoma $1,500,- 
000. Pirmiausia bus pastatyta 
pirmoji dalis su 200 lovų, pas
kiau pridės dar 100. Kuomet 
tas bus užbaigta, pastatys ir 
likusias 300 lovų.

Architektas yra M. Žaldokas. 
Finansais rūpinasi Labdarybės 
Draugijos. Sakoma, jog tūli 
asmenys yra pasižadėję paau
koti desėtkus tūkstančių dole
riu. —M. r. € 
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Amerikos biznio 
pamatai

\merikiečių bizni;, ar tai 
dėl žmonių ypatybių ar dėl 
krašto padėties, turi nemažai 
savotiškumo. Tas viskas 'gali
ma išreikšti keliais punktais:

L Taupi irimas laiko ir ener
gijos: padaryt prekes išaikvo- 
jant kuomažiausia pajėgų ir 
darbo valandų.

2. Mažas pelnas, bet greitas 
pardavimas. Kada kainos nėra 
aukštos, tai prekių išleidžiama 
kur kas daugiau, negu kad bu
tų atvirkščiai.

3. Skubi apyvarta atsiekiama 
nuolatiniais mainų pagerinimais 
ir darbininkų išsispecializavi- 
mu. Tas savo keliu duoda ga
limybes su nedideliu kapitulų 
atlikti plačias operacijas.

i. Mokestis sulig užsitarna- 
vimo. Darbdaviai nėra prie
šingi mokėti darbininkams 
augštas algas. —Biznierius.

Užtikrinimas ir 
saugumas

Atlikdamas biznį su Lietuvių 
Nekilnojamos Tarybos nariu 
gausi gerą ir teisingą patarna
vimą.

Kiekvienas Tarybos narys 
turi prisilaiką Ii tam tikrų eti
nių principų.

Kaip mes statėm namus?
Prieš didįjį karą, apie dvy

lika metų tam atgal, tik ma
žas nuošimtis lietuvių pirko 
Žemę ar namą pelno arba tau- 
pinimo tikslais. Daugiausia tai 
pirkdavo dėl savęs, visai ne
manydami kitiems perleisti. 
Būdavo nusipirks lotą. Kada 
ant loto skolų nebelieka, ima 
taupyti kelias šimtines- ir pra
deda statyti namą. Žinoma, pir
miausia rūpindavosi, kad vis
kas išeitų kuopigiausia. Dide
liu patogumų nereikalavo. Sie
nos plonos iš medžio; langai 
maži; priešakinė namo dalis 
menkai sulipdyta. Kambariuo
se nedaug šviesos; drabužiams 
spintų nebūdavo, nes gailėjos 
vii tos. Del to ir miegamų kam
pai iu vengė daryt. Du vyrai, 
buvo sakoma, gali gulėti kar
tu. Mokesnis bus didesnė ir 
mažiau klapato nereikės 
daug valyti.

Vienas, kas lietuviams pa
likdavo, tai didelė virtuvė. 
Ton stovėjo pečius, keli sta
lai, apie kuriuos susėsdavo sa
viškių ir nemažai svečių. () 
kuomet užgrodavo armonika, 
tai ir šokius padarydavo. Vir
tuvė, žodžiu, lošė svarbią^rolę 
senesniais laikais. Dabar jau 
to nebėra. Išsiverdama valgyt 
ir viskas; kai kurie net ir to 
nedaro, bet eina tiesiog resto- 
ranan ir pavalgo.

Nemažai rasime namų, sta
tytų septyni, astuoni metai at
gal, kuriuose nėra net maudy
nės, elektros šviesos ir kito
kio palankumo, be kurio šian
die nebeįmanoma apsieiti. ŽmcL 
nėms tas buvo veik nereikalin
ga arba ix‘rbrangu laikyti. Su
prantama, parduodant tokį se
novišką namą sunku būt gau
ti pilna vertė. Maži Įtaisai pa
kelia kaina. Norėdami anais C
laikais sutaupyti porą šimtų do
mių, neatspėjo, jog vėliau teks 
it; ižadėti gal net kelių tukstan- 
ąių.

Tas klaidas, kurias anie da
rė keliolika metų atgal, gali
me mes padaryt dabar. Kas stu- 
iijavo namų statymo progresą, 
:as pastabas, jog kai kurie da- 
ykai per metų metus liekas 
lie patys, tuom tarpu kaip ki 
ti keičias. Atspėti, žinoma, šiek 
tiek galima. Bet reikalinga 
susipažinimo. Norintiems sta
lytis namus, aš duočiau tokį 
nutarimą: nepasigailėkit valan
dėlės ir užeikit pas hile vieną 
Kcal Estate tarybos lietuvį 
agentą ir pasitarkit su juomi 
dėl vietos ir budo, kaip tas 
namas statyti. Pasidalinimas 
nintimis gali būti jums labai 
naudingas. —G. Lucas.

Musy Žinios -
Pardavė namą ir pelnė

J. šliekis nesenai pardavė 
iavo namą, 1839 VV. 17 st., už 
516,099.

Tą namą jis buvo pirkęs ke
turi metai atgal už $9,099. 
Reiškia, j tokį trumpą laiką 
uždirbo septynias tuksiančius 
didelių.

Nauji vieškeliai kainuos 
$23,000,000

Cook apskrities valdyba yra 
davusi savo sutikimą skirti dvi
dešimts tris milionus dolerių 
naujiems keliams.

Chicagai ir jo apielinkiems 
tokie keliai yra reikalingi. Au
tomobilių skaičius kasdien au
ga. Bulvarai užkimšti, ypatin
gai vasaros laiku, kuomet dau
gelis važiuoja i laukus.
Aukščiausias namas pasauly
New Yorke pradėta statyti 

namas, kurs viršys savo aukš
tumu visus kitus namus pa-

Justinas Mackevičius, Lietu
vių Beal Estate'Tarybos na
rys, žinomas investinentų ban- 
kierius išbujojo savo biznį su 
pagelba Gedimino Spulkos, kur 
jisai sekretoriauja. Anot jo 
paties žodžių, jo biznis siekia 
perdėm pusantro milijono do
lerių.

Tikiu, kad publika susiįdo- 
maus tuo jo plačiu bizniu ir 
norės sužinoti, kaip ir kokiu 
budu tas tylusis Justinas Mack% 
kaip jis yra žinomas tarp biz
nierių ir finansiniuose sluoks
niuose, . išplėtojo savo biznį. 
Taigi, pravartu butų tarti ke
letą žodžių nurodymui jo pa
sekmingos karieros kitiems 
jaunesniems biznieriams.

Justinas Mackevičius yra la
bai malonus žmogus. Jis sėdė
damas prie rašomo stalelio, ži
nomoj savo raštinėj, 2342 So. 
Leavitt st., su malonia šypsą

“Ho\v are you” — pasitinka 
svetį. Ačiū jo geram budui, jis 
visai neturi priešų ir labai 
draugiškai sugyvena ne tik su 

šauly. Aukštumas sieks 899 
nėdų.

Jame tilps viešbutis 1599 
kambarių, bažnyčia, (ligoninė, 
bankai, raštinės ir lt. Namas 
kainuos, neskaitant žemės, 
M 1,000,090.

Namų savininkai — apsi
žiūrėk i t

Pastaromis dienomis Chica
gos Miesto Taryba priėmė se
kamą įstatymą: kiekvienas na
mo savininkas bus baudžiamas 
kalėjimu, jei atsisakys išno- 
muoti kambarius šeimynai, tu
rinčiai vaikus.

Iki šiam laikui yra buvę ne- 
nažai ^atsitikimų, kad savinin
kai atsisakydavo Įsileisti vai
kus. Jie teisindavosi tuoini, 
kad vaikai, girdi, neduoda ki
tiems ramybės. Bet, gerbia- 
nieji, jei visi taip galvos, tai 
kur gi dėsi mažus kūdikius?

Anglijos parlamento namas 
griūna

Nemažai nustebino Anglijos 
gyventojus inžinierių komisi
jos pranešimas, kad parlamen
to rūmai pradeda griūti. Tuo
jau esą reikalingi pradėt tai
symai, kurie kainuosią nema
žiau $5,000,090.

Dabartinis Anglijos parla
mento namas buvo pastatytas 
tarp 1810 1852 metų. Tuomet 
kainavęs $8,090,000. Dabarti
nė jo vertė siekia $69,000,000.

Teisme

Teisėjas. — Jus esat kalti
nami pergreitu važiavimu mies
to gatvėmis.

Suimtasis. — Kad, pone tei
sėjau, turėjau didelį reikalą.

Teis. — Koks reikalas?
Suimt. — Matot, automobi

lius buvo vogtas ir skubinau 
kiek galėdamas.

Teis. — O, tokiame atsitiki
me aš tamstą paliuosuoju. 

apielinkės gyventojais, bet ir 
visos Chicagos biznieriais ir 
abelnai lietuviais. Kiek žino
ma, jis yra uolus patriotas, 
mylintis dailę, #rožį ir sportą 
— golfą.

Apie pasėkiuingumą biznio 
štai ką jis sako: suteik žmo
gui atsakantį patarnavimą, o 
jis pasiliks su tavim ant visa
dos. Bemianlies tuo savo obal- 
siu, jis ne tik sugeba pasiekti 
lietuvius McCormiko fabrike, 
bet ir tolesniųjų kolonijų. Teb 
jis šiandie įskaito kelis tūkstan
čius savo rėmėjų. Syki gavęs 
iš žmonių pasitikėjimą, jo in
vestmentų biznis augo kaip ant 
mielių, nes žmonės noriai in
vestuoja pinigus į nekilnoja
mas nuosavybes ir t. t. Tai ve, 
kokiu budu Justinas pasiekė 
plačią investmentų dirvą su 
geromis pasekmėmis.

Keikia dar pridurti, jog J. 
Mackevičius nupirko nesenai 
didelį namą prie 55 gatvės ir 
Barine avė., už kurį užmokė
jo įš miliono dolerių.

^Nera Jums Reikalo
Ieškoti manęs kur nors ant Šiaurinio Poliuso, po neži
nomas vietas, kuomet aš esu čia pat — kiekvienoje krau
tuvėje, kiekvienoje biznio įstaigoje, kuri skelbiasi

NAUJIENOSE
Aplankykite juos ir pirkite pas juos savo gyvenimo reik
menis ir Kalėdines Dovanas.

Klausimai
Ar tyri suteikti abstraktą

1. Klaus. Aš pardaviau vie- 
nam asmeniui namą ir lotą, pa
imdamas dalį pinigais, o liku
sius morgičiais. Nieko nebuvo 
minėta apie nuosavybės ab
straktų. Po kiek laiko minėtas 
asmuo atsisako sumokėti mor- 
gičius reikalaudamas, kad aš 
jam pristatyčiau abstraktą. 
Praneškite man, ar aš turiu iš
pildyt jo reikalavimus ir ar jis 
gali panaikinti dėl to morgi- 
čių? —T. M-kus.

Atsak. Morgičių sumokėti jis 
turi.' Abstraktą jam galit duot, 
galit neduot. Teismas jūsų ne
privers*.

Peršalti kambariai
2. KI. Tame name, kur aš 

gyvenu su savo šeimyna, la
bai dažnai kambariai nėra ap
šildomi, taip jog esam privers
ti dėvėti vilnonius drabužius. 
Keletą sykių sakiau dženitoriui, 
bet nieko negelbsti. Ar galė
čiau savininką traukti teisman?

M., čiburas.
Ats. Pranešk i t šį kartą pa

čiam savininkui. Jeigu ir tuo
met nieko negelbės, tai kreip

BIZNIERIAMS ŽINOTINA
Šiuomi pranešame, kad mes darome ir darysime biznieriams ka

lendorius iki Gruodžio-December 18 dienai. Todėl, kurie neturite 
kalendorių dėl ateinančių metų, o manote daryti, malonėkite pate
lefonuoti mums, tai mes prisiusime žmogų su kalendorių sempeliais.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street 
Phone Boulevard 9663

kitės į sveikatos departamen
tą. Teisme be lėšų neapsieisit.

Pelei mokėjimo komiso
3. Klaus, Ar turiu mokėti ko

misą nekilnojamų nuosavybių 
agentui, kuomet tas • tik atve
dė žpiogų, o visas derybas at
likom patys* be agento. Agen
tas yra svetimtautis.

A. M-čius.
Ats. Sulig Illinois valstijos 

įstatymų, jeigu agentas suran
da pirkėją ir pirkimas įvyks
ta, nors ir be tolimesnio agen
to dalyvavimo, komisas jam tu
ri būt išmokėtas.

Lietuvoj
ŽEMĖS I’ERRUŠIAVIMAS

Atsiradus daugeliui skundų 
dėl žemės neteisingo rūšiavi
mo, šiemet Žemės t’kio minis
terija suorganizavo žemės pe iš
rūšiavimą. Tam reikalui suda
rytos apskričių žemės perru- 
šiavimo komisijos. Perrušiavi- 
nio darbe daugiausia dalyvau
ja Dotnavos žemės Ūkio Aka
demijos studentai ir techniku
mo mokiniai. Darbas tęsis iki 
rudens. Šiemet perrušiavimo 
darbas nebus dar baigtas.

Lietuvos turtai

Visas Lietuvos turtas įkai
nuojamas 7 milijardus ir 179 
milionus litų. Žemės kaina 
siekia 299 milionų Oi t., miškų 
1 milijardas ir 579 nril. Iii. 
gyvo invetoriaus 999 milijar
dų lit., miestų nejudamo turto 
I milijardas ir 800 milionų lit., 
pramonės—600 milionų lit. ir 
transporto 300 milionų litų.

Agronomų padauginimas

Žemės Ūkio ministerijoj yra 
sumanymas praplėsi i agronomų 
tinklą. Be apskrities agronomų 
bus dar rajoniniai agronomai, 
kurie daugiau palaikys ryšius 
su ūkininkais.

WŪOOS THEATRE
Atsidaro Utarninke
VITA PHONE

• Dalyviai:
Al. Jolson, Geo. Jessel, Elsie Janis 

Hovvard Bros, ir
»Syd Chaplin 

“THE BE'ITER ’OLE”
Visos vietos rezervuotos 

Du syk j dienų 2:15 ir 8:15 
Nedėlioj 3 po pietų 

Kainos vakarais 50c iki $2 
Kainos vakarais 50c iki $1

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kai p, uždėsite.

Gaukite Originales 
Francuzaškas

BAUME BENGUE
(analc£sique )

Siųskit Naujienai 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana
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U IR KAIP VIRTI
DARŽOVIŲ SRIUBA

2 šaukštu sviesto
2 šaukštu miltų
2 puodukus pieno
1 šaukštuką miltų
Vi šaukštuko pipirų
2 puoduku smulkiai supiaus* 

lytu daržovių.
2 puoduku šalto vandens.
Virk daržoves pakol bus min

kštos. Perkošk per rupų šitą. 
Ištarpyk sviestą, sumaišyk su 
įpiltais ir atskiesk pienu, virk 
pakol sutirštės. Pridėk daržo
ves, pipirus druską. Virk dvi
gubame puode. Paduok su karš
tais k re kęsai s.

, *.2 8V. tarkuoto Amerikoniš
ko sūrio

I puoduką tomatų tirštai 
virtų

t šaukštukai petruškų
’/» puoduko laukų nuo laši

nukų
1 šaukštukas druskos
1 i šaukštuko paprikos
•/2 puoduko supiaustyto ža

liojo pipiro
Supiauslyk mėsą ketvirtai

niais šmotukais. Padėk ant 
skaurados sfi taukais ir kepink 
nu kol nepurus. Supiaustyk ir 
m šaukštu sumaišyk daržoves, 
aidėk mėsą, makaronus (vir
tus), sūrį ir gerai išmaišyk. Su
lėk puodan, užpilk tomatais ir 
kepk nekarštame pečiuje 1 Vi 
valandos. Padiiok stabui karš
tą.

grušios (virins) ant salotų la
pų ir greta padėk sūrio rutulį. 
Apipilk grušią paneuzų dažahi.

slyvų soijffle

*/2 svaro virtų .džiovintų sly
vų, sumaišyk. į košę.

1/2 puoduko valakiški! riešu
tų, sukaliotų.

1 puoduką cukraus
1 šaukštuką sviesto
2 kiaušinių baltymai.
Išvirk slyvas, sviestą ir cuk

rų pakol cukrus ištirps. Su
dėk tirštai išplaktus baltymus, 
paskui riešučius. Išsvieshiok in
dą, sudėk ir kepk pečiuje 25 
minules. Paduok su pienu su
maišytu su 2 kiaušinio tryniais 
ir truputį vaidilos. Valgyk karš-

syropą. taukus ir pieną. Iš
maišyk ir supilk i tam tikrą 
duonai formą pusiau pilną, šu
tink ant garų 3 valandas. Pada-! 
rysi 4 duonas po I svarą sun-Į 
kūmo.

ŠVENTADIENIO PYRAGAI
ČIAI

1 puoduką sviesto »
2 puoduku cukraus
’/i puoduko pieno
1 kiaušinio tryniai
31/2 puoduko miltų
2 šaukštu baking po\vderio
V2 puoduko druskos
I šauktukas vaidilos
Ištrink sviestą ir cukrų, pri

dėk neplaktus kiaušinio trynius I 
ir vėl gerai ištrink. Supilk

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas
TURINYS No. 1:

1 Gyvenimo Mintys ->
2 Busimosios Visuomenės Tech

nika
3 Eugene Victor Debs
4 Gyvenimus
5 Darbininkas
6 Sbclalistinis Darbininkų Inter

nacionalas
7 Pelnas
K į Skaitytojus
9 Pasiryžimas
10 Charakteristika
11 Liaudies žinyčių, M. J. šileikio 

grafikos piešinys

900 W. 52nd Street
• Chicago, III.

Tel. Joulevard 3669

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

KUMPIO KEPALAS

1 svarą nevirto kumipo, su
malk

1 svarą nevirtos veršienos, 
sumalk

2 puoduku ne kietų duonos 
tiupinių.

V'2 puoduko pieno
2 šaukštuku sukapotų, žalių 

petruškų
2 šaukštuku sukapoto žaliojo 

pipiro
1 šaukštuką sukapotų svogū

nų
1 šaukštuko pipirų.
Viską gerai sumaišyk su ran

ka, paduok kepalą ir paėmus 
’.į puoduko miltų, gerai jais 
apibarstyk. Kepk nekarštame 
pečiuje 1 valandą. Paduok su 
tomatų dažalu ir bulvėmis.

ŽIEMINIŲ VAISIŲ SALOTOS

1 puodukas supjaustytų ma
žais šmotukais orandžiu*

1 puodukas taip pat supiaus- 
tylų grape fru it

I puodukas supiaustytų ba
nanų.

Sumaišyk ir užsiplk prancū
zų dažalu iš alyvos, uksuso, 
iruskos, paprikos, truputį van
dens ir cukraus.

Paduok ant salotos lapų.

ISPANIŠKAS KEPSNYS

1*4 sv. neriebios kiaulienos 
f> dideli svogūnai
2 puoduku makaronų

GRUšlŲ SALOTOS SU SŪRIO 
RITULIAIS

3 grušias, perpjauk per pusę
1 šmotas (eream cheėse) sū

rio
2 šaukštai saldžios Smetonos
*2 puoduko smulkiai sukapo

tų riešutu
14 šaukštuko druskos ✓
Sumaišyk sūrį su smetona ir 

druska. Padaryk rutuliukus ir 
apiberk riešutais. Padėk Vį

ta arba šalta.* •
• - - ■ - l.l— I,

BL1TZ TORTAS

Į/| puoduko sviesto
1 kiaušiniai

2 šaukšt. baking powder
l/i puoduko riešutų bei mig

dolų
I šaukštukas vaidilos
•/2 puoduko cukraus
% puoduko cukraus
% puoduko vandens
% šaukšuko druskos
1 puodukas miltų.
Ištrink sviestą su ’/j puodu

ko cukraus. Pridėk kiaušinius, 
kiniuos pirmiausia gerai išpla
kei. Pridėk vandenį ir vanilių. 
Persijok miltus, baking pow- 
derj druską ir'išlengvo sudėk į 
pirmąjį mišinį. Paimk negilią 
blėtą, sudėk tešlą (plonai). Ap
dėk kiaušinio baltymu išplak
tų ir sumaišytų su % puoduko 
cukraus ir ant viršaus apibars
tyk kapotais riešutais bei mig
dolais. Kepk nekarštame pečiuje 
15 minules.

ŠUTINTA RUSVA DUONA

pieną ir pridėk persijotus sau
sus pridėčkus. Pridėk vaidilą. 
Padėk ledaunėn ir laikyk per 
naktį. Padaryk mažus pyra
gaičius 2 colių ilgio ir •/{ colio 
storumo ir kepk pečiuj 15 mi
liutų. Padarysi 10 tuzinų. Gali 
įdėti po cukruotą vyšnią kiek
vienai! pyragaitin.

z“ 11 1 ................... "
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.
t _ - ------------- •

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

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

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

MADOS,

Lietuviai Advokatai

2884. Paprasta bet labai elegantiš
ka suknel:. Galima pasiūdinti iš sun
kesnės vilnonio* angliškos materi
jos. Galima pasiūdinti baltą stani- 
kėlj arba iš margo šilko.

Sukirptos mieros 16, 18 metų, 36, 
38, 49, 42 ir 44 col.per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 3% yardų skirtingos arba 
baltos materijos stanikėliui.

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 k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

IMIS. MICHNIEVICZ-VIOIKIENEAKUŠERKA
3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės
• Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoR ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G.
AKl’šERKA

3252 So. Halsted St.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS

Nauja Madą Knyga

2 šaukštu taukų bei sviesto 
tirpyto.

1 puodukas baltų miltų.
1 puodukas kronų miltų.
1 puodukas ~ kvietinių miltų 

(ne valytų).
1 šaukštuką druskos.
11/0 šaukštuko baking po\v- 

derio
1 puodukas razinkų
Ų2 puoduko molas-ses arba 

komų viralo
2 puoduku rugštas pieno
1 šauktušką sodos.
Išmaišyk ir persijok sausus 

pridėčkus. Sudėk razinkas.

K.iURCEUONIS
A D V O K A ė A Q 

Miesto Ofisas
190 No. State S t, 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.V ■ V

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 VV. VVashington St.
Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: įlydė Park 3395
V _J |______________________________ I

........ ...........  N

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS ,

7 So. Dearbron St. Room 1538
Telephone Randolph 3261

Vok.:- <S 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Te»cįJx"'e Roosevelt 9090

Namų Tele/vijr Republic 9600 .

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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.

Užsakimams.
Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

MOTERŲ WELFARE KLIUBAS ,
Moterys, išmokite Pre-Natal apžiūrėjimo, kūdikių prižiūrėjimo ir 
penėjimo pastoja n t narėmis Moterų Welfare Kliuban. Rašykit dėl 
gavimo dykai cirkuliorių dėl pasiūlomų progų.

800 So. Ashland Boulevard Chicago, III.

Vardas

Adresas ..... v.....................................................................................................

MALT TONIC - EXTRA PALE

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Sali. 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.

, — i

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenae 
TeL Hemlock 1385

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

visokias legaliŠkas popieras.

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

SPECI AUS ALUS

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
Lietuvis Doctor of Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

j- DR, HERZMAN •»»
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

. Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South chore 2238
Boulevard 4186

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

Telefonai:

2888. Rudeninė suknia. Gerai 1Š- 
rodys tik iš sunkesnės materijos. Ga
lima pabandyti lengvu šilku arba ko
kia kitokia lengva materija.

Sukirptos mieros 16, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mietai reikia 3Mr yardų 40 colių ma
terijos ir 314 yardų 27 colių skirtin
gos materijos padąbinimui.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

■ fltVlAOAATlMO
Kooo ro« comv*i»*c*h,‘
■ mmttHiNo
I OOOO >OA TM HOK* I 
A »WTW -R «*• ii

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS
. NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRAS
PARODO:

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

Šis instrumentas naudingas kiekvieniems
i

namams ir vertas didelių pinigų, bet “Naujie-
' I

nos” parūpino savo skaitytojams už pusdykę.

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

I

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofinani 3103 So. llalnted St.. ChioKO 
arti 31st Street

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

/—
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
. 4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 <------------- J

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė,



Pirmadienis, Lapk’r. 29, ’26

NAUJIENOS
The Lithuaniau Daily News 

Published Daily Ezcept Sunday 
bv the Lithuanian Daily News Pali 
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1739 Sos t h Halsted Street 

( hieago, UI.
Telephone Rooeevelt 8500

$8.00 
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March 8rd 1879.

» - .. I - - - - — -

Naujienoj eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago,' 
UI. — Telefonas) RooseveJt 8500

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metama ...............................
Pusei metų ---------------------
Trims mėnesiams ..............
Dviem mineaiama ...._____
Viešam menesiui

Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija .......................-....... 8c
Savaitei ____________ —______  18c
Mėnesiui ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose^. na Chicagoje, 
’ paštu)

Metama .. ..............  $7.00
Pusei metų ..................    8.50
Trima mėnesiams —................... 1.75
Dviem mėnesiams —... ............... 1.25
Vienam minesiui -......___    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams -.............. —___ $8.00
Puaei metų ......................... 4.00
Trims mėnesiams .......    2.00

• Pinigus reikia siųsti pašto Money 
i orderiu kartu su užsakymu.

josi vokiečių pramones kcmkurencijos. Tuo gi tarpu Len
kijos dvarininkai stoja už muilų sumažinimų.

Taigi Lenkijos aristokratai yra palankesni susitaiky
mui su Vokietija, negu biznieriai. Varšuvos dienraštis 
“Epocha” rašo net, kad ateinantį pavasarį Dancige įvyk
sianti lenkų-vokiečių konferencija tų dviejų kraštų suar- 
tinimui.

Lietuvai yra labai,svarbu iki to laiko sustiprinti sa
vo vidaus ir tarptautinę padėtį.
___ K , N ..... U., --------------- ---------------------- ----- ----------------------------------------------------- - -------------

aitės. Ir juo mcr- 
eikesnės ir gražes- 

šansų yra,

PRALAIMĖTAS “KLOKMEIKERIŲ” STREIKAS

JAM VADOVAVO KOMUNISTAI

NAUJI LENKŲ AMBASADORIAI — GRAFAI IR 
KUNIGAIKŠČIAI

NORAS SUSIARTINTI SU VOKIETIJA

“Klokmeikeriai” (moteriškų apsiaustų siuvėjai) New

Streikui vadovavo komunistai, kurie kontroliuoja 
tų darbininkų unijų. Norėdami nusikratyti kaltės dėl 
streiko pralaimėjimo, komunistai verčia bėdų Darbo Fe
deracijos ir kitų stambiųjų darbininkų organizacijų va
dams ant galvų. Jie sako, kad tie “geltonieji” vadai ne
pakankamai rėmę streikininkus. Bet jeigu tai yra tiesa, 
tai šis faktas tik dar labiaus apkaltina komunistus. Ves
dami streikų, jie turėjo pasirūpinti gauti kitų darbinin
kų organizacijų paramų; tai yra vienas svarbiausiųjų 
streiko vedinio uždavinių. Kiekvienas didesnis streikas,

stipriai remia moraliai ir materialiai plačiosios organi
zuotųjų darbininkų minios.

Bet kuomet streikui vadovauja komunistai, tai jie 
elgiasi taip, kad kiti darbininkai tampa atstumti nuo 
streikininkų rėmimo. Savo prakalbas ir agitacijų spau
doje jie daugiausia pašvenčia kitaip manančių darbinin
kų niekinimui ir nekomunistinių darbininkų organizaci
jų vadų šmeižimui. Jie kol-ioja juos “geltonaisiais”, “bur
žuazijos uodegomis”, “išdavikais” ir t. t. Mat, į streikų 
komunistai žiuri, kaip į gerų progų savo partinei propa
gandai paskleisti. Streikas jiems yra ne priemonė iško
voti darbininkams geresnes darbo sąlygas, o tiktai “revo
liuciniai manievrai”.

\ntra stambi šito streiko yda buvo ta, kad komuni-

soma progoms sutaikyti streiką jie priešinosi, gaivinda
mi darbininkuose tą iliuziją, kad “anksčiau ar vėliau” 
pergalė bus jų pusėje.

Kodėl jie vartojo tokią taktiką, yra visai aišku. Ko
munistiniai vadai nenorėjo paliaut “revoliucionizuot” 
streikininkus — na, ir kartu nenorėjo atsižadėt tų riebių 
atlyginimų, kuriuos agitatoriai imdavo “už sugaištą lai
ką“. Radikalų savaitraštis “New Republic” sako, kad 
“klokmeikerių” streiko vedimas pagarsėjo savo nepapra
stu išlaidumu.

ka, tai tas konfliktas rūbų siuvimo pramonėje butų galė
jęs būt sutaikytas daug pirmiau ir tai ne blogesnėmis, bet 
veikiausia geresnėmis sąlygomis.

Streikavusieji siuvėjai dabar, po ilgos ir varginan
čios kovos, grįžta į dirbtuves sumušti. Tai yra skaudi 
jiems lekcija. Bet reikia tikėtis, kad ta lekcija atvers 
jiems akis ir jie savo komunistinius “vadus” pasiųs šu
nims šėko piauti!

Lenkų Pilsudskio susibičiuliavimas su aristokratais 
reiškiasi tolyn vis aiškiau. Žinios iš Varšuvos praneša, 
kad Pilsudskio .valdžia paskyrė ambasadoriais svetimoms 
šalims keturis stambius bajorus. Grafas Skrzynskis už- 
imsiųs ambasadoriaus vietų Londone, kunigaikštis Sa- 
pieha Berline, grafas Tarnovskis (kitusyk buvęs Austri
jos ambasadorius Amerikoje) Washingtone, ir kunigaik
štis Radzivilas Buchareste.

Tarp šitų ponų kunigaikštis Sapieha yra bene tur
tingiausias. Jisai valdo (b’Jgybę dvarų. Dar nesenai ji
sai buvo griežtas Pilsudskio priešas, bet pastaruoju lai
ku jisai pakeitė savo nuomonę. Sapieha, žinoma, pasiliko 
toks, koks buvo, bet maršalas Pilsudskis iš radikalo pa-

Manoma, kad įtakingo Lenkijos dvarininko paskyri
mas ambasadorium į Berliną reiškiąs Pilsudskio valdžios 
norų padaryti prekybos sutartį su Vokietija.

Dabar tarp Vokietijos ir Lenkijos eina “muitų ka
ras”. Kiekviena šalis yra apsitverusi aukštomis muitų sie
nomis, kad butų sulaikytas prekių gabenimas iš antros 
šalies. Tokių muitų politikų remia “endekų” (tautinių de
mokratų) partija, kuri atstovauja pramoninkus. Jie bi-

Apie Įvairius Dalykusj Apie Įvairius Dalykus. į
Badas ir jo rezul

tatai kinuose

Kokius metus kiniečiai skaito 
gerais, o kokius blogais? — 
Kiniečių gyvenimas. — Kaip 
vyksta atranka?—Pardavinė
jimas vaikų.— Mirtingumas 
miestuose ir kaimuose.— Ko
kios rųšies žmonės pasilieka 
kaimuose?

Kokios yra gyvenimo sąly
gos tose šalyse, kur žmonės 
gyvena nepaprastai susigrūdę? 
Paimkime konkretų pavyzdį. 
Kai kurie Kinijos distriktai yra 
tiek neturtingi, jog ir gerais 
metais kaimiečiams neištenka 
maisto. Derlingais metais jie 
užaugina pakankamai maisto 
dešimčiai ar vienuolikai mėne
sių. šiaip vidutiniško derliaus 
metais kiniečių žemdirbiui mai
sto ištenka astuoniems ar de
vyniems mėnesiams. Ką daro 
kaimiečiai tokioms aplinkybėms 
esant? Rudenį, kai užbaigia

nius grūdus ateinantiems me
tams ir supila į. didelius moli
nius puodus, kuriuos tinkamai 
užpečėtija. Po to jie atskiria 
tiek maisto, kiek reikalinga 
prasimaitinimui nuo laukų dar
bų prasidėjimo iki pirmojo der
liaus. Tą atskirą maistą jie 
įrgi sudeda j molinius puodus. 
Paskui jie gyvena savo namuo
se tol, kol suvartoja visą li
kus} maistą. Kai maisto nebė
ra, tai jie užrakina savo namus 
it pasilcdžia i tolimus kaimus 
elgetauti. Jei pasitaiko kokis

bui atsiranda kokie 30 kandida
tų. Kodėl jie neeina j mies
tus darbo ieškoti? Tai butų ber
gždžios pastangos. Miestuose 
yra pilna bedarbių. Todėl kai
miečiai veda klajoklių gyveni-

nas įdomus dalykas yra tas-, kad 
jie palieka savo namus be jo
kios apsaugos. Įsigauti j 
namus, kur sienos yra iš 
molio nudrebtos, nėra sunku. 
Bet kuomet kiniečiai vogimo 
tikslais ir įsigauna į tokius na
mus, tai jie niekuomet neliečia 
sėklai paliktus grudus,
lint į tai, kaip alkani jie 
butų.

jog kiniečių profesionalai ir 
šiaip apšviestunai nė kiek ne
siskiria nuo kitų ’tautų tos rų
šies žmonių. Jeigu palyginti 
žemiausiai išsilavinusius kinie
čius su žemiausiai išsilavinu
siais amerikiečiais, tai nebus 
galima pastebėti didelį skirtu
mą. Skirtumas gludi reliaty
viame kompententiškų ir ne- 
kompententiškų skaičiuj. Kini
ja turi nepaprastai aukštą nuo
šimtį nekompententiškų žmo
nių.

Pažiūrėkime dabar kaip per 
tirštai apgyventos vietos palie
čia žmonių charakterių. Tose 
vietose žmonės yra silpni ne 
vien dėl badmiriavimo. Labai 
galima, kad ačiū paveldėjimui 
jie gimsta silpnesni fiziškai ir 
protiškai, negu tie, kurie iš
vyksta į tinkamesnes gyveni
mui vietas. Tai greičiausia 
pareina nuo atrankos proceso, 
kuris lošia labai svarbią rolę.

Štai kaip tas procesas vyksta. 
Tuose Kinijos distriktuose, kur 
karts nuo karto įvyksią badas, 
žmonėms didelio vargo nebūtų, 
jeigu gamta nej vai l uotų. Bet 
to nėra. Po kelių derlingų 
metų paprastai seka blogi lai
kai ir badas. Mažai kas teuž- 
dera laukuosci žmonės kenčia 
didžiausį vargą. Badas ir skur
das kariais paliečia beveik vi
sus gyventojus. Žinoma, stam
besni žemes savininkai šiaip 
tai}) gali prasimaitinti, bet ki
ti yra priversti išvirsti klajok
liais ir elgetauti.

Kuomet bado spiriami kinie
čiai apleidžia savo namus, tai 
veiklesnieji ir turintys daugiau 
energijos paprastai nueina to
liau ir pasilieka ten ilgiau. Iš 
kitos pusės, letesnieji ir bukes- 
nieji nedrįsta nueiti toli nuo 
namų. Ir juo badas yra dides
nis, tuo ryškiau 
pententiški nuo 
tišku. c

Kas atsitinka
gus? Neretai visi kurios nors 
apylinkės gyventojai yra 
priversti pasilikti porą metų 
svetur. Sausros kartais tęsiasi 
keletą metų. Pasitaiko tokių 
potvynių, kurie vieniems ki
tiems metams sugadina žemės 
derlių. Pasilikęs* ant žemės 
druskos sluoksnis neleidžia ja
vams augti.

Laikotarpiais, kuomet bado 
apimtų vietų gyventojai yra 
priversti gyventi svietur, ener- 
gingesni išeiviai susiranda sau 
vienokį ar kitokį užsiėmimą. 
Jie nesiskubina grįžti atgal 
pirmai progai pasitaikius, nes 
jie žino, jog žemė paprastai 
tampa nualinta ir nederlinga. 
Tuo tarpu bukesnieji 
kuriems svetur sunku 
kyli, bėga namo, kaip 
degę. Išmintingesnieji
gingesnieji ne tik ilgiau išeivi
joj pasilieka, bet kartais ir vi
sai ten apsigyvena. Tuo budu 
tirštai apgyventose vietose ei
na savo rųšies atranka —di
desnių gabumų ir energiškesni 
žmonės atskiriama nuo buka
pročių.

Reikia dar turėti galvoj ir 
tą faktą, katf badavimo perio
dais pas kiniečius yra priimta 
pardavinėti kūdikiai, ypač mer
gaitės. Tiesa, kūdikiai Kinijoj 
pardavinėjama visuomet, bet 
laike bado tos rųšies prekyba 
yni varoma ant plačios skalės. 
Kuomet maistas išsibaigia, ku
riuo budu žmonės begali gy
venti? Belieka vienintelis pra
simaitinimo šaltinis, kuris su
siveda prie vaikų pardavimo. 
Gražiausios mergaitės yra par- 
ditodama pirma,

mirtingumas 
negu tarp far- 
kontrastas tarp 
gyventojų yra

negu , Amerikoj 
Boto, gimimų 
miestuose ne

koks buvo ma- 
jis yra žemes-

brangiausiai moka. Už papras
tas mergaites moka $2.50, kuo
met gražuolių kainos siekia 25 
ar net 30 (jolerių. Perkama tik 
sveikos me: 
gaitės yra i
nes, tuo daugiau
kad jos bus parduotos. Dalis jų 
parduodama kaipo pačios toliau 
nuo bado dfetrikto gyvenan
tiems kaimiečiams, o kita dalis 
'(paprastai .gražiausios ir ga
biausios mergaitės) patenka j 
miestų paleistuvystės namus.

Miestuose mirtingumas yra 
daug aukštesnis, negu kaimuo
se. Net Jungtinėse Valstijose, 
kur sanitariniu atžvilgiu mies
tai yra gan neblogai sutvarkyti, 
tarp miestiečių 
yra aukštesnis, 
merių. Kinijoj 
miesto ir ūkio 
dar didesnis, 
arba Europoj
skaičius Kinijoj 
ra toks aukštas, 
noma. Fak tinai 
uis, negu Amerikos miestuose.

Visa tai reikia turėti galvoj, 
kuomet kalbama apie bado lai
kotarpius Kinijoj. Kuomet 
kompetentinškesni kiniečiai iš
vyksta į miestus, tai gimimų 
skaičius tarp jų nupuola, q 
mirtingumas padidėja. Padari- 
nyj miestų gyventojai gaišta. 
Jeigu iš kaimų į miestus neat
vyktų vis naujų ir naujų gy
ventojų, tai miestai greit iš
tuštėtų. Tokiu budu imigravi
mas iš kaimų į miestus tvir
tesnių gyventojų neigiamai at
siliepia j kaimus. Kaimuose 
pasilieka tie žmonės,.kurie prieš 
badą kovoja inertiškumu ir iš
tverme. Turintys daugiau ar 
mažiau iniciatyvos žmonės vy
ksta j miestus. Iš to aišku, sa
ko Dr. Huntington, kaip tirštai 
apgyventose vietose išsidirba 
pas žmones tam tikros savybės. 
Tų distriktų kiniečiai, kur 
periodiškai pasireiškia badas*, 
pasižymi inertiškumu ir ma
žais reikalavimais. O kur. žmo
nės yra inertiški, ten negalima 
tikėtis didelio progreso.

—K. A.

Kauno Kronika

i iež i ii-
ii e-

atsiskiria kom-
nekompenten-

badui pasibai-

1.1. Bet ar

provincijos

duoja j poetus yra nemaža. Dar Į 
kai kas parašo nusususių felje-Į 
tonų, kurie įminkyti į partijos 
tešlą. O poetai! Jų daug. Jų 
sėkla vaisinga. Atsirado bent 
keletas “autorių”, kurie prira
šo... iš keliolikos mažų puslapiu
kų “knygų-poezų”, kurių dides
ne dalis tušti. Kitaip viskas 
tilptų ant poros lapelių. Ir kai
po tokie poezai, savo jausmus 
ir mintis išreiškia gramatikos 
ženklais ir adverniškais išsireiš
kimais. Bet ar jau poezija, jei 
mintį žargoniškai (net vaikiš
kai) išreikši ? Prancūzų litera
tūros bėgy taip pat buvo lai
kotarpis, kuomet lovą vadino 
morfijaus karalyste, veidrodį 
gracijos patarėju ir 
čia poezija? 

f

Žiūrėk, koks nors
susirietęs gimnazistas lieja aša
ras apie gėles, žvaigždes, mei
lę... O ypač kai išeina gyveni
mai!... nebaigęs mokslo stoja 
dirbti.’ Tuomet tikrai jo jaus
mai pasiunta. Vargiai viena ro
tacinė mašina pajėgtų jo “lite
ratūrą” drukuoti. O to visi no
ri. ly vos sugriebęs kelis litus 
neša į spaustuvę... pats badau
damas. čia nėra juoko, o rim
tas dalykas. Yra pasaulinių ir 
vietinių literatų-veikėjų, kurie 
savo darbais- daug ką padaro. 
Musų literatai nežino, kad nu
blukę posmai nieko neduoda 
žmogui( kitas niekas- neskaito), 
nežino net kad poezija ^ra 
pats gyvenimas. Čia apytikris 
nusakymas. Visi poetai matė 
pirmyneigoj taisytinus daly
kus, nurodė 'kelius įkaldami 
kakton. Utopija sekė utopiją. 
O musų literatūros maišais ne
moka net musų vargingo gyve
nimo vaizduoti. Už tai ir ne- 
dyvas, jei jų poezijos pūdai gu
li sukrauti... kampe ar pasto
gėj tuo laiku, kai 
bendrovės vertimai 
Matomai žmonės

‘Kultūros” 
išperkami.

O musų laikais daug ko bu
zą išreikšti daina, ar pasaka, 
ar drama. Bet tie literatai, 
kurie jau išleido kurinius pra
šydami Dievo šieno karvei pa
šerti, to, matyt, neįstengs. Li
teratūra sunkesnė už kalvio 
amatą. Tik gaila kad mūsiš
kių poetų neeksportuoja Pran- 
< uzijon ar Argentinon-Brazili- 
jon.

Knygyno languose kartais to
kie kuriniai padėti greta Mic
kevičiaus “Tado”, greta di
džiausių ir svarbiausių veika
lų.-—Gaila žmonių, kurie trę
šia literatūros dirvonus savo 
darbais gaišindami sau ir be- 
leikalo aikvodami pinigus.

Prisieina tankiai tarti he apie 
svarbius reikalus ,bet ir apie 
tuos, kurie susipina tarp kojų. 
Darbo žmogus nužergęs nuo 
i ūdi jančios mašinos, kareivis 
sargas, valdininkas ir kiti čia 
nieko neras, o jei ką skaitys— 
nieko nesupras. Ir yra pos
mų, kurių neįstengiau suprasti. 
Be pradžios nėra ir galo. Be ne
pasisekimų nėra ir pasisekimo, 
bet ta yda, kad musų “poetąi*/ 
net nepažįsta pasaulio literatū
ros, tos kuri yra ir kuri gami
nama naujais keliais. Yda, 
kad literatura musų poetai pa
siima vieton pamesto Dievo ar 
kitų idealų, kuriuos karštai gy
nė, aklai garbino ir laukė iš 
jų laimės...

Svečiai. Kauną nuolat atlanko 
svečiai: chorai, dainininkai, te
atrai, klaunai ir t.t. čia, žino
ma, nemažai praliejama vai
šingomis rankomis vyno ir tt.. 
Ryt atvažiuoja čekoslovakų 
Kryžkovsky choras. Vėliau žada ... 
Rabindranatas Tagorė atsilan
kyti .ir t.t. Kryžkovsky choras 
atveža pasveikinimus ir t.t. Įdo
mu.—Tindi-Riitdi.
1926-XI-3;

nori meno; Jej norj tur6t
liet musų kūdikiai įstengia vosl nuOlatilU draugą - 
lopšio pabiras mintis reikšti. kaityk Naujienas.

Lietuviai Daktarai
A. MONTVID, 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 

UltravioletinS Šviesa ir diathermia

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street“Patriotai”. P. Vaičunas pa
rašė dramą komediją iš musų 
buvusios kademų laikų vyriau
sybės darbininkų gyvenimo. Čia 
ir departamentų direktoriai, 
jų rankomis (rekomendacijo
mis) patupdyti vice-direktoriai 
ir visa šeima. Susitarę lupa 
kyšius tėvynės labui, vagia ir 
1.1. Vynas liejasi, moterys laks
to iš paskos ,iš “meilės” tuo
kiasi ir p. Neapseinama be 
užsienio prekės: be importuotų 
visuomenės veikėjų, kurie taip 
pamėgstą “tųlią tėvynę” “jos 
liabui” dirba ir 1.1. O tie “tė
vynės” darbininkai ateina su 
tuščia mašna, su partijos pa
žiūromis, graibo skvernus val
dovų ir lenda į svetimus dir
vonus, kur jie tik trąša galėtų 
būti.

Bet staiga jų neapkenčiamas 
idealistas, “Rytojaus išvakarių” 
autorius, tampa naujosios vak 
džios ministeris, 
vice
žasty svieto 
užsienio pasą pasirengęs iš vi- 
cc-direktorius gudriu būdu' at
imtais pinigais ir su jo žmona 
vykti į šiltesnius kraštus. Pa
kartoja bolševikų laikais saky
tą prakalbą proletarams, paro
dydamas, kad jis niekur Rėžu
sius. Galų gale finansinės są
skaitos paaiškėjo, jie susekti.

Akyse žaibsta netiksliu sce
nos, artistai nusileidžia iki ze- 
h> ir išeina patriotiški “Patrio
tai”. Bendrai musų autorių 
veikalai nelabai suderinti, ne
žiūrint ar jie kademų ar prieš 
kademus. Vaičiūno gerų norų 
butą, neapkęsta blogų valdinin
kų, bet juk to dat nepakanka 
komedijai.
žiūrėdami j scenos stingančias 
mumijas ir
kvapas iš musų gyvenimo dra
mos*.

Literatūros šiukšlynas. Be

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

i

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 Avc.,

Netoli 46th St. Chicago, Iii.

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

Tel. Lafayette 4146
| nuo 9 iki 11 v. ryto Vala"dos i nu, 6 iki 9 vai. vak.

pa- 
ki-

i i prieš porą metų buvo 
siųsta
mečius, bandė šį tą patilti apie 
klajoklių kaimiečių protinį sto
vį. Protiškai, sako Dr. Ells- 
\vorth Huntington, kaimiečiai 
stovi labai žemai. Miestuose jie 
nėra pageidaujami, nes dėl sa
vo bukumo nepajėgia šiek tiek 
si'idėtesnio darbo dirbti. Jie 
jokios kompcticijos negali at
laikyti. Tai}) dalykams esant 
jie badauja ir jų padėtis nuo
lat eina blogyn. Skirtumas tarp 
pasiturinčių šiaurių Australijos 
gyventojų ię skurstančių Ki
nijos kaimiečių ryškiai parodo 
kontrastą tarp dviejų šalių — 
viena jų (Australija) yra ma
žai apgyventa ir jos piliečiai 
turi įvairiausių progų, o kita 
šalis (Kinija) yra tirštai 
venta ir jos gyventojai 
progų neturi.

Bet gal tas skirtumas
na ne nuo gyventojų tirštumo 
ar retumo? Juk australiečių ir 
anglų civilizacija yra daug an
kštesnė, negu kiniečių. Tai 
tiesa. Vienok kai 
na, jog vienos ar 
civilizacija pareina 
ypatybių. Toks
yra paremtas prietarais, 
faktais. Dr. Huntington sako,

badaujančius

apgy- 
jokių

parei-

kurie tvirti- 
kitos tautos 
nuo rasinių 
tvirtinimus

o ne

išeiviai, 
prisitai- 
akis iš- 
ir ener-

direktoriai ir 
linksnoja kinkai, o pa- 

perėjunas slepia

Žiurovai murkso

gaunasi medinis

nes už jas ceiizių ir linginių, kurie pieteli-

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

rr i J j nuo 9 ikt II vai. ryte; Kd/anrfosį nuo 6 iki 8 vaL vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III,

Tel. Boulevąrd 2160 
— Valandos — 

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.

41

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Budinau 1193

Namų Telefonas Chesterfiekl 0b78

D-RAI ŽILVIČIAI
r. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
Dentiatas

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Heinlock 2615
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Šiandie socialistų 
miesto konvencija

Cook pavieto Socialistų par
tijos pildomasis komitetas sau
kia miesto konvenciją šiandie 
vakare, lapkr. 27 d., I Jungias 
Park Labor Lyceum, prie Ke- 
dzie ir Ogden gatvių, šios kon
vencijos nariai išrinks kandi
datus Chicagos pavasariniams 
linkimams, priims municipali
nę platformų ir taipjau išrinks 
komitetą vesti socialistų •kam 
paniją. Bus taipjau apsvarsty
tas klausimas pastatymo pilno 
socialistų tikieto Melroųe Par
ke. šita siūlo Melrose Park ita
lų socialistų kuopa.

Konvencijoj kalbės Socialis
tų partijos nacionalinis organi-
zatorius \\ illiam 11. Henry ir 
Illinois valst. Sekretorius \V.
R. Snow.

Latviai mano staty-
ti savo namų

Chicagos latviai, susirišę į 
Illinois Latvių Pašelpos drau
giją, turinčią Chicagoje 200 
narių, mano statyti nuosavą 
didelį namą, vertės kokių 
$100,000. Vakar jie laikė sa
vo susirinkimą ir svarstė tą 
sumanymą. Projektuojamas 
narna*- butų \Vest Sidėj. Jame 
tilptų salė vaidinimams ir ba
liams, kelios mažesnės salės 
susirinkimams, latvių knygy
nas ir draugijos raštinė. Chi- 
cagoje yra apie 3,000 latvių.

APSU) R AUSK!

$10,000<=T POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin
ki) gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Aecident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ......................................................................
Adresas (gatve) .......................................................................

Miestas ir \ alst.................................................... •.....
Užsiėmimas..... ,................................Amžius............
Pašelpgavis ...............................................................

! Suėmė baltųjų vergių 
pirklius

Policija po poros dienų dabo
jimo padarė puolimų ant namo 
4827 South Park Avė. ir su
ėmė jame negrus Robert Lee 
Calhoun, jo pačių, du kitus ne
grus ir viena baltų merginą, 
Evelyn Foster, 23 m., kuri irgi 
pasisakė esanti Calhoun pati. 
Pas juos rasta apie 40 mergi-
nų fotografijos ir tų merginų 

I adresai. Visos tos merginos, 
I daugiausiai chicagietės, y’i a 
, policijoj užrašytos kaipo pra- 
puolusios. Yra merginų ir iš 
tolimesnių miestų.

Calhoun jau ne sykį buvo 
teistas už užlaikymų tvirkavi- 
mo namų. Jis ir dabar turys 
du tvirkavimo urvus, prie 4404 
|l)rexel Blvd. ir 3832 South 
Park Avė. Spėjama, kad Cal
houn ir jo pugelbininkai yra 
pavilioję tau merginas, geruo
ju ar piktuoju, į savo tvirka
vimo urvus.

Viena iš jų aukų trečiadienio 
ryte priėjo prie dviejų policin

iu,i, stovėjusių piję 47 ir State
i gatvių ir pasiguodė policis- 
itams, kad tapo Calhoun pavi
liota į jo tvirkavimo urvų. Po 
to policija pradėjo daboti Cal
houn butą ir galiaus jį ir jo 

(pagelbininkus areštavo.
I '-------------------

; Išaikvojo $200,000
Po kelių dienų stropaus jieš- 

ikojinio policijai pasisekė Gras- 
mere hotely suimti Albert J. 

’ Gallistel, buvusį sekretorių 
i briendship Bldg. & Loan Assn. 
“spulkos.” Jis yra kaltinamas, 
kad jis išaikvojo apie $200,-

• U00, o gal ir daugiau spulkos 
'pinigų. Jis prisipažysta prie 
|kaltės. Tuos pinigus jis pralei- 
idęs su moterimis. Be savo šei- 
j mynes jis dar užlaikęs dvi mei- 
i lūžės, davęs joms brangius 
Iautomobilius ir puikius namus.

t Pacific and Atlantic Photo]

George T. Cuddihy iš Bostono. 
Jis išgelbėjo 300 skęstančių 
žmonių. Jis yra maudyklių sar
gybinių užveizda.

Gyvulių paroda
• _______

Skerdyklų amfiteatre šešta
dieny atsidarė metinė gyvulių 
paroda, * kurioj tarp kitko da
lyvauja virš 20 agrikultūros 

i kolegijų. Yra išstatyta 
•geriausios veislės naminių gy- 
j valių, kurių bendra vertė sie
kia kelis mi liūnas doleri m Kar- 
tu yra išstatyta taipjau nema- 

ižai pašaro ir grudų.
Ten pat kartu atsidarė ir ar

klių paroda.

Vaikas nušovė mergaitę
Harry Mead, 5 m., bežaisda- 

imas savo namuose 5822 India- 
jna Avė., nušovė Edne Nelson, 
j 10 m. Jam nusibodus žaisti 
žaisliniu šautuvėliu jis pasilipo 
ant kėdės, išėmė iš stalčiaus 
tėvo revolverį ir paspaudė gai
duką. Revolveris išsišovė ir 
kulka pervėrė mergaitės galvą.

Apiplėšė bučerį
Joseph Loverni, bučeris prie 

700 Sedgevvick St., pranešė po
licijai, kad iš jo atimta $1,110. 
Jis išlipęs iš gatvėkario prie 
Wells ir Lake gatvių, apsvai
gęs ir sukritęs į būrį negrų 
darbininku, kurie kartu su juo į j

i išlipę.

JAUNUOLIS NUŠAUTAS KI
TO JAUNUOLIO BEME

DŽIOJANT

Krank Busohuville, /16 m., 
'3150 \Vaveland Avė., studentas 
'Lane Tech. High School, liko 
nušautas kito tos pačios mo
kyklos studento VValter Swin- 
kle, X18 m., 3712 Drake Avė.

Abu jaunuoliai kartu su 
(George Bartuska, 16 m., 3718 
•N. St. Louis Avė., buvo išvy- 
h<ę ties \Vaukeganu, pilie Slo- 
'cum ežero, medžioti. Ten Swin- 
kle pradėjo rodyti kai]) geras 
yra jo šautuvas, kuris urnai 
išsišovė ir šūvis pataikė Btisch- 
uville į šonų. Nuvežtas j Wau- 
egano ligoninę Buschuville 

neužilgo pasimirė.
Svvinkle tapo policijos pa- 

liuosuotas, kada išsiaiškino, 
kad jis netyčiomis savo draugą 
nušovė.

Rado lavoną ežere
Prie Fullerton Avė. iš ežero 

ištraukta lavonų nepažystamo 
žmogaus, apie 60 m. amžiaus. 
Lavonas išbuvęs vandeny apie 
mėnesį laiko.

Lietuvių Rateliuose.
Reikalinga sutvarkyt 

SLA 36 kp
Bolševikai suardė draugiškumo 

dvasių. Jų kolionės ir šmei
žimai atstume daugelį narių. 
Ar ne laikas butų tų atitai
syti?

Ateinančiam trečiadieny Lie
tuvių Auditorijoj įvyks svar
bus SLA 36 kp. priešmetinis 
susirinkimas, kuriame bus ren
kama nauja vaidyba. Kiekvie
no nario pareiga yra jame da
lyvauti ir paduoti savo balsų 
ifž geresnius valdybos narius, 
negu kad ligšiolei turėjom.
Bešeimininkaudami musų kuo

poj bolševikai pridarė tiek ža
los, kad imtų nemažai laiko ir 
pajėgų tų atitaisyt. Pirmiau
sia, jie savo kelionėmis ir rėk
smais atbaidė daugelį žmonių 
nuo lankymo susirinkimų. Jie 
tai darė tyčia, nes esant susi
rinkime dešimtai daliai narių, 
kur kas lengviau jiems yra 
pravesti įvairius bolševikų sky- 
mai. Organizuotai ir planingai 
bolševikai nori paversti SLA 
36 kuopa Maskvos komisarų 
įrankiu.

Suprantama, tie visi jų žy
giai yra priešingi musų orga
nizacijos uždaviniams ir pačiai 
konsttucijai. Kuo greičiau už
kirsiu! tain kelią, tuo geriau. 
Busimieji rinkimai į kuopos 
valdybą yra be galo svarbus. 
Daly vau kini juose visi iki vie
nam! —M. V.

Roseland
šv. Onos Dr-tės balius

Lapkričio 25 d. (Padėkavo- 
nės dienoj), Strumilo svet., šv. 
Onos draugystė buvo surengus 
gražų balių. Kadangi viršminė- 
tą draugystę sudaro apif^ 200 
rimtų moterų, tai jų parengi
mai yra publikos lankomi, ką 
liudija ir šis vakaras, —- sve
čių šokėjų prisirinko pilna sve
tainė ir jaunimas smagiai pa
sišoko prie gęro orkestro. Onos, 
matomai, yra geros gaspadinės 
ir blaivios. Jos savo vakaruo
se turi visokių užkandžių jva- 
les, bet svaigalų nepardavinė
ja. Tas pagirtina. Sakoma, kad 
šv. Onoą draugyste esanti nu
tarusi rengti dar tris vakarus. 
Visgi butų pravartu pasamdyti 
(langiaus muzikantų savo va
karams. Keturių ar penkių mu
zikantų orkestro, kad ir kažin 
kai]) gerai groja, negali atsto
ti 7, 8 ar 9 ypatų orkestro. 
Duodama geresnį ir didesnį or
kestrą draugystė nuostolių ne
turėtų; užmokėdama brangiau 
muzikantams, daugiau sutrauk
tų šokėjų. Dabar gi jaunimas 
yra nuvejamas j svetimtaučių 
šokių sales, kur orkestrai yra 
skaitlį ogesni muzikantais. Drau
gystes ar jų komitetai turėtų 
apie tai pagalvoti. —Rep.

So. Englewood '
Dainos ir Dramoę Dr-stė 

švięsa

Apie 10 metų atgal Chica
gos pietinėj daly (apie 61 ir 
State gat.) Dainos ir Dratnos 
Dr-stė šviesa buvo viena veik
liausių. Ji rengdavo vakarus su 
programais bei perstatymais ir 
I. t. Tuo laiku ten gyveno veik
lus vyrai — broliai Mozgirdai, 
Mičelis, Bitautas, Bukai, Dar
gia ir kiti. Bet laikui bėgant 
veiklesnieji lietuviai išsikėlė 
gyventi j laitas dalis miesto. 
Tik karts nuo karto draugys
tės nariai susirenka ir mėne
sines duokles užsimoka. Bet 
pastaruoju laiku ir vpl šviesie- 
čiai sukruto. Jie sumanė su
rengti šaunų balių. Išrinko veik
lią komisiją, į kurių įeina p. J. 
Welichka, kuris yra vienas di
džiausių lietuvių namų staty
mo kontraktorius. P-as Welich- 4
ka sako, kad nors visus iškaš- 
čiUs reikėtų pačiam padengti, 
bet balius turės būt surengtas 
“up-to-date”, kad musų jauni
mas galėtų pasišokti ir be Tri- 
anon arba Midvvay, Todėl yra 
pasamdyta sausio 15 d. Lietu
vių Auditorija. Orkestrų mano 
irgi geną turėti iš kokių 9 ar 
1O gerų muzikantų. šviesos 
draugija gal būt pirmutinė at
kreipė atidų į musų jaunimų, 
kad jau nemano tenkintis su 
5 ar 6 muzikantų orkestru. Tas 
gerai. Lauksime sausio 15 d.

Reporteris.

Harvey
šauni vakarienė

Lapkr. 21 d. šv. Onos mote
rų dr-ją buvo surengusi drau
gišką vakarėlį J. Piekarskio 
svet., paminėti 13 metų drau
gijos gyvavimą.

Vakarėlis pilnai nusisekė. 
Publikos buvo nemažai; buvo 
patiekta skani vakarienė, o pas
kui buvo visokie lietuviški šo
kiai ir taipjau draugiški svečių 
pasikalbėjimai, kurie užsitęsė 
iki vėlyvos nakties.

šiuo vakarėliu ilarvęy mote
rys parodė, kad ne tik kitų 
miestų moterys, bet ir jos mo
ka geras vakarięnes surengti. 
Tik gaila, kad tarp žmonių at
siranda tokių, kurie nesupran
ta vąlcarienių reikšmės; esu, 
jis ir namie galys pasivalgyti, 
tad kam jam eiti į vakarienę, 
lai yra klaidingas supratimas. 
Einama juk ne vien tam,, kad 
prisivalgyti, bet kad savo drau
gų i? pažįstamų tarpe kartu ir 
pasilinksminti. Tai yra tikras 
lietuviškas draugiškas pasi
linksminimo vakaras. Ir tokius 
vakarus yra daug naudingiau 
lankyti, negu sėdėti prie kozi
ri! ar prie naminėlės bonkos. 
lokiam vakarėly galima sma
giai pasilinksminti, o ir ant 
rytojaus galva neskaudės ir ne
bus “Blue Monday”. Tada pa
matytumei, kad vakarienė iš 
tikrųjų buvo gera.

Tenai Buvęs.

W()()DS THEATRE
Lapkričio 30, utarninke, Woods 

Theatre pradės rodyti Vitaphone, da
lyvaus sekami artistai: Al Jolson, 
George Jessel, Elsie Janis, Howard 
Bros., Reinald Werrenrath ir Four 
Aristocrats. Krutamo.se paveiksluose 
bus “The Better ’Ole”.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or, J, W. Beaudette
'VIRALU ASHLAND STATE 

BANKO/

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nug 7 iki 1U. Neda
lioj ąto 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Maruhall Blvd,

TELEFONAS CRAWFOR£> 1486
TELEFONAS CANAL 6464

ANDREJUS POCIUS

Per.siskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 26 dienų, 1926 metų, 
apie pirmą valandą po pietų. 
Turėjo amžiaus apie 34 metus. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Taura
gės apskričio, Kvėdarnos para
pijos, Kalinčių kaimo. Gyveno 
po numeriu 929 W. 35th Piace. 
Paliko dideliame nuliūdime se- 
serę Pauliną ir švogerj Joną 
Gutauskus Amerikoje. Lietuvo
je paliko vienų seserę ir 3 bro
lius. Kūnas pašarvotas, randasi 
3307 Auburn Avė.

Laidotuvės fvyks lapkričio 
30 d., 1926 m.,' 9:30 valandą iš 
ryto i Lietuvių Tautiškas kapi
nes.

Visi A. A. Andrejaus Pociaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kvįečiami da
lyvauti laidotuves ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Blvd. 4139.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvio 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prįe grabų išdirby- 
•tea.

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

SKYRIUS:
32S8 S. Halsted St. 

Tel. Blvd. 4068

........ .................. .............. .. ' '
Tel. Boulevard 4189

A. MASALSKIS
\ Graborius

IVf ūsų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžinihgas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skydų.

3307 Auburn Avė.
Chicago, !*).

Phone Boulevard 52C3
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius

Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th SU Chicago, 111.

Phone Boulevard 7314
Pristatome į viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St., Chicago

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

DR. VAITUSn
OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiy aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt], atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
f Phone Boulevard 7589

........—■ .............. 1
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — ilifuoti stikiai 

ant vietos.

Or. Jan J. Smetona
OPTOMETRLSTAS

1861 South Ashland Aveuue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Dentistai
Drs. Kelia ir Winberry

Atlieka puikiausią dentisterijos 
darbą už kainas, kurias visi išga
li. Suteikiame egzaminaciją dykai 
ir pasakom kiek kainuos iš anksto.

X-Ray — Gas
11215 Michigan Avenue

Roseland
- Phone Commodore 0307
Valandos: 9 iki 9 kasdien

9 iki 12 Nedėliomis
6558 So. VVestern Avė.

Valandos: 5 iki 9 vakarais^ Dieno
mis ir nedėldieniais pagal sutartj.

Phone Hemlock 2061k 1 1 ........ J

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko jiH>s labai švariai.

Dr. W. Yuszkiewicz
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

> , R.„ 1

KAM turėti žiurkių. Mes garantuo- 
ja’me, kad išnaikinsime žiurkes iš na
mų ir mažų krautuvių. Kaina $2.75, 
C. O. D. Ųžganėdinimas garantuo
jamas arba pinigai grąžinami. Dykai 
patarnavimas. H. E. & H. NATIONAL 
LABORATORIES, Maywood, UI, 
Chicago Ofifce, 120 So. State Street, 
Room 603.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CrtICAGO, ILL.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, BĮ.

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

Krutamo.se


6 NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, <1

Lietuvių Rateliuose
Bridgeport

Jaunuoliu Orkestras

Kaip jau Buvo minėta, 
krivio 2o d., t. K- antuadienio 
vakare, p. .Jociaus restorane, 
Jaunuoliu Orkestras rengia 
šaunią vakarienę. Bus trumpas 
programėlis, gera vakarienė ir 
orkestras mylintiems pasišok
ti. Taipgi laike vakarienės bus 
įteiktos pasižymėjusiems or
kestro nariams dovanos. Jau
nuolių Orkestro narių tėvai, jų 
du augai ir jaunuoliams prijau
čiantys maloniai esate užprašo
mi dalyvauti šioj vakarienėj. 
Tikietu nėra pardavinėjama, 
kas atvyks tam vietos ir 
valgių užteks. Už vakarienę 
bus imama tik vienas doleris 
suaugusiems, o vaikams 5Cc. 
P-as Jucius prie gardžios vaka
rienės žadėjo duoti dar ir “ais- 
krimo”, kaip jaunuoliams tas 
bus pravartu. —Komitets.

Lietuvių Moterų Dtr-ja “Ap- 
švieta” rengia “Bunco pųrty” 
gruodžio 1 d., 7:30 v. v., Jo
ciaus valgykloje, 3239 So. 
Halsted St. Komisija stropiai 
darbuojasi tikietus pardavi
nėja ir dovanas renka. Draugi
jos narės viena už kitos neša 
dovanas pas komisijos narę 
p-ią A. Valančauskienę, 3252 
So. Halsted St. Kurios nesu
spėsite atnešti dovana komisi
jos naiiei, atneškite gr. 1 d. į 
Jociaus valgyklą.

Pas p. Jucių vietos yra daug, 
stalų ir kėdžių netrūksta, tad 
ir svečiai susirinkite skaitlin
gai, kurie tik norit Inksmai 
praleisti laiką. Taipgi bus ir 
užkandžių, kuriuos parūpins 
gražios p. Jociaus patarnauto
jos ii visiems kuogeriausfa pa
tarnaus. —Pirmininkė.

» •

Manjuette Park
Sekmadieny, lapkr. 21 d.,

pas p. p. J. L. Liutkevičius, 
G515 S. Maplowood avė., Įvyko 
šauni vakarienė. P. p. Linke
vičiai suprašė daug svečių, ku
riuos apie 8 v. v. pakvietė prie 
vakarienė. Tik visiems susėdus 
prie stalo p. p. Liutkevičiai pa
reiškė. kad tai jie švenčia de
šimt metų savo ženybinio gy
venimo sukaktuves. Pasipylė 
visokiausi linkėjimai, o paskiau 
svečiai linksminosi iki vėlyvos 
nakties, linkėdami p. p. Liut
kevičių šeimynai ilgo ir laimin
go gyvenimo.

K. G. Urnežis.

Vieša padėka
Visos lietuvių šeimynos, ku

rios apturės Kalėdų pietus nuo 
Chicagos Moterų Kliubo, turi 
dėkoti visiems tiems gera
širdžiams, kurie nežiūrint pra
sto oro atsilankė į surengtą 
Moterų Kliulo šoki lapkričio 
17 d. So. Side Masonic svetai
nėje.

Visi buvo patenkinti ir labai 
maloniai praleido laiką, apgai
lestaudami, kad per greitai 
laikas prabėgo. Buvo iš ko gė
rėtis. Kostiumų buvo įvairių 
įvairiausių; moterėlės didžiu
moj gražiai pasipuošusios, sun
ku ir pažinti. Gėrimų buvo 
skanių pagamintų musų gerb. 
ponios Saulis; gardesnių gėri
mų sunku rasti. Labai dėkingi 
[Mmiorns Byanskas ir Burden 
už taip skanius užkandžius.

Ir dar daugiau už dovanas 
lėlių, kurias dailiai aprengė ir 
padovanojo ponios G. Bozens- 
kiene ir F. Sinkienė ir taipgi 
ačiū poniutėms Biežis, I^auritis 
ir D r. Slakis už įvairias dova
nas.

Ačiū visom moterims, kurios 
pasipuošė į kostiumus ir pada
rė tą gražų įspūdį, kaip gali
ma matyti iš paveikslų, ku
riuos p. Stankūnas nutraukė 
laike vakaro.

Visi buvo linksmus ir sma
gus, o kartu ir padarys kitus 
linksirtis ir smagiais per 
šventes su pietum. Ačiū vi
siems. — Rengėjos.

Smagus rošelandiečių 
vakaras

Roselando Liet. Scenos My
lėtojų Batelis pereitą sekma
dienį buvo surengęs- vakarą, 
kurių Koselande nuvžai būna, 
bet už tai susilaukė ir tiek 
pul.'ikos, kiek jau daugelį me
lu Strumilų svetaine nėra ma
čiusi. Buvo vakare ir naujieny- 
biu, kurių ne tik roselaiulie- 
čiai. bei dar ir chicagiečiai nė
ra matę lietuvių vakaruose.

Piimiausia LSM Batelio ar- 
tistai-mylėtojai suvaidino trijų 
veiksmų farsą “Gyvieji Na- 
bašninkai”. Farsas yra pilnas 
juoko, o ir suvaidinta jis gana 
gerai, tai publika liko vaidini
mu patenkinta ir prisijuokė iki 
sočiai. Vaidinime dalyvavo J. 
1). Šimkus, K. Kens’tavičienė, 
P. Daugėla, B r. Liutkevičius, 
p-ia Mengelienė ir V. Preikšą.

Po vaidinimo pirmą kartą 
Bcselande dainavo p-ia Olga 
Poželienė, žmona mėgiamiau
siu lietuvių ristiko Karoliaus 
Požėlos. Ji yra garsi Bhisijoj 
dainininkė, paskilbusi savo gra
žiu ir jausmingu čigonų ro
mansų ir rusų liaudies dainų 
išpildymu, liesa, ji labai dide
lio balso neturi, bet jos balsas 
yra labai malonus, lankstus ir 
gerai išlavintas, bet kas svar
biausia, ji puikiai interpretuo
ja dainą, tiesiog ją pergy
vena. Tą ji parodė sudainuoda
ma dvi rusų daineles. Bet vi
siems buvo malonus siurprizas, 
kada ji padainavo dvi daine
les ir lietuvių kalboj “Kur 
bakūžė samanota'* ir “Karve
lėli“. Tiesa, lietuvių kalba jai 
svetima, nevisai suprantama, 
tad dainuodama lietuviškai ji 
nesijautė drąsi ir ją varžė sve
timi jai žodžiai, tad negalėjo 
taip įsigyventi, kaip įsigyvena 
rusų dainoj, bet visgi ji ir lie
tuviškai sudainavo gražiai, o 
jos žodžių ištarimas buvo vi
sai geras, tarsi tai butų daina
vusi tikra lietuvaitė. Taipjau 
ji gražiai sudainavo ir dvi dai
neles anglų kalboj. Boselandie- 
čiai jau senai yra pamylėję ris- 
tiką Požėlą, dabar gi pamylė
jo ir jo žmoną, kaipo daininin
kę. Jos antras pasirodymas 
bus “Aido“ choro koncerte, kur 
ji ketina dar daugiau gražių 
dainelių padainuoti.

Pabaigoj buvo visiška lietu
vių vakaruose naujienybė 
gyvoji panorama. Jos suma
nytoju ir įkūnytoja buvo K. 
Požėla. Kateliečiai padirbo pa
noramai ypatingas dekoraci
jas ir judomą platformą. Jie 
per daugelį savaičių dirbo, bet 
viską atliko kuopai klausia. šiuo 
dalyku roselandiečiai pralenkia 
ir chicagiečius. Jie turi įsitai
sę savas geras ir greitai apmai
nomas dekoracijas (ko neturi, 
rodos, jokia kita dramatine 
draugija Chicagoj) ir jie nesi
baido jokio darbo; jei tik rei
kia, tai tuoj visi supuola ir 
nors keletą savaičių dirbtų, bet 
turi savo pasiekti ir darbą at
likti gerai. Taip ir su panora
ma: darbo butą begalės, bet 
ratcliečiai vistiek padare ir pa
darė labai gražiai, stačiai to
bulai. O risti kas K. Požėla su 
kitu atletu, Wm. Sragausku, 
parodė keletą gyvų paveikslų, 
kurie prie tam tikrų šviesų, la
bai gerai • išėjo ir visus sudo
mino.

Paskui visą vakarą tęsėsi šo
kiai, prie K. Pociaus muzikos.

Nežiūrint programų didumo 
ir įvairumo,'nežiūrint įdėto di
delio darbo, įžanga buvo ne
paprastai maža: 50c. vyrams ir 
35c. moterims. Chicagoje daug 
didesnę įžangą imama vien šo
kiams. Tad nežiūrint kad pub
likos buvo ir labai daug, pilnu
tėle gana erdvi svetainė, pelno 
betgi nedaug liks. Bet ratelie- 
čiai pelno nepaiso. Jie džiau
giasi, jeį žmonės būna jų pa

rengimu, jų triūsu užganėdin
ti, jei įvertina tą jų triūsą i.r 

i lankosi j jų parengimus. Jie 
įdirba ne dvi pelno, bet dėl vi
suomenės ir 'didžiausias jiems 
atlyginimas, jei visuomenė su
pranta jų darbą ir jų darbu 
domisi.

Publikos, kaip sakinu, buvo 
nepaprastai daug. Jau daug 
metų Boselande nėra laivę liek 
daug publikos lietuviui paren
gime,' kaip šį vakarą. Daugelis 
roselandiečių nusiskųsdavo, kad 
publika nesilanko’ į vakarus, 
kad todėl nieko geresnio nega
lima surengti. Bet šis vakaras 
parodė, kad publikos bus, jei 
tik bus geras parengimas. O 
patenkinta publika yra kartu 
ir geriausias* garsintojas. Ne 
vienas Ir šiame vakare man 
skundėsi, kad į vakarus neina 
todėl, kad veik visuose vaka
ruose programą pildo vaikai. 
O vaikai visgi esą vaikais ir 
pasilieka. Bet jei esą butų ren
giami geri vakarai, tai jie vi
suomet lankytųsi. Jei taip, tai 
Ratelis duos dar ne vieną ge
rą vakarą. Jis jau rengiasi prie 
sekamo vakaro, kuriame taip 
jau busią naujienybių. Batelis 
galėtų duoti labai daug, pasi
kviečiau! sau talkon ir geriau
sias Chicagos jėgas, jei lik pub
lika to reikalautų ir visuomet 
taip skaitlingai i jo vakarus 
lankytųsi, kaip kad atsilankė i 
ši vakaro. —Ex-Ros. » <

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI SI 00.00?

Atsakymas: $100.00 ant eylr ir 
$6.00 i metui per viiij 

tikusj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
fam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
tjnitą ir išsiunčiame savo centus 
(Urbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei- 
diinte pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pade* 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
56.00 gryno pelno ant kiekvieno 
5100.00 — pamislyk kiek jūsų 
įimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
wie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis Jūsų 
doleri*

NAUJIENŲ SPULKA, 
1730 So. Halsted St.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. { šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosus išvažiuoti iš Chicagos | 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti j šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos narini arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted Sj. arba 
j Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio G dienai Vktumėt šios 
draugijos nariais.

S. L. A. 36 kp. susirinkimas įvyks 
Gruodžio 1 d., 7:30 vai. vakare, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Visi nariai ir narės bū
tinai dalyvaukite, nes šiame susirin
kime bus renkama kuopos valdyba 
ateinantiems nu*tams ir daugiau yra 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Atsiveskite ir naujų narių prira
šyti prie S. L. A. 36 kp.

— A. Marcijonaitf, Sekr.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

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

Anglų kalbos pamokos vyrams 
ir moterims

Raymond Chapel, 81<> W. 31 gt., 
nuo Halsted gal., pusė bloko į va
karus, Pamokos būna du vakaru j 
savaitę — antradieniais ir ketvir
tadieniais nuo 7.30 iki 9 vai. vak. 
Pamokos yra nemokamos. Mokina
ma: anglų kalbos, skaitymo/ ir ra
šymo. Vyrai ir moterys, kurie no
ri pramokti anglų kalbą kviečiami 
lankyti tas pamokas.

G, Tamošiūnas,

PRANEŠIMAI
Draugiška Vakarienė

Jaunuolių Orkestrą T>apkričio-Nov. 
30 <1., p. Juslaus restorane rengia 
draugišką vakarienę, šokiai prasidės 
8 vai. vak., vakarienė tarp 10 Ir 11 
vai, vak. Tikintų pardavinėjama nė
ra. šokiai ir vakarienė, suaugusiems 
$1.00, vaikams 50c. Visi Jaunuolių 
draugai, prieleliai ir pažįstami esa
te užprašomi. Kviečia Jus

Jaunuoliai

Bridgeportas. — Susivienijimas 
Draugijų ir Kliubų Bridgeporte lai
kys mėnesinį susirinkimą Antradie
ny. Lapkričio 30 dieną, šių metų, 8 
vai. vakaro. Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 So. Halsted St. Siuomi 
yru kviečarni draugijų atstovai ir 
valdybos laiku susirinkti, nes yra 
svarbus susirinkimas.

— P. K., Nut. Rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAlLšKAU savo sunaus Konstan

tino, kuris apleido mumis šeši ar 
septyni metai. Meldžiu atsiliepti 
jis pats arba kas kitas. Kas pain
formuos apie jj, gaus dovaną $5.

MBS. M. URBAN
44 Avė. & 135 St. R. 1. C. 15

BLUE LSLAND, ILL.

J IEŠKĄ U savo brolių Antano ir 
Zymonta Šepkų. Girdėjau, kad dabar 
gyveno Philadelphia, Pa. Pamečiau 
jų adresąY Turiu svarbių žinių iš Lie
tuvos. Prašau jų pačių arba kas apie 
juos žino, greit atsiliepti, busiu dė* 
kingas. ANTANAS DEIMONTAS, 107 
N. 13th Avė., Melrose Park, III.

IŠRENDAVOJIMUI ~
REIKALINGAS DAKTARAS arba 

daktarai, nauja kolionija; moderniš
ki ofisai jrengtj su kambariais ar be 
cambariu. Didelis vvaiting ruimas. 
Nėra daktaro 114 mylios. Gera vieta 
geram praktikantui. Atsišaukite 

1247 So. Cicero Avenue 
arba Tel. Cicero 205

FLATAS dėl rendos, 6 ruimai; 
vanos viduje, geriems žmonėms iš- 
randuosiu už $30. Antras floras, 
v ra geroj vietoj ir šviesus rūmai. 
Savininkas ant 1 floro.

1226 So.,50th Ct., 
CICERO, ILL.

PASIRENDAVOJA flatas 6 kam
barių -> gana pigi remia. Tel. La- 
’ayette 4560.

SIŪLYMAI KAMBARiy
PARENDAVOJIM U1 apšildytas 

kambarys vienam ■ vaikinui. Elektra, 
maudynė ir Gentim karui garažas. 
Hemiock 3710.

ĮIEŠKO DARBO
PAJ1EŠKAU darbo prie namų. Esu 

našlė be vaikų. Naujienos, 1739 So. 
Halsted St., Box 847.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters abelnam namų 
darbui. 709 So. Central Park avė. 
Nevada 9712.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. 2512 W. 69th St., 1 lubos.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA 5 jauni vyrai, ku
rie netingi dirbti. Mes turime 
puikių propozicijų, kad kiek
vienas gali padaryt po >$50 į 
savaitę ir' daugiau. Patyrimas 
nebūtinai reikalingas, mes iš
mokinsime ir -kiekvienas su
pras kaip lengvai galima dary
ti gyvenimą. Vyrai turi būt 
gabus ir turėt gerų vardą žmo- 
nvse. v

Firma, kurių jus reprezen- 
tuosit yra veikianti Chicagoje 
per 15 metų ir turi gerinusį 
vardą ir suteiks jums visokią 
paramą. Kreipkitės tuojaus:

V. M .STULPINAS
3311 S. Halsted St.

Tel. Yards 6062

VYRAI, VYRAI, VYRAI
Jus galite uždirbti $45 kas 

savaitę.
Malonus ir lepgvas darbas, 

Specialis darbas atsilankyti 
pas musų senus klijentus ir 
pas naujus, kurių vardus mes 
jums suteiksime. Gera proga 
jei jus turit tikrai ambicijos ir 
norit dirbti. Tiktai 4 valandas 
kasdien. Pasimatykit su Mr. 
Ritmolis, Room 416,

160' North La Šalie St.

REIKIA DARBININKŲ
______ VYRŲ______

Viena Valanda Dienoje
Jūsų liuoso laiko yra vertas 

$150 nuo dabar iki Kalėdų. Del 
informacijų atsišaukite
Room 416, 160 N. La Šalie St.

KAI KURIE ŽMONES
YRA užganėdinti su FORDU, ki

ti reikalauja LINCOLN. Mes pasiū
lom jums darbą, kuris vertas $100 
j savaitę. Ar jus žingeidnujat?

Atsišauki* Room 416,
166 N. La Šalie SI.

I<EII<ALIN<1AS energingus vyras 
mokantis rašyti ii turintis apie 
$466. Lengvas darbas. Dirbti rei
kia apie I vai. i dieną.

Atsišaukil greitai.
AUŠROS KNYGYNAS 

3216 So. Halsted St. 
,----- >—:--------------------------- »—

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, kad, ir nemokantis, aš dar
bą išmokinsiu, tik turi būti geras vy
ras.

11255 South Park ftve.
arti 118th St., Pullman, III.
Kreipkitės:

Beizmento flate

~ AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker iileido naujus karus 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pajaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTO SALES
' 3121 So. Halsted St.

RAKANDAI
(’.ICERO.I pardavimui rakandai. 

Reikalingi pirkit rakandus dėl i 
kambarių. Geram stovy. Atsišaukit 
vakarais ar nedėliom.

1110 So. 49th avė., 
2 fl. frontas 
CICERO, ILL.

PARDAVIMUI stubos rakandai 
(furničiai), gali ant vietos gyventi. 
320«„ So. Wallace st.

PARDAVIMUI
PARDAV1MUIU arba mainymui 

bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas per 25 m. Yra ledų mašina, mė
sos malimui mašina ir slaiseris. 
Viskas gerame padėjime. Parduo
siu arba mainysiu į mažą namą ar- 
bą lotą. Priežastį patirsit ant vielos. 
8718 ('ommercial avė., So. Chicago, 
Illinois.

TURIU parduoti savo grojiklį 
pianą, pirmos rųšies stovyje, labai 
mažai vartotas, sykiu 75 roleliai, 
benčius ir kabinetas. Parduosiu už 
$90 cash arba lengvais išmokėji
mais. z

VAITONIS
6512 So. Halsted st., 1 fl.

CICERO.! parsiduoda bučernč ir 
grosernė už prieinamą kainą. J. 
Dambras, 1409 So. «49th Ct., Cicero, 
III.

PARDAVIMUI Lunch Room, roo- 
ining house, 5708 W. 65 st.

NORIU išmainyti grosernę ir bu- 
černę ant mažo groserio arba ken- 
džių krautuvės. Vienas negaliu ap
sidirbti. 3402 Archer avė.

PARDUOSIU arba mainysiu res
toraną ant mažo namo. Priežastis 
— liga .Turiu greit parduoti. 919 
Culerton st

>’t >J< >Jc

• :■< * >:<

EXTRA! EXTRA!

PARDAVIMU7! Lunch room, 
geroj vietoj, prie dirbtuvių, su 
namu arba be namo. Bargenas. 
Kreipkitės tuojau. Pardavimo 
priežastis patirsit vietoj.

3000 W. 47 St.
, >:<

>J< X« $

Specialis Bargenas
Apleidžiu Chicagą, parvers

tas parduoti savo puikų restau- 
rantą Bridgeporte, pačiame 
Chicagos lietuvių centre. Par
duosiu pusdykiai. Pasiskubin- 
kit! Kas pirmesnis, tas laimės.

3103 S. Halsted St. 
-■■-■■g----------------------------------

PARDUOSIU savo $750 vertė* 
grojiklį pianą, su benčiumi ir rolė
mis už $120. 6186 So. Halsted St. 
Stuba.

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI arba .išrendavoji- 

mui 4 kambarių namas, 2 karų ga
ražas ir visi patogumai, su 5 ake- 
rių žemės. Distrikte Chicagos.

MR. C. URBAN
14 Avė. & 135 St. R. I. C. 45 

BLUE ISLAND, ILL.

NAMAI-ZEME MOKYKLOS
Namai pardavimui

NAUJAS mūrinis namas po 6 
ir 6 kambarius, įtaisytas pagal < 
vėliausios mados, lotas 30X125,1 
atrytas ištaisytas ir išmokėtas. 
Narnai^ randasi 6734 S. Maple- 
wood avė.

NAUJJAS mūrinis namas, 6 
ir 6 kambarių, karštu vandeniu 
apšildomas, aržuolo trimingas, 
garažas dėl 2 karų. Namas ran
dasi So. 'I'alm:ut avė.

7 ir 7 KAMBARIŲ muro na
mas, karštu 
mas, aukštas 
vieta. Namas 
Carpenter st.

vandeniu apšildo- 
beizmentas, graži 
randasi 5422 So.

PARDAVIMUI naujas mūri
nis namas, 4 ir 4 kambarius, 
įtaisytas pagal vėliausios ma
dos; namas randasi , Brighton 
parke 4037 S. Springfield aye.

4 ir 4 KAMBARIŲ namas/ 
medinis su beizmentu; maudy
nės, elektra ir visi parankamai. 
Namas randasi 3952 S. Rock-

4 PAGYVENIMŲ namas ir 
lotas 75x1^5 ft. Prie parkų ir 
mokyklų. Parduosim pigiai. Na
mas randasi 6602-04 South St. 
Louis avė.

NAUJAS marinis mimas po 
6 ir kambarius, lotas 37X125. 
Namas randasi 4024 So. Rock- 
vvell st.

Jokantas Bros.
4138 ARCHER AVĖ.

Igifayette 7674

Mainui Ar Pardavimui

Mes turime keturis tik-ką baigtus 
muro namus, 5-5 kambariai, aržuolo 
grindys ir trimingai, karštu vande
niu šildomas pirmas augštas, o ant
ras pečiu; labai dailiai ir tvirtai pa- 
budavoti; puikioje ir augančioje vie
toje — Brighton Park; geriausia 
transportacija j visas miesto dalis ir 
vakarinius Chicagos priemiesčius. Sa
vininkas sutinka mainyti ant lotų ar 
farmų, tik farma turi būt nelabai to
li nuo Chicagos. Perkantiems už cash 
parduodame su mažu jmokėjimu ir 
lengvais išmokėjimais. Kreipkitės 
greitai, o tokių progų nedaug pasi
taiko.

EDWARD BAKŠEVICIUS
4336 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 8600

NAMAS, garu šildomas ir 2 lo
tai pardavimui. Bargenas. 5205 S. 
Kolin avė.

MORTGEfilAI-PASKOLOS
2- RI M0RGICIA1
3- TI MORGU
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vienų dienų 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Me« 

mokinam dienomis ir vakarais. Ai 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

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

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

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St., Chicago, 111.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsjdaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailonng. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.

Valentine Dressmaking 
College

2407 W’. Madison Si., Chicago, III. 
M. E. Hutfilz, Mrg.

Seeley 1643

DVI LIETUVAITĖS
Mokina visokius Aokius. Valančios 

nuo 10 vai. ryto iki 2 po pietų ir* va- 
karais nuo 7 iki 9. Nedėldieniais nuo 
2 iki 5 po pietų.

212s So. Halsted Street 
Pirmos lubos

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

1507

ACTO ENGI N EI 
SCIIOOL • 

W. MadiMin Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIM A .s MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 3P/2C, 35č, 38c ir-40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 
ir mergaitėms, kaina nuo 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigini, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
>04 W. 33rd St« prie Normai Avė.

vaikams
65c iki

nuo 35c

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemiock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

.J. S. RAMANCIONIS, Prez.

Tel. Lufayette 8705—8706

BŪRIN BROS,
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Patent Mercury Machine Co
Mašinos 

ir suteiks 
kai. Geia 
kapitalo.

kurios apšildys jūsų namą 
jums
proga. Reikia turėti biskj

elektros šviesą <ly-

PROF. SIMON 
612 N. State St. 

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

TAISAU SENUS NAMUS
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 
kurj karpenterystės darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų“ adresu:

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir gara;’jtuojainąs už $4. Automobi
lių, trok'ų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO.. 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Jernių, Delikate- 
ssen. Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, IfL^l.S 
už $225. Taipgi pcrbudavo|pr pur
čius iš atvirų j uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdą. Su mažai įinokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Tel. Brunssvick 9131

Mes Skolinam Pinigus ant Real 
Estate. Galit pasiskolinti nuo ! 
$1006 iki $7500 už išmokėtą pra-1 
pertę arbu dėl pataisymų. Mažas 
nuošimtis.

GOSS, JUDI) & SHERMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023


