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Lenkai reikalauja Maskvą pasiaiš
kinti dėl sutarties su Lietuva

Kominterno prezidento 
laukia Sibiras

Zinovjevas, Trockis, Piatakovas 
atiduodami kompartijos dis-

Zinovjevui ir Trockiui gresia 
trėmimas į Sibirą

ciplinariniam teismui

Lenkai pasiuntę Maskvai 
. notą dėl Vilniaus

Reikalauja pasiaiškinti dėl Ru
sijos su Lietuva padarytos 
sutarties, kuria Rusai pripa
žįsta Vilnių Lietuvai

KĖBLINAS, X. 10. — Priva
čiais pranešimais iš Varšuvos. 
Lenkijos valdžia jau daranti 
diplomatinių žingsnių prieš so
vietų Rusiją.

Maršalas Pilsduskis, dabarti
nis Lenkų premjeras, pasiuntęs 
Maskvai stiprią notą, kuria rei
kalaujama, kad sovietų valdžia 
pasisakytų savo nusistatymą 
Vilniaus klausimu.

Notoj esą nurodoma, kad an
dai s pasirašytas tarp Lietuvos 
ir sovietų Rusijos paktas lau
žąs Lenkijos-Rusijos sutartį, 
pasirašytą Rygoj 1920 metais.
Lietuviai nukirtę lenkų telefo

no linijas
Pasiekę Berliną nepatvirtinti 

pranešimai skelbia, kad lietuvių 
partizanai, veikią Vilniaus apie- 
linkej, nukirtę telefono linijas, 
jungiančias Vilnių su Lenkija.

Lenkija žengia prie mili- 
tarinės diktatūros

J steigta krašto gynimo komite
tas su Pilsudskiu ir Moscic- 
kiu priešaky

VARŠUVA, Lenkija, X. 10.
Lenkija padarė svarbų žing

snį karinės diktatūros linkui. 
Vakar tapo įsteigtas krašto ap
saugos komitetas, susidedąs iš 
prezidento Moseickio, maršalo 
Pilsudskio, kurs dabar yra Len
kijos piemjeru. vidaus ir finan
sų ministerių ir generalinio ar
mijos inspektoriaus.

Lenkija atšaukė savo 
atstovą T. Sąjungoje
VARŠUVA, X. 10. — Lenkų 

valdžia vakar atšaukė savo at
stovą Tautų Sąjungoje, minis* 
terį Sokalį. Manoma, kad tai 
padaryta dėl to, kad Lenkams 
nepasisekė gauti nuolatinė vie
ta Sąjungos taryboje.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite i 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 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika- 
'lingas per paskelbimus Naujie

nose.

Trockiui ir Zinovjevui gre
sia išmetimas iš komu

nistę partijos
Politbiuras prašys partijos kon

gresą pavartot aštrių prie
monių prieš opoziciją

MASKVA. X. 10. — Paaštiė- 
ję Rusijos komunistuose kivir
čai tarp Stalino fakcijos domi- 
nuojančioj pozicijoj ir Trockio, 
Zinovjevo, Piatakovo — opozi
cijoj, sparčiu žingsniu veda ko
munistų partiją prie galutino 
skylimo.

Kas atsitiks su Trockį u, su 
Zinovjevo? — klausia dabar 
kits kito rusai po to, kai va
kar buvo viešai paskelbta, jo- 
gei komunistų partijos politi
nis biuras priėmęs rezoliuciją 
prašyti susirinkusio komparti
jos kongreso, kad prieš opozici
jos vadus butų pavartota aštrių 
disciplinos priemonių. Rezo
liucijoj nurodoma, kad Trockis. 
Zinovjevas ir Piatakovas laikę 
slaptus mitingus, kurių tikslas 

'esąs suskaldyti ir diskredituoti 
partiją^ kas yra “negirdėtas 
dar ii nedovanotinas pamati
nių partijos gyvybės principų 
laužymas.”

Maskvos Pravda viename ve
damajame straipsny sako, kad 
kadangi pastaruoju laiku kelio
lika menkesnių narių buvę iš
mesti iš partijos už įvairius 
disciplinos laužymus, tai toks 
pat likimas laukiąs ir Trockio, 
ir Zinovjevo. ir Piatakovo, ir 
Radeko, jeigu jie nepasitaisy
sią.

Stalino klika skleidžian
ti antisemitizmo z 

propagandą?
RYGA, X. 10. — Rusų ko

munistų fakcijų tarpusavio ko
va kasdien darosi vis aštresnė. 
Tatai jau pripažįsta Maskvos 
Izviestija ir Pravda.

Opozicijos grupė, padaliusi 
tokio didelio sujudimo Maskvoj, 
susideda beveik iš vienų žydų, 
dėl to Stalinas, Rikovas, ir Bu- 
charinas ir kiti sovietų valdžios 
vadai ėmė skleisti antisemitinę 
propagandą tamsių Rusų dar
bininkų ir valstiečių masėse. 
Prisimenama vėl apie galimus 
žydų pogromus.

Steigia tiesigini susisie
kimą kabeliu su Vokie

tija
šį rudenį bus jau įsteigtas 

tiesioginis kabelis taip Jungti
nių Valstijų ir Vokietijos.

Western Union Permalloy ka
beliu tarp New Yorko it Azo
tų, bus gulima tiesiai susisiek
ti su Hamburgu ir Berlinu. 
Tas kabelis bus naudojamas 
^aip Western Union taip ir 
Commercial Cable kompanijų.

7 užsimušė autui nukri
tus 300 pėdų j pakalnę

MEDFORD, Ore., X. 10. — 
Netoli nuo čia vakar dideliam 
automobiliui nusiritus 300 pėdų 
į pakalnę, užsimušė septyni juo 
važiavę asmenys, tarp jų ketu
ri vaikai. •

AUDRA DID. BRITANIJOJ

LONDONAS, X. 10. — Di
džiojoj Britanijoj vakar siautė 
smarki audra, padalius! nema
ža žalos laivams Anglijos ka
nale. Del, audros atsitiko koli
zija tarp garlaivių Caledonia ir 
Aurania. Caledonia* buvo stip
riai sužalotas.

[Pacific and Atlantic Photo]
Sannie! G. Synkelm, pirmas mainieris, kuris buvo išgelbėtas 

Iromvood, Mich., užgriuvusioj kasykloj.

KĖBLINAS, X. 10. — Užsie
nių ministerio Stresemanno or
ganas Taegliche Rundschau pa
duoda žinią iš Maskvos, kad 
Rusų komunistų partijos cent- 
ralinis komitetas atidavęs į par
tijos disciplinarinio teismo rau
kas Trockį, Zinovjevą ir Pinta* 
kovą, apkaltintus dėl atsisaky
mo klausyti partijos discipi- 
nos. Visi trys suimtieji opozi
cijos vadai veikiausiai busią iš
tremti į Sibirą.

Pranešimas sako, kad komu
nistų partija, savo pastangose 
nutildyti opoziciją, pasišaukus 
pagalbon slaptąją politinę poli
ciją.

400 opozicijos narių suimta
Pasak Taegliche Rundschau 

Leningrade, Omske ir Odesoj 
suimta apie keturi šimtai opo
zicijos narių. Kronštadte du re- 
gimentai tapę likviduoti, kadan
gi jie rėmę Trockį.
i Sovietų valdininkai Berllne 
neigia pusiau oficialinio vokie
čių laikraščio pranešimus, te
einu gauti šiandie vokiečių ko
respondentų ir Ullsteino agen
tūros pranešimai iš Maskvos 
rodo, kad situacija Rusų komu
nistų. partijoj darosi vis kritin- 
gesnė ir kad partijai gresiąs 
susky limo pavojus.

Kapitalistai aukoja milio- 
nus Y. M. G. A.

DETRO1T, Mich., X. 10. 
Charles B. Van Dusen, vietos 
Young Men’s Christian Asocia
cijos galva, vakar atvirai prisi
pažino, kodėl jis atšaukęs duo
tą Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentui VVm. Greenui pa
kvietimą kalbėti Y. M. C. A. 
susirinkime. Detroito pramoni
ninkai esą nepalankus darbinin
kų unijoms, bet jie aukbją di
deles sumas pinigų naujiems i. 
M. C. A. numams, kurie parei
sią kelis milionus dolerių.

Kaipo stambiausius Y. M. C. 
A. rėmėjus Van Dusen nurodė 
Henry Fordą, kurs paukojo aso
ciacijai $750,000; EdseI Fordą, 
davusį irgi $750,000; Fisher 
Brothers (Fisher Body Compa- 
ny), aukojusius $500,000; S. S. 
Kresge, kurio įstaigoj Van 
Dusen yra geneiaiinlu mana- 
džeriu, davė $500,000, Mi s. 
Luella Hannan (Hannau Real 
Estate Exchange) davė $500,- 
000.

Mussolhii - viršiausias 
vadas visų ginkluotę

Italijos jėgę
ROMA, Italija, X. 10. — Dik

tatorius Mussolini vakar paėmė 
į savo rankas viršiausią vado
vybę “nacionalinei milicijai”, 
fašizmo juodmarškinių armijai. 
Tuo budu visos ginkluotos Ita
lijos jėgos dabar yra Mussoli- 
nio kaipo vyriausio Jų vado, 
rankose. - /

Sovietijoj pasireiškia riau
šių prieš žydus

Riaušėms patrempti pasiųsta 
milicija kai kur pati prisidė
jo prie žydų sankrovų plėši-

RYGA, X. 10. — Vietos žydų 
leidžiamo laikiaščio Gotos Ko
respondentas Charkove prane
ša, kad Ukrainoj prasidėję an
tisemitinių riaušių ir kad dau
gely miestų žydams gresiąs pa
vojus. Korespondentas sako, 
kad riaušių prieš žydus įvykę 
Odesoj, Poltavoj, KremenČuge, 
Kijeve ir Aleksandrovske. Riau
šės buvę milicijos patremptos, 
tečiau gauti iš kai kurtų mies
tų pranešimai sako, kad buvę 
atsitikimų, kur patys milicinin
kai prisidėję prie riaušininkų 
ir plėšę žydų sankrovas.

Charkovo vyriausybė siunčia 
stiprius raitelių skyrius j visas 
pavojingesnes vietas, ir Ukrai
nos valdžia tikis sugebėsianti 
patrempti .liaušininkus pirmiau 
ne kaip yi e ramumai persimes j 
kaimą. Kol kas užmuštų buvę 
nedaug.

Pranešimai sako, kad riaušių 
buvę Poltavos, Olviopolio, Dob- 
ricos ir Birsulos apygardose, 
kur bolševikų mokesnių rinkė
jai rinkę iš kaimiečių javų 
mokesnius.

NEW YORKAS, X. 10.—Gar
laiviui President Hayes atplau
kus į uostą, muitinės valdinin
kai konfiskavo jame 179 bute
lius likerių.

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

Daugiausiai debesį uotą; kar
tais gali būt lietaus; vidutiniš
ka temperatūra; pusėtinas mai- 
nąsis vėjas. j

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniokai 65° F.

Šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 5:19 valandą.

Sovietai pripažįsta Rusę 
: skolą Amerikai j - - - - - -

Krasin sako, kad Maskva atsi
žadėtų savo ieškinių iš Ame
rikos, jei tik butų pradėtos j

'v.derjbo?. ...’

LONDONAS, X..l(). — Ilga
me interviu su Chicagos Daily 
Nevvs korespondentu sovietų 
pasiuntinys Londone, Leonidas 
Krasinas, pareiškė, kad sovietų 
valdžia nutarus pripažinti Ru
sijos skolas Jungtinėms Valsti
joms ir atsisakyti nuo savo ieš
kinių iš Amerikos, jei tik 
Washingtono valdžia norėtų 
pradėti su Maskva, derybas 
skolų išlyginimo klausimu.

“Dar daugiau,” pasakė Kra
sinas, “aš esu įsitikinęs, kad 
jeigu tik derybos butų pradė- 
tos^ jos butų pa baigtos per 
dvi savaites”.

Krasinas pasakė, kad Rusija 
pirma turinti gaut užsienio 
kreditą, kad galėtų skolas mo
kėti ir pagaliau įsteigti finan
sinį kontaktą su kitomis vals
tybėmis.

“Mes negalime mokėti skolų, 
kol ilgo termino užsienio pasko
los neduos mums tarptautinio 
finansinio pastovumo”, pasakė 
sovietų pasiuntinys, “bet ant
ra vertus, mes veikiausiai nega
lėsime tų kreditų gauti, kol ne
pradėsime derybų dėl senų sko
lų mokėjimo.” 4

Krasinas atvirai prisipažino, 
kad sovietų valdžia labai gerai 
tą numananti, o todėl Jis esąs 
įgaliotas daryti tam tii rų nu
sileidimų, jeigu tik pavyktų už- 
megsti derybas su Ameiika. So
vietų Rusija, pasak Krasino, 
veikiausiai atsisakytų nuo sa
vo reikalavimų atlyginimo .iš 
Jungtinių Valstijų.

Susekę Rusijos šnipus 
Jugoslavijoj

BELGRADAS. Jugoslavija, 
X. 10. — Policija sakos suse
kus . Jugoslavijoj plačią šnipų 
sistemą, veikiančią sovietų Rtic 
sijos naudai. Tai slaptai orga
nizacijai vadovavę du rusai, 
vardais Krauthammer ir Solni- 
tsky, bet policija mano, kad ą- 
biejų pavardės esą netikros.

Dūmini, Motteotti skerdi-
. kas, nubaustas

Bausmę dovanotas už socialistų 
atstovo užmušimą, eina kaleli 
už Mussolinio įžeidimą

ROMA, Italija, X. 10. — Fa-1 atvykęs su vizitu Suomijos pre- 
šistų viršila Amerigo Durniui,’zidentas Relanderis, ir vakar
kurs už paskerdimą socialistų Karališkoj Operoj duota jo 
atstovo parlamente, Giacomo1 garbei vaidinimas. Vaidinimo 
Matteotti, prieš kurį laiką bu- metu. Suomijos prezidentui sė- 
vo pasmerktas ilgesniam fermi- dint karališkoj ložoj drauge 
nui kalėjimo, bet diktatoriaus su karalium Kristionu ir kara-
Mussolinio buvo amnestuotas, 
dabar tapo nubaustas keturioli
ka mėnesių ir dviem dešimtim 
dienų kalėjimo už įžeidimą 
Mussolinio ir kitus smurto žy
gius. Be to Dūmini dabar at
sėdėti tuičs dar ir likusius ket
verius metus kalėjimo už nužu
dymą Matteotti.

Penkię darbo dienę klau
simas ADF seime

DETROIT, Mich., X. 10. A- 
merikos Darbo Fedracijos kon
vencija vakar priėmė rezoliuci
ją, kad vykdomoji taryba pra
dėtų darbininkų švietimo ir Di
ganizavimo kampaniją, idant džiai. 
tuo budu ir laipsniškai laimėjus
industrijoj darbo sutrumpinimą 
iki penkių dienų arba keturių 
dešimčių valandų savaitėje.

Trumpesnio darbo komisija, 
kuri svarstė penkių darbo die
nu savaitės sumanymą, rado, 
kad dėl sąlygų skirtumo įvai
riose pramomcse, visur ir vie
nu kautu įvesti penkių darb' 
dienų savaitę butų negalimas 
daiktas. Komisijos nuomonė, 
tatai busią galima padaryti tik 
laipsniškai.

Nori sunaikint 5,999 
galonu vyno

FRESNO, Cal, X. 10.—Vie
tos lobininkė, Katherine Gould, 
kreipėsi į teismą prašydama, 
kad jai leistų sunaikinti 5,990 
galonų v>tio, kurio ji turi dar 
nuo prieš prohibicijos laikų. Ji 
nebetikinti, kad vynas butų vėl 
leistas kada nors pardavinėti, 
o laikyti jį ilgiau esą nepato
gu ir pavojinga.

PARYžlUSKX. 10. — Iš Al
mantai os praneša, kad Portuga
lijoj kilę naujų armijos nera
mumų.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON -

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti Mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOšlAUS APTIEKA, 1G16 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.
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Danę komunistę demon
straciją prieš Suomiu pre

zidentę Kopenhagoje
KOPENHAGA, Danija, X.

10. "— Kopenhagon dabar yra

liene Aleksandrina, komunis
tai staiga ėmė barstyti nuo bal
kono raudonus lapetttts, šauk
dami: “šalin E|sinkių krauge
rį!” Pluoštas lapelių nukrito 
karalienei ant kelių. Ji buvo 
dėl to kiek susijaudinus, bet 
karalius ir Suomijos preziden- 

itas tik nusišypsojo. Balkone ir 
i galerijose kilo užimąs, kai 
'publika pati kibo į komunistus, 
bet garsai orkestros, ėmusios 
griežti Suomių tautos himną.

i užtrenkė užima, šeši komunis- i
tai, daugiausiai studentai, buvo 
areštuoti, ir vaidinimas tęsės 
toliau.

' Suomijos prezidentas paprašė 
Danų karaliaus, kad su areštuo
taisiais nebūtų pasielgta skau-

Susisiekimas oru tarp 
Berlino ir Londono 

I

LpNDONAS. X.'1O. K Nuo. 
ateinančio penktadienio prasi
dės tiesioginis susisiekimas oru 
tarp Berlino ir Londono. Susi
siekimą įsteigia Vokiečių Luft
hansa linija, kurios aeroplanai 
dąbar skraido tarp Benino ir 
Amsterdamo.

; Latvija ir Estija panai
kina tarpusavio muitus ii -----------

RYGA, Latvija, X. 10. — 
Po ilgų |M'rtraktacijų Latvija 
ir Estija galų gale padalė mui
tų sutartį, kuria muitas tarp 
abiejų valstybių panaikinama.

Cicero
I • ---------- ;-----
’ RYTOJ REGISTRACIJA
I ,

Rytoj, spalių 12, Ciceroj yra 
registracijos diena. Visi pilie
čiai tegul neužmiršta įsiregi
struoti savo prccinktuose. Ku
rie neįsiregistruos, ateinančiuo
se rinkimuose negalės balsuoti.
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MUSŲ MOTERIMS
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ų IR KAIP VIRTI ’
MANOS (KARINA) TORTAS

(i kiaušinių trynius
1 puodukų cukraus
1 puodukų saldžių migdolų, 

sumalk
1 puodukų manos sumaišyk su 
1 šąukštuku bakiųg potwderio 
6 kiaušinio baltymus, išplakt.
Ištrink cukrų su išplaktais 

tryniais pakol paliks beveik 
balta ir lengva. Dėk migdolus, 
paskui dėk pagal eiles, kaip vir
šuj nurodyta, kepk lengvoj ble- 
tyj, nekarštame pečiuje 40 mi- 
nutų. Padaryk 3 tortus ir per
dek su kekia nors koše iš vai
sių.

r.^r1 v • 
nekarštame pečiuje, kuomet 
bus Uevęik iškepę džpilk tru
putį cukraus ant viršaus.

SAUSAINIŲ TORTAS

Vi puoduko cukraus
(i kiaušinio trynius (išplakt)

1 i svaro sumaltų saldžių mig
dolų

Sunkos ir sutarkuotos pusę 
citrinos.

’j svaro sutarkuotų sausai
nių (zwieback)

’•_> šaukštuko cinamonų
Vį ašukštuko gvazdikų (su

maltų
6 kiaušinių baltymus
2 šaukštuku baking powderio.
Sumaišyk cukrų su tryniais, 

taipgi atskirai sumaišyk kitus 
pridėčkus ir kartu sumaišyk. 
Išplak baltymus ir sudėk ant 
galo. Sudėk Į formų ir kepk

MACŲ TORTAS

(i trynius, išplak
1 puodukų cukiaus
l šaukštų citrinų sunkos
I puodukų tarkuoto šokolado
1 puodukų saldžių migdolų, 

nuvalyk ir sumalk
Sutarkuotos skurelės vieno 

citrine
puoduko sumaltų macų 

arba sumaltų Unida Bis- 
quit

1 šaukštukų baking povvdcr 
0 kiaušinių baltymus, sumal

ti
1 šaukštukų cinamonų
I šaukštukų saldžiųjų pipirų 

arba “allspice”
1 šaukštukų maltų gvazdikų.
Prie išplaktų trynių pridėk 

cukrų ir gerai išplak. Sumai
šyk sausus pridėčkus, paskui 
kartu sumaišyk ir ant galo 'iš
plak baltymus ir viską kartu 
išmaišyk. Kepk ant lengvos 
bletės nekarštame1 ptechije.

bulviv-šokolado tortas

% puoduko sviesto
2 puoduku cukraus

1 o puoduko saldžios Smeto
nos

1 puodukų virtų, tarkuotų 
bulvių

1 puodukų saldžiųjų migdolų, 
sutarkuotų bei sumaltų

1 puoduką tarkuoto šokolado

MADOS.
♦ .L

2822. Paprasta suknelė, graži bu
tų iš baltos, tamsiai mėlynos ,arba 
kitos kokios materijos. Kaklaraikštį 
galima pritaikyti raudoną su baltais 
taškeliais arba ir mėlyną.

Sukirptos mieros 1G, 18 metų ir 36, 
38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 
mietai reikia 3% yardų 40 colių ma
terijos.

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

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

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

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

^4 šaukštuko maltų gvazdikų 
U šaukštuko mgltų cinamonų 
2 kiaušinių trynius
1 >/2 puoduko persijotų miltų
1 šaukštuką vanillos
Sutarkuotos skurelės- vieno 

citrino
4 šaukštukus baking povvder
2 kiaušinių baltymai, suplak

ti.
Ištrink sviestą su cukrum. 

Dėk po vieną trynį išsyk ir po 
truputį kitus pridėčkus, bet pir
ma persijok miltus su baking 
puwdcriu. Ant galo dėk išplak
tus baltymus. Kepk lengvoj 
kiekinėj, nekarštame pečiuje 
45 minutes.

(iali uždėti sekamą liukerį: 
t/j puoduko labai smulkaus 

cukraus
1 unciją sutarkuoto šokolado 
G šaukštus karšto vandens 

1/h šaukštuko vanillos.
Ištarpyk šokoladą karštame 

vandenyj ir gerai ištrink, pri
dėk vąnillą ir persijotą cukrų. 
Jeigu reikia dąpilk dauginus 
karšto vandens, kad milinį ga
limą butų lengvai tortu aptep
ti. Gali dodėti truputį cinamo
nų, jeigu nori.

Ištrink trynius su cukrum. 
Pakepink juodos duonos trupi
nius ant skauęados, tik nesu
degink. Išmaišyk visus sausus 
pridėčkus kartu įr sumiašyk su 
tryniais su cukrum, o ant ga
lo pridėk išplaktus baltymus. 
Kepk ne sunkioj blctyj nekarš
tame pečiuje 1 valandą.

ANGLIŠKA KAMPINE 
(PUDINGAS)

1 puodas miltų ,
1 šaukštuką sodos
1 puoduką jautienos lajaus 
Vi puoduko aviečių košės , 
1 ‘šaukštą pieno.
Išmaišyk ir persijok sodą su 

miltais. Supiaustyk smulkiai 
lajų ir sudėk prie miltų ir mai
šyk peiliu — kapok. Pridėk iš
virtą aviečių košę. Supilk į iš- 
taukuotas blokines ir virk ant 
garo dvi valandas. Paduok su 
karštu karamel dažniu. Gera 
porcija dėl 6 žmonių.

Karamel dažalas

1 puoduką rausvąus cukraus 
Vy puoduko kavos ^išvirtos) 
1 pupdu^ą vaųdcns
1 šaukštą liornų krakmolo ’

VI šaukštą miltų
2 šaukštu sviesto
1 šaukštą vanillos.
Sumaišyk komų krakmolą, 

miltus ir cukrų. Sumaišyk su 
kava, ir vandeniu ir virk pakol 
nepasidarys permatomas. Nuo
lat maišyk. Pridėk sviestų ir 
vųnillą ir nuimk nuo ugnies. 
Užpilk ant angliškos kempinės 
pakol dar karštas.

OfflBjS PIKNIKAS
Ir Dovanos

Savickio Faunoj
Justice Park, III.

Spalio-Oetober 16,17,18
Dovanoms: 300 karvelių 

20 kiaulių 
300 vištų 
200 ančių 

75 žąsys1 
. 27 kalakutai

Gera Muzika ir Šokiai

— i_____________

MUSKACUUNGE

Baltymai 7 kiaušiniųz (ne
plakti)
svaro sumaltų (ko? Zec.), 

bet .nereikia skurdę nuimti.
1/2 svaro cukraus (paprasto) 
’/y šaukštuko cinamonų 
Skurdės nuo vieno citrino 

(sutarkuok).
Viską kartu sumašyk, sudėk 

ant ilgos, negilios bletės ir kepk 
nekarštame pečiuje 20 miliutų.

JUODOS DUONOS TORTAI

No. 1
4 kiaušinius
I puoduką cukraus
1 puoduką juodos ruginės 

duonos trupinių
1 šaukštuką baking pawderio 
1 šaukštuką cinamonu
1 i šaukštuko maltųjų gvaz

diku. € *
Atskirk trynius i nuo balty

mų. Prie gerai išplaktų trynių 
pridek cukrų ir gerai išpalk 
pakol mišinys beveik paliks 
šviesiai geltonas ir lengvas. 
Paskui sudėk likusias dalis ir 
ant galo 'gerai išplaktus balty
mus. Sudėk į lengvą bletį ir 
kepk 40 minusų.

No. 2.
10 trynių
2 puoduku cukraus
1% puoduko juodos duonos 

trupinių
1 puoduką sutarkuoto šoko

lado
Vi šaukštuko cinamonų /
' i šaukštuko maltų gvaz’dikų 
(4 puoduko smulkiai sukapo

tų saldžiųjų migdolų
Truputį sukapotos smulkiai 

cukruotų citrinų skyrelių
3 šaukštus virtų vaisių arba 

saldžios košės iš Bile uogų
Vi puoduko sunkos nuo kokių 

nors vaisių
10 baltymų^ gerai išplaktų
2 šaukštuku baking pmvdc- 

rio.

Laukit ir Atidžiai Temykit 
Greitu laiku bus apreikštas 

šiame laikraštyje

10 Meili Sukaktuvių Išpardavimas 
Didžiausiose Amerikos 
Lietuvių Krautuvėse

1922-24-26-28-30-32 S. Halsted SI. 
4177-79-81 -83 Archer Avenue

2832. Ši suknelė yra balinė arba 
SveČiuosna dėvėti. Pasiūta iš ruža- 
vos šilkinės materijos ir išsiuvinėta 
juodu ir baltu šilku. Jeigu norima 
galima ir apsiūti kuo kitu. Taigi 
galima ir kitokios spalvos materiją 
vartoti.

Sukirptos mieros 16, 18 metų, taip
gi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per kruti
nę. 36 mierai reikia 3% yardų 40 
colių materijos.

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

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

Nauja Mady Knyga

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.

Rašykit J
NAUJIENOS PATTERN DEPT., j 

1739 So. Halsted SU Chicago. III.' 
Uzsaldmains.

f

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamos 

Naujienose
Šioj knygelėje skaitytojas ras 

vi?us reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios fauną, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt fegzamlną bilc kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras. •

Reikalauk tuojaūs prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicagn. III.

Šimtai tūkstančių vertės augštos 
rūšies Pianų, Rakandų, Kaurų, 
Pečių ir visų kitų namams reik
menų bus išstatyta ant pardavimo 
už žemiausias kainas visoj pirklybos 
istorijoje. Laike išpardavimo bus 
veltui dalinama dailios ir naudingos 
Dovanos visiems musų kostume- 
riams. Taipgi bus geriausi muzi
kantai ir įvairių Amerikos Pianų 
ir Rakandų Išdirbiščių Demonstra- 
toriai dėl palinksminimo ir užin- 

teresavimo musų svečių.

Temykit Naujienose ir laukit dienas apreiškimo 
10 Metų Sukaktuvių Išpardavimo.

Matai Kas Dedasi?

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

Taupyk kupoųus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

•» w w w w w w w w w
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Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

' Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
Ja N. T. Tarybos Valdyba:

J. KUCHINSKAS, Pirmininkas — 2221 ty’. 22nd S*., Canal 2552
J. YU5KEVIČIUS, Sekretorius — 3647 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — G641 So. Western Avė., Republic 5050

supratimo, taip sakant pramo
ksta, tai jis kreipiasi j svetim
tautį ir nesivaržo užmokėt 
daugiau. —G. Lucas.

Musų žinios
čigonai lietuviu tarpe.

Dvi dalyko pusės
Kas tenka patirti nekilnojamų 

nuosavybių tarpininkui

Savieji ne blogesni 
už kitus

Tarpininku aš pavadinsiu tą 
asmenį, kurs suveda kruvon 
norintį ką nors parduoti ir, 
norintį pirkti. Anglų kalboj 
tai išreiškiama žodžiu “brokei”. 
o dauguma musų greitomis pa
sinaudoja išsireiškimu “real- 
estatininkas.”

Taigi kalbant apie šią profe
siją pirmiausia tenka pastebėti, 
jog visuomenė nevisada įkai-t 

nuoja pakankamai tų žmonių i"1“ !’rie.g.alutino 
pastangas ir patarnavimą. ' 
Tuom tarpu be . . . 
šiandie sunku butų įsigyt namą, . ...
arba žemės sklypą. Ta,pininkas • tautietis ton duot, pala- 
aprodo vietas, atpasakoja vi
sas daikto ypatybes, suteikia 
patarimų kas dėl finansinių 
klausimų. Kas svarbiausia gi, 
parūpina dokumentus ir užtik
rina teises. Nupirkti nuosavy
bę atrodo lengvas daiktas, bet 
kas neapsipažinęs, nusistebėt 
kiek visokių formalybių ir neai
škumų tenka prašalinti kolei 
tampi pilnu savininku.

Kartais tarpininkas arba bro
keris turi praleisti keletą va
landų užrašant kelių šimtų ar
ba tukstanties dolerių apdrau- 
dą, už kurią beveik kaip ir nė
ra komiso. Jam tenka nuolatos 
turėti ilgus pasikalbėjimus, ai
škinti, diskusuoti, apibrėžti 
visą miesto istoriją ir ateitį ir f 
lx? jokių rezultatų. Žmogus pa- 
dėkavoja ir tuomi viskas pasi
baigia. Atsitinka kartais, jog 
savo menamą kostumer] apva- 
žinėja šen bei ten, praleidžia

Lietuvių apgyventose koloni
jose pradėjo rodytis čigonų. 
Ypatingai nemaža jų yra 47 
gatvėj tarpe Ashland ir West- 
ern Avė. Jie užima geresnius 
namus ir mielai apsistoja krau
li! vėse.

Vienas lietuvis išnuomavo 
savo krautuvę 1917 W. 47 St, 
čigonams už 60 dol. į menesį, 
čigonai savo apsirėdymu ii el
gesiu atkreipia visų domę. Pe
reitą savaitę jie pasigėrė ii

Kode! lietuviai neduoda atlikti 
įvairių darbų saviems ir tuomi 
parodyt ką mes galim padalyt 
Chicagoje? Juk darbo užtenka. 
Paimkime, kad ir statymą di
desnių namų. Lietuvių architek
tą paprastai, klausiama patari
mo apie bendrui reikalus, kai- ėmė daužyti langus. Atėjo poli- 
ną, ką jis širdingai ir atvirai Įcija ir keletą čigonų suareŠta- 
suteikia. nereikalaudamas už-vo. 
mokesnio. Bet kuomet prieina-

mo ir statymo, tuomet jau 
jų pagalbos kreipiamasi ptie svetimtaučio— 

- ■ Morfey ar Šmulevickič’iaus.

rimų uždyka, o kitas paima 
pinigus. Mes nepasitikime sa
vais, o giriame svetimtaučius, 
nors tieji brangiau atlupa ir 
prastesnę medžiagą šutei k ia.

štai statome lietuviškas baž
nyčias. Lietuviai sudeda sun
kiai uždirbtus skatikus, o ko
kie nors čekai kontraktoriai su 
savo amatininkais krauna tui-l 
tus. Lietuviai meldžiasi prie tų

Klausimai
Ar verta pirkt šėrų?

I Klausimas:
Pereitam “Namų ir žemės“ 

numery buvo paminėta apie in- 
vestmentus. Nebūdamas paten
kintas ten įdėtomis, pastabomis, 
aš norėčiau paklausti štai ką: 
Aš dirbu “International Har- 
vester” ir man vis siūlo pirkti 
tos kompanijos Šerų. Bijodamas 
kad neprakišti, nusitariau kreip
ties į Tamstas, ką Jus man pa
tarsi!. Už žinias busiu dėkin
gas.

— Pet. M—ka.

Atsakymas:
Musų žiniomis, “International 

Harvester” yra rimta ir didelė 
kompanija. Jos farmos išdirbi
niai pasiekia plačiasias pasaulio 
rinkas. Beto ji išdirba .dar ir 
sunkiuosius automobilius. Pra
eity jos šėrininkai turėdavo ge-> 

. rą pelną, bet ateitį, žinoma,
Miesto Namai Ims 35 aukštų 1 sunųu pasakyt.

I
miestui,'11 Klausimas: 
perma-!
pi i dėt i

Kiti bu>ų nuomininkai pro
testuoja prieš įsileidimą čigo
nu ir graso išsikraustyti.

4 V k

Kų reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, dideli, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

Tel. Lafayetfe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akuščrč

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

4120 So. Richmond Street

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

H 
M

Mis. MICHKiEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gaL
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pannsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar-

I nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Didėjant Chicagos 
senoji City Hali darosi 
ža. Dabar planuojama 
dvidešimt tris aukštus prie da
bartinio namo ir tuo budu pra
šalinti susikimšimą ofisų.

loji operacija kainuosianti 
$13.000,000.

NAUJAS BULVARAS

sienų ir paveikslų, kuriuos dir-' Neužilgo bus užbaigtas didc-

/ .... A
•Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38th Street, Chicago, III.
-----'

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. G
AKUftERKA

3252 So. Halsted St.
Universal

Bank

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutartj.

Viršuje

State

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

■ ■—■■■I     ■m.a. ■■■—^..U i,.,,!.... , II——

Lietuviai Advokatai ir mergi-

Aš parašiau vienam asmeniui 
čekį padėdamas tik skaitlių $12 
ii- savo pavardę. Tas asmuo per
dirbo skaitlių į $120 ir užrašė 
žodžiais šimtą ir dvidešimts. 
Bankas čekį išmainė. Bet kuo
met aš pranešiau jam apie su- 
klastavimą, jis atsisakė man 
grąžinti neteisingai išmokėtus 
pinigus. Ką aš tučiu daryt?,

— A. Kaspl.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St., Robin 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 172G

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark
Namų Tel.: Hyde Park 3395

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

bo gal būt didžiausi bedieviai. jls įr gražus bulvaras —1
Wacker Drive”, tęsiamas vie- Atsakymas: 

kad daugelis musų įstaigų rei- toj senosios South Watcr St. j 
apie $20,000,000. |
šaunus namai jau 

upės krantus, 
bus pastatyta,, 
triobesiai bus 

nuversti: Chicaga, matyt, auga 
ne dienomis, bet valandomis. ,

Tas dar nieko, bet kaista tik,

kalauja iš lietuvių paramos, 
bet kuomet jos pačios turi ko-. 
kj darbą, tai pirmosios I 
pils svetimus. Dievo namų 
gal tą daro, jų pėdomis 
ir kiti, nors svetimtaučiai, 
minėjau, daugiau paskaito 
prasčiau atlieka, darbą. Tokiam 
pavydui ir neužsitikėjimui tu
rėtų būt padarytas gaias.

su juom dieną, savaitę, o kar-1 Lietuvis aichitektas ar sta
tais ir mėnesį, stengdamasis į- 
<leti visą savo šiadį į darbą, 
kuomet kostumeris apie pirki
mą mažai tegalvoja arba po 
kiek laiko, nueina ir nusiperka 
pas svetimtautį.

Tarpininkas atydžial seka 
miesto plėtojimąsi ir kalnų ki
tėjimą. Jis studijuoja kiekvie
ną savo apielinkėj esantį namą 
ar lotą. Nustato jų didį, vertę, 
amžių; ištiria visas smulkme
nas, kad paskiau suteikus žmo-1 Beveik 
nėms tikslias žinias. Visame galime pastebėti 
dkrbe išvysto sistemą ir rupi- mų nuosavybių klausime. IJetu- 
nasi įsigyt tinkamą 
sau ir savo įstaigai.

Tarpininko darbas

bėga
sar- 
seka 
kaip

• ir

Jis kainuos
Aukšti ir 

dabar puošia

kaip tik senieji

Pasitarkit su advokatu. Mes 
tik tą galime Jums pastebėt, 
jog1 neprivalė jot taip neatsargiai 
elgties. Bankas atsakydamas iš
mokėt, turi šiek tiek pamato.

tytojas atliktų darbą nepras
čiau už kitus. Iš jo galima ti
kėtis didesnio sąžiniškumo, 
jam rupi geras vardas tarp sa
vų. Kitatautis pripuolamai 
kliuvęs lietuvių kolonijoj, 
paiso ką apie jį žmonės manys 
po metų, kitų. Tada gal jo ir 
su žiburiu neberasiine. Lietuvis 
gi tveria sau ateitį tarpe savb 
žmonių ir jų geras atsiliepimas 
yra svarbus.

ią patj apsireiškimą 
ir nejudina-

nes

pa-
ne-

reputaciją vis agentas su didžiausiu atsi
dėjimu apvaži ne j a žmogų po

svarbus kebas kolonijas ir aprodo, kur 
ir atsakomingas. Jo naudingu- i kas apsimokėtų pirkti. PraJei- 
mą atjaučia ne tik pavieniai 
asmenys, bet ir plačioji visuo
menė. Tąjį komisą, kurį su
mokame jam, atgauname kele
riopai padidintą. Kaip daktaras, 
advokatas ir kiti reikalingi yra 
mums, taip negalime apsieiti 
šiandie ir be tarpininko.

džia kartais net kelias dienas ir 
kuomet žmogus jgija daugiau,

Tiltų kilnojimas sutruk
do judėjimą

Chicagos Prekybos Rūmai bu
vo paskyrę specialę komisiją iš
tirti, kaip galima būt pagerin-> 
ti vidurmiesty ir abelnai visam * 
mieste judėjimą. Tarpe kitų pa
tarimų, jie įteikė taipgi suma
žinti plaukiojimą laivų Chicago 
upe. Dažnai atsitinką, jog ke
liolika tiltų turi pakilti vien 
dėlto, kad praleidus tuščia val- 
tę. Kadangi, sulig apskaitliavi- 
mų, kiekvieną dieną įeina arba 
išeina iš centralinio biznio dis- 
trikto apie 314,000 vežimų ir 
300,000 pėsčiųjų, tai panašus 
sutrukdymas skaudžiai paliečia 
laiką, pinigus ir nervus.

Jokiam mieste tur būt to ne
rasim. Gelžkelių ir kaikurios ki
tos biznio kompanijos norėdar 
mos sutaupyt sau išlaidas, nau
dojasi miesto privilegijomis ir 
nepaiso kiek iš to esti neparan
kumų. Kilnojimas tiltų jau yra 
pasenęs dalykas ir reikėtų ktio- 
mažiausia juomi naudoties.

Pinigai
iš

Town of 
Lake

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS* 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. -rr-. 1 n galiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

>■ i .................

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

r - DR. HERZMAN •»

Bridgeporto

UETUVĄ
per

NAUJIENAS
321U Su. Halsted Su.
Tel. Boulevard 9663.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai boa
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[Pacific and Atlantic Photo]

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
įienomis.

Siunčia pinigus Lietuvos.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijinė Spaustuvė. -------- ----- ,. į—

■M®!

0*8

:Wi3KS3Fsti:

Mobile, Ala., kurį palie te uraganas rugsėjo 20 d

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 *

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

. ---- —■—*

ADVOKATAS
H S. La Šalie St, Room 2001

Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart PanedSlio ir 
PStnyčios.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St«> Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S*. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681 J

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
TeL Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.
k ........... ......... i ■ i

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 SL> netoli Morgan St.

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

, Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Shore 2238
Boulevard 4136

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

ir

Telefonai:

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

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

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i stot], 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menes], kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmalnymui, turi b«t priduodama var
das pavardė ir adrėsas skaitytojo.'

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

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

...................   Atkirp čia ......................................................
Datai Spalio 11 d., 1926

c°’’PORA‘n°N
PRESENT FOR RŲjmry 

UNITED PROFIT’S^ltąlfREįvį 
8ENQAK<Ą*S V» CPAIDTO

irtRING CORPORATIONVORK.N.Y. _ -

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.

Į Res. telephone Hyde Park 4000
y

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų Hgų.
Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 

arti Slst Street \
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optemestrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6868
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Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienių*.^ Leidi i a Naujienų Ben
drovė, 1?89 S. Halsted St.. Chicago, 
IU. Telefonas) Booaevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ...... . ..... . —.........  $8.0(
Pusei metų ..... ......................... $4.01
Trims minesiams ___   2.51
Dviem minei iams ................... 1.50
Vienam minėsiu! ........   .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei    18c
Mėnesiui ......   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .... . ......... -............. «... $7.00
Pusei metų ..................   3.50
Trims mėnesiams . ........   1.75
Dviem mėnesiams ... .............. 1.25
Vienam mėnesiui —_________  .16

Lietuvon ir kitur užsieniuose) 
(Atpiginta)

Metams ....................... —.... $8.00
Pusei motų ........      4.00
Trims mėnesiams L—...... ....... 2.00
Piinigua reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

BOLiEVIKAI “PRIPAŽINO” SKOLAS AMERIKAI
• ••••• • ••••• 

SIŪLO PRADĖT DERYBAS

BĖDA VERČIA PATAIKAUT KAPITALISTAMS
i» lt [• Ii la B

BYLA PRIEŠ TROCKĮ, ŽINOVJEVĄ IR PIATAKOVĄ

Sovietų valdžia pradėjo “ofensyvą”, bet ne dėl pa
saulio revoliucijos, tik dėl susitaikymo su pasaulio kapi
talizmu.

J Londoną, kaip jau žinoma; nesenai yr6 atvykęs 
Leonidas Krasinas, kaipo Rusijos ambasadorius, vietoje 
Rakovskio. Jisai tenai stengsis gauti paskolą Rusijai. 
Kartu iš Londono jisai, matyt, mėgins užmegsti derybas 
su Jungtinėms Valstijoms dėl skolų mokėjimo. , .

Interview (pasikalbėjime) su Chicagos Daily News 
atstovu Kėsinąs pąreiškė, kad sovietų valdžia “staigiai 
nutarė” pripažinti Rusijos skolas Amerikai ir nori* pra
dėt tuo klausimu derybas.

“Dar dauginus”, sako bolševikų ambasadorius, “aš 
asmeniškai esini įsitikinęs, kad jeigu derybos kartą 
prasidėtų, tai jos butų užbaigtos per dvi savaites”.

♦ . * . * 4 •
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Norėdami prikalbinti Amerikos valdžią pradėt dery
bas, sovietai, anot Krasino, yra pasiryžę pirmutiniai pa
daryt nusileidimą, būtent, atsižadėt savo reikalavimų 
prieš Ameriką. Tie reikalavimai remiasi tuo, kad “balta
gvardiečių” sukilimo ir užsienių intervencijos metu Jung
tinės Valstijos teikdavo pagalbą sovietų valdžios prie
šams. Iš to,'sako bolševikai, Rusijai pasidarę daug žalos, 
ir Amerika turinti už tai duoti sovietų valdžiai atlygini
mą. Kartą vienas bolševikų diplomatas pareiškė, kad at
lyginimas, kuris priklauso Rusijai iš Jungtinių Valstijų 
už minėtąsias skriaudas, yra didesnis net, negu Rusijos 
skolos Jungtinėms Valstijoms.

Taigi šito atlyginimo reikalavimą sovietų valdžia 
dabar jau sutinka nereikalaut, kad tik Washingtonas ne
atsisakytų pradėt su ja derėtis.

nepalyginamai stipresnė, negu 
tautininkų) ir reikalavo sau 4 
vietų. To reikalavimo teisingu
mą pripažino net klerikalų va
dai (pav. kun. Kemėšis), bet 
šliupas užsispyrė, kad socialis
tams butų duota tik 2 vietos. 
Tuo budu jo pastangomis buvo 
pasiekta to, kad komitetas su
sidarė tiktai iš klerikalų ir tau
tininkų.

Tokių pavyzdžių, kur laisva
manių tėvas varinėjo piktus 
^kerštus prieš socialistus ir tuo 
Jikslu net darydavo sutartis su 
klerikalais, butų galima ir dau
ginus nurodyti. Tuo gi tarpu 
socialistai niekuomet nėjo į blo
ką su klerikalais prieš tautinin
kus, nors pasiūlymų iš klerika
lų pusės buvo. Vieną kartą, pav. 
kun. F. Kemėšis per telefoną 
paprašė “Naujienų” redaktorių 
utvykti i Atlantic (buvusį His- 
mark’o) hotelį pasikalbėti “svar- 

biais reikalais”. Tame pasikal- 
bėjime klerikalų vadas davė 
propoziciją, kad socialistai susi
dėtų su katalikais ir kovotų 
liendrai prieš laisvamanius-tau
tininkus. Savo sumanymą kun. 
Kemėšis motyvavo, tarp ko ki
ta, tuo, kad ir socialistams ir 
katalikams, girdi, rupi “socialia 
klausimas” (darbininkų klausi
mas), o tautininkai, kaipo libe
ralai, esą buržuazinės tvarkos 
rėmėjai. Prie tos pfOgos buvęs 
Amerikos kunigų lyderis nuro-1 
dė prieškarinės Vokietijos pa
vyzdį, kur socialdemokratai dar
bininkai kartais eidavo bendrai 
su katalikais darbininkais, ko
vodami prieš liberalus.

Bet šitą kun. Kemėšio pasiū
lymą socialistai atmetė. Jie to
kiu budu, kaip šliupas kad ko
vojo prieš socialistus, nenorėjo 
kovoti prieš jį.

and Atlantic I’hoto]

Illinois universitetas uždraudė studentams automobiliais
važinėtis, tad jie važinėjasi dviračiais.

Apie Įvairius Dalykus.
Karvės reikšmė 
indy gyvenime

dėlIndų-nioslemų nesutikimai 
karvės.— Skirtumas protavi
me.—Teikimas yra vienas 
svarbiausiu dalykų indų re
ligijoj. — Religijos reikšmė 
indo gyvenime.— Karvės ap
saugojimas. — Gyvų daiktų 
giminingumas.— Jagadis Bo- 
se’o samprotaviami.—Pastan
gos indų-moslemų nesutiki
mams išlyginti.

asmuo buvo nelie
tos paprastos prie-1' 
guru yra skaito- 
d a veju. G u r u

Šitoks bolševikų nusileidimas Amerikos valdžiai ro
do, kad jiems būtinai reikalingi pinigai. Be užsienių ka
pitalo pagalbos sovietai nepajėgia atstatyt savo suirusią 
pramonę.

Aišku, kad būdami tokioje padėtyje bolševikai,, no- 
roms-nenoroms turi pataikant užsienių kapitalistams ir 
jų valdžioms ir turi “rimtai” elgtis. Todėl galima tikėtis, 
kad sovietų valdžia dabar paliaus svajojus apie karines 
avantiūras ir apie “pasaulio revoliuciją“.

Sąryšyje su Krasino pareiškimais skolų mokėjimo 
klausimu yra įdomios paskutinės žinios apie vidujinius 
santykius Rusijos komunistų partijoje.

Viena žinia (Junius B. Wood telegrama iš Maskvos) 
sako, kad bolševikų partijos centras siūląs partijos su
važiavimui pavartoti “disciplinos priemones“ prieš Zinov- 
jevą, Trockį ir Piatakovą. Kita žinia (iš Berlyno) pra
neša net, kad Rusijos komunistų lyderiai rengiasi Zinov- 
jevą, Trockį ir Piatakovą išmesti iš partijos ir ištremti 
i Sibirą.

Atsiminkite, kad Zinovjevas tai trečiojo internacio
nalo prezidentas!

Vadinasi, su užsienių kapitalistais daroma taika, o 
“revoliucinio komunizmo” vadams sukama sprandas. Ku
ris iš komunistų sapnavo, kad bolševikai prie to prieis?

Įvairenybes
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Mufty mada grįžta
Pasak užsienio spaudos ži

nių, ateinančiai žiemai grįžta 
jau keli metai buvusios iš ma
dos išėjusios moterų m uitos. 
Mat, paskutiniais metais iš vi
sur pradėjusios skųstis ponios, 
kad dėl nelemtos mados nebe
nešioti muitų nukenčiąs jų šą
lančių, rankų gražumas. Todėl 
madų pranokėjai šiemet vėl 
įvedama muftų madą tik 
pačios muftos dabar bus ma
žutės ir apvalios, o ne tokie 
dideli keturkampiai krepšiai, 
kai|) seniau kad nešiodavo.

Svetimšaliai svečiai 
apsimoka

Paryžiaus laikraščio “Journal 
dės Debats” pranešimų, labai 
didelių pajamų Prancūzijos val
stybė turi iš svetimšalių turis
tų lankymosi Prancūzijoje. Per
nai, pavyzdžiui, vieni ameri
kiečiai atvežė prancūzams 226 
milijonus dolerių. Apskaičia
vus' tatai dienos kursu po 35 
frankus dolerį, susidaro . graži 
devynių milijardų frankų su
ma !

O drauge su amerikiečiais 
lankosi Prancūzijoje dar daug 
ir kitų kraštų turistų, ypač 
anglų.

Karvė yra svarbiausi, priežas
tis nesutikimų tarp indų (in- 
dusų) ir moslemų. Indai karvę* 
laiko šventu tvariniu ir yra pa
siryžę mirti dėl jos. Tuo tarpu 
mahometonai nei kiek nesiskai
to su indų sentimentu ir plauna 
karves mėsai. Amerikos ir Eu- 
ropos žmonėms, sako Stephen 
G. Krishnayya, visa tai gali at
rodyti juokingu dalyku, 
suprasti indo protavimo 
reikia arčiau susipažinti 
gyvenimo sąlygomis.

Įsivaizduokite,* z sako
hnayya, kad indas, kinietis ir 
amerikietis atvyko Niagaros 
krioklio pasižiūrėti. Indas, sau
lėtekių šalies atstovas, nusilen
kęs prieš tą įstabų gamtos vaiz
dą pasveikins jame Dievų, sa
kydamas: “Koks kilnus regi
nys! Ir jei jis yra taip didingas 
ir įstabus, tai kaip didingas ir 
įstabus turi būti tas, kurs jį 
sukūrė?” Kinietis, Konfucijaus,

Kad 
būdų, 
su jo

Kris-

gamtos vaizdo sužavėtas, su
šuks: “Koks gražus’ reginys! ba
sių pasikviesti savo draugus ir 
gimines, kad ir jie galėtų tuo 
įstabiu vaizdu pasidžiaugti”. 
Tai pasakęs, jis atsives savo 
šeimą ir draugus, kad ir jie ga
lėtų gamtos gražumu pasi
džiaugti. Persiėmęs utilitarine 
dvasia, amerikietis įvertins 
krioklį iš moksliškio atžvilgio, 

tai

Kiek laiko žmogus su
gaišta kalbėdamas

>1

Apžvalga
KAM UŽGINČYTI TIESĄ?

“Sandara” sako, kad Dr. J. 
Šliupas, > būdamas > Amerikoje, 
niekuomet nešmeižęs'socialistų, 
o tiktai kritikuodavęs juos, ir 
niekuomet nepataikavęs kleri
kalams.

Be reikalo ji mėgina užgin
čyti tiesą. Kai buvo rengiama 
(1916 m.) “Lietuvių Diena”, p.

Į šliupas išleido atsišaukimą, at
kreiptą prieš socialistus, ir ta
me atsišairkime sakė, kad jeigu 
socialistai drįs rinkti aukas 
Lietuvos žmonėms, nukentėju- 
siems dėl karo, be Centralinio 
Komiteto leidimo, tai jie bus 
“imami už keteros, kaip apga
vikai!” Tai buvo ne kritika, bet 
purvais drapgtymas. ,

Centralinis komitetas ąukoms 
rinkti “Lietuvių Dienoje” buvo 
sudarytas iš 12 narių. Socialis
tai norėjo įeiti į jį lygiomis tei
sėmis su kitomis srovėmis (nors 
jų organizacija tuo metu buvo

Yra patirta, kad žmogus vi
dutiniškai kasdieną kalbėdamas 
praleidžia tris valandas laiko. 
Jei šitą jo kalbą surašyti ir iš
spausdinti, tai ji sutilptų 9 
“Trimito” formato puslapiuose? 
O jei visą žmogaus kalbą, ku
rią jis pasako per ištisus me
tus išspausdinti: tai susidarytų 
25 stamboki lomai, gana savo
tiško kurinio, vietomis gal net 
ir įdomaus. Tikslumo deliai rei
kia pastebėti, kad šis skaičiavi- 
nui{* neliečia: advokatų, seimo 
narių, pirklių ir kitų plepių 
žmonių.

“Vaje!” sušuks jis: “Kiek 
energijos eina niekais!”

Iš tp pavyzdžio matyti, 
žmonės skirtingai įvertina vie
nų ir tų pat| dalyką. Tad kal
bant apie karvę reikia turėti/ 
galvoj tų rolę, kokią ji lošia 
indų gyvenime. Darbai, kurie 
civilizuotose šalyse yra atlieka
mi elektra, garu ir gazu, Indi
joj yra jaučių apdirbami. Tan
kiai jaučiai pavaduoja ir ark
lius. Jaučiais aria laukus, spau
džia aliejų, mala grudus ir 
na cementą. Karvės pienas 
svarbus maistas kiekvienoj 
dų šeimoj. Nors karvė yra 
pamainomas galviju® vietoj 
veliantiems /žmonėms, bet seno
vės arijų migravimo ir koloni- 
žavimos i procese jos reikšmė 
puvo dar didesnė. Reikia atvyk
ti v į Indiją, .sako; Krishnayya, 
kad patirti tikrąją į karves rei
kšmę. .. •

Karvė palaiko žmonių gyvas-

kad

kal-

tri- 
yra 
in- 
ne- 
gy-

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

ma. Teikimas yra vienas svar
biausių dievybes atributų. Ko
dėl upė Gongo yra laikoma

šventa? Todėl kad ji teikia- 
duoda kraštui gyvybę, tręšia 
slėnį, per kurį plaukia, ir mai
tina milionus žmonių. Upė Gon
go yra tikra palaima. Jos perio
diški potvyniai suteikia slėniui 
vandens ir trąšų. Kodėl g u r u 
(mokytojo) 
čiamas? Del 
žasties, kad 
mas žinių
b b a k t i (atsidavimas moky
tojui) yra beveik taip jau svar
bi indo prievolė, kaip ir D i va 
b h a k t i (astidavimas Dievui). 
Indų samprotavimu, kelias į 
didybę ir dieviškumų yra per 
tarnybą ir naudingumą.

Religija indų gyvenime yra 
svarbus motyvas jų gyvenimui, 
o taip jau ir elgesiams tvarky
ti. Jie patyrė, kad kai kurie 
darbai ir kai kurios pareigos 
yra geriau atliekama, kuomet 
gaunama religijos sankcija. Pa
vyzdžiui, palaikymas švaros ir 
higienos klausimai pareina iš 
religijos motyvų. Už nepildy
mą jos taisyklių religija skiria 
net bausmę. Religija žymiame 
laipsnyj kontroliuoja ir tvarko 
indo gyvenimų. Ortodoksinis 
indas privalo išsimazgoti prieš 
kiekvieną valgį. Jis negali įei
ti į ‘ virtuvę arba valgomąjį 
kambarį tais pačiais rūbais, ku
riais jis buvo gatvėj. Religija 
numato tam tikras dienas, ka
da indas privalo maudytis upėj 
arba jurose. Indas mano, kad 
visa tai darydamas, jis pildo 
savo religijos prisakymus. Tai’ 
gal prietarai, bet kas gali įro
dyti tų prietarų žalingumų?

Indai keliauja lankyti šven
tų upių ir koplyčių, tikėdami 
gal užsitarnauti nuopelnų bu
simam gyvenimui. Besimaudy- 
dami šventoje upėje, jie tikisi 
apvalyti savo sielas iiuq nuo
dėmių. Tų kelionių sumanyto
jai vadovavosi tuo išrokavimu, 
kad tai yra vienintelis būdas, 
kuriuo galima priversti indą 
palikti savo namus ir keliauti 
svetur. Svetur gi indas novoms 
nenoroms turi susitikti su įvai
riais žmonėmis ir susipažinti 
su jų nuomonėmis bei papro
čiais. Kadangi Indijos gyven
tojai nelabai tesidomi prekyba 
ir pramone, tad religija tebuvo 
vienintelis akstinas, kuris ga
lėjo juos priversti keliauti ir 
palaikyti tarpusavius santykius 
su toliau gyvenančiais kaimy
nais. Religijai indas nesigaili 
paaukoti nei laiko, nei pinigų. 
Apsišvietęs indas, suprantama, 
pajėgia atskirti tai, kas pri
klauso religijai, o kas sociolo
gijai bei psichologijai. Bet se
novėj tik religijos patvarky
mais tebuvo galima tinkamai 
indo gyvenimas sutvarkyti. 
Maž-daug panašįui buvo sudaryti 
ir Mozės * įstatymai žydams. 
Kaip Mozė, taip ir indų w religi
jos kūrėjai tikėjo, jog religija 
yra žmogui, o ne žmogus reli
gijai. Jie kokiu tai keistu bil
du vadovavosi pragmatizmo dės
niais, priversdami religijų tar-

nauti žmonių reikalams.
Indijos išminčiai suprato, 

kad žmonių gyvenimas priklau
so nuo žemės ūkio, ir todėl 
žemdirbystė privalo būti laiko
ma svarbiausiu dalyku. Dauge
ly! pasaulio kraštų mes girdi
me šauksmą, kad reikia grįžti 
atgal į ūkį. Ten ūkiai apleidžia
ma, miestuose pasireiškia per- 
didelis žmonių/'*- ♦ susigrūdimas, 
huiuslrializmo pasekmės yra 
matomos ir jaučiamos. Patva
rumui šalies, kur kaimiečių 

yra tautos nugarkaulis, 
sudaro rimto

klasė 
industrializmas/ 
pavojaus.

Senovės indų 
jog žemė laikosi 
čio rago. Tuo norima pasakyti, 
kad žemės ūkis išlaiko žmones. 
Net šiandie 87% iš 320,000,000 
indų gyvena ūkiuose. Ir kadangi 
Indijos žemės ūkis remiasi jau
čio darbo jėga, tad ir buvo ne- 
įnianomai svarbu apsuugoti 
karvę nuo mėsininko peilio. Ku
riuo budu tai buvo galima 
riausia padaryti? Žinoma, 
vedant karvės apsaugojimą 
ligijai.

Y/a tame dar ir gilesnės 
kšmės. Apsaugojimas karvės, 
sako indų nesipriešinimo apaš
talas, “reiškia brolybę tarp 
žmogaus ir žvėries”. “A h i ni- 
s a, meilės ir nekaltybės dvasia, 
lygiai globoja gyvulius ir žmo
nes.” Tuo norima pasakyti, kad 
visi gyvi daiktai yra giminin
gi. Gyvybė yra vienybė, tik 
yra skirtingi kaip gyvybės, taip 
ir protingumo laipsniai. Nepa ' 
prasti indų mokslininko, Jaga
dis Chandra Bose, atradimai

tie nesutikimai pašalinti. Mosle- 
nų Lyga priėmė net rezoliuci
ją, kuria pasižadama pagerbti 
karvę. Daugely j vietų maho
metonai, dcl šventos ramybes, 
deda pastangų, kad karves ne- 
butų skerdžiamos indams ma
tant. Kai kurie žymus mosle- 
mų vadai visiškai net atsižadė
jo karvės mėsą valgyli. / 

Iš kitos: pusės, tarp indų ir
gi atsiranda žmonių, kurie kar
vės šventumą nebestato aukš
čiau visko. Pavyzdžiui, Maha
tma Gandhi sako:

“Gerbdamas karvę, aš tiek 
imi gerbiu žmogų... Tad ar aš

• Į privalau nužudyti mahometoną, 
ant vieno jau- išgelbėti karvę? Taip da

rydamas, aš likčiau ir karvės 
ir mahometono priešas. Todėl 
karvės apsaugojimui aš težinau 
lik vieną būdą: geruoju prašy
ti mahometono, kad dėl visų 
ramybės ir jis prisidėtų prie 
Karves apsaugojimo. Jeigu jis 
neklausys manęs, tai aš išsi
žadėsiu karvės, nes daugiau nie
ko nebeliks daryti. Jeigu aš be 
galo gailėčiaus karvės, tai aš 
privalėčiau už ją savo gyvyl^1 
paaukot, bet nedtimt savo bro
lio gVvybės. Tai, mano suprati
mu, yra religijos įstatymas-”. , 

Sporadiški indų-moslemų su
sirėmimai, sako Krishnayya, 
rimtos padėties nesudaro. Tie 
susirėmimai tankiausia įvyksta 
tik miestuose, kur gyvena vos 
7% Indijos- žmonių. Kaimuose- 
ramu. Kaip jau buvo minėta, 
miestuose nesutikimų priežastis 
irgi bandoma pašalinti.

Taip Krishnayya nušviečia 
indų religijos vieną pusę. Jo 
rašto svarbiausias mintis aš čia 
ir bandžiau atpasakoti. Dalinai 
pasinaudojau ir V. D-nio strai-

legenda sako

ge
ls
ve-

rei-

Jis įrodinėja, kad augmenys tu
ri smagenų ir nervų sistemą, 
kuri yra panaši žemesnio tipo
gyVių smagenų ir nervų sįste-| psniu tuo pačiu klausimu. Mums 

Indų dvi religijos’, budiz- atrodo keista, kad indui karvės 
garbinimas yra religiška prie- 

Bet juk kitose religijose

mai.
mas ir jaimizmas, A h i m s a 
(priešinimąsi žiaurumui) laiko volė.
vienu svarbiausių dėsnių. Indų yra dar daugiau nesąmonių ir 
galvotojai mano, kad meilė'kvailybių. Prie progos gal teks 
gyvulių teikia gyvenimui tur-j apie kurią nors laukinių žmonių 
tingesnės reikšmės, 
intelekto, 
horizontą. Tą idėją indas ypač kokiomis nesąmonėmis jie aiš I • • •• _ __ _ X _ • Y • ■ •

praplečia Religiją pakalbėti, lasyk pama- 
dorovės- ir emocijų j tysile kokių dar yra žmonių ir 

‘ j- » 

kiną įvairius gamtos reišiknius. 
—K. A.

išreiškia karvės gerbimu. Ka
dangi karvė yra labai naudinga 
ir maloni, tai ji labiausia tinka 
reprezentuoti indui visą gyviją.

Taip dalykams esant indų- 
moslėmų nesitikimoms neturėtų 
būti vietos. Pastaruoju laiku 
pradėta jau pastebėti, jog tie 
santykiai eina geryn, nežiūrint 
į tai, kad vietomis ir kyla ne
tikėti susirėmimai ir muštynės.✓ * 
Kaip iš vienų, taip ir iš kitų 
pUs'ės rodoma nuoširdaus noro

SIUSKIT PER 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON
To preso Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuviai DaKtarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
GyiĄtojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago. 111.

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

j—5buo 9 IM U ry|el yalandoa į nuo & g v«l.'v»karę

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Roulveard 
7820. Ros., 0641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Are.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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-
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PIANŲ KRAUTUVĖS 
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‘‘NAUJIENOS’ 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

Kraujo, odos, chroniškasHICAGOS 
ŽINIOS

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

f MAJ1H 
-IT'S ABOUT

CRACZY TO 
C^T 

( MARKSO'. .

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažystamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmonės Amerikos 
N a u j i e nji s labiausia 
mėgsta.

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

Rytoj paskutinė registrą 
cijos diena

provincija, 
Lietuvos 

reiškė 
Lietu- 
sutar- 
Rusija

ri gražiai paskambino pianu 
vieną kurinį. Rimtą ir rūpestin
gai apdirbtą kalbą pasakė mu
sų konsulas p. Povilas žadeikis, 
nurodydamas tarp kitko ir į 
liūdną okupuotojo į krašto gy
ventojų, kenčiančių svetimą 
priespaudą, likimą ir pareikšda
mas viltį greito Lietuvos atga
vimo savo sostinę, pakvietė vi
sus paremti Vilniaus lietuvių 
kovą už ižsiliųosavimą iš po 
svetimo, jungo. •

Begist 
atdaros 

vak.

Vilniaus Dienos apvaikš 
čiojimas

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRĖ

nams
pasižymėjo, gręsje
kalėjimas.

{veltųjų j gralių kapitonų
pavardžių neskelbiama, bet nu-

Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

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

Bytoj, utarninke, bus pasku
tinė registracijos diena Cicero 
miestely. Visi piliečiai turi re
gistruotis, nes kitaip., negalės 
dalyvauti ateinančiuose- rinki
muose.

rado gerai |re 
dirbtuvę, kurioj pirmiau 
batarejų dirbtuvė, M,000 galio 
nų alkonolio ir suėmė 8 mun 
šainerius.

žutingas pačiai Lietuvai, nes 
tokis karas uždegtų visą Euro
pą ir butų gal dar baisesnis ir 
už buvusįjį pasaulinį karą, taip 

į kad Lietuva galėtų likti tiek 
sunaikinta, kad po karo gal 
nebebūtų kam ir imti Vilnių. 
Bet Vilnių jungtis su Lietuva 
verčia paties Vilniaus ekonomi
niai reikalai. Lenkijai jis ne
reikalingas ir yra tik bereika
linga našta, nes Vilnius prie 
dabartinių aplinkybių negali 
savystoviai gyventi, kadangi jis 
visą laiką gyveno iš Lietuvos ir 

(be jos apsieiti negali.\) kada 
j ir Lenkijoj įsigalės demokrati
ja, tada nebus sunku susitarti 
abiejų šalių demokratijoms ir

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

- VU. 
s

Pereitą penktadienį, spalio 8 
d., buvo ąpvaikščiojama Vil
niaus Diena — liūdnos šešių 
metų sukaktuvės plėšriųjų len
kų pasįgrobimo Lietuvos sosti
nės Vi 
Lietuvos teritorijos

iaus. ir apie trečdalio

IMK PAVYZD) 1$ - RAUIO 
“NAUJIENŲ" DRAUGO

Buvo dar 
stovas J. Semaško, kuris pasa
kė trumpą prakalbūlę lietuvių 

uopelnas , kalboj, išreikšdamas baltgu- 
džių užuojautą lietuviams.

Pabaigoj “Birutės” Choras, 
komp. A. Vanagaičid vedamas 

tai, kaip sudainavo “antrąjį himną” “Ei 
Bet 

nebuvo 
nebuvo

jausmingą “Kur bakūžė 
liaudies dainą “Kur 
Nemunėlis” ir pa- 
“Oi greičiau, grei- 
“Išeivio”, S. šim-

ne pasauli, mes be Vilniaus nenu
rimsim” ir kartu su publika 
— Lietuvjos Himną. Tuo masi
nis mitingas Liet. Auditorijoj

pats ateiti i 
parodyti savo 

Kapitonas gaudavęs 
menesį. Geimą šaika 

mgštų sandelį prie 
l'aylor St., kuris dir- 
r naktį. Alkoholio bu- 

leidžiama po' 500 galionų Į 
Tas visas biznis buvo va

šu žinia, bet ir 
policijos. Polici
jai ka išmokėda- 

Į mėnesį. Taipjau 
daug alkoho-

Lietuvos-Busijos sutartim yru 
labai susirūpinę. Galiaus visi 
kalbėtojai išreiškė viltį, kad 
Vilnius neužilgo bus atvaduotas 
ir prijungtas prie Lietuvos, 
žmonių ūpas abiejuose mitin
guose buvo labai pakilus ir vi
si duosniai atsiliepė į pakvieti
mą aukoti Vilniaus reikalams 
ir paremti kovojančius su nuo
žmiais okupantais lietuvius.

Lietuvių Auditorijoj, skait
lingą masinį susirinkimą ati
darė Jaunuolių Orkestras, ve
damas p. J. L.Grušo. Išpra- 
džių jis sugriežė keletą gražių 
klasinių kurinių, o paskui, p. 
J. Locaičiui atidarius patį mi
tingą, sugrojo Lietuvos Him
ną. Po to mitingo vedėjas S. 
Rodis pasakė gražią įžanginę 
kalbą, nurodydamas reikšmę 
Vilniaus Dienos, visos Lietuvos 
gedėjimo dieną delei laikino 
netekimo savo sostinės, prista-

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

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

Lenkutis Henry Pietrucha, 
16 m., kuris buvo antru kartu 
teisiamas už užmušimų graiko 
pedlioriaus Chionis, prie 35 iv 
Union gatvių, vėl tapo nuteis
tas 14 metų kalėjimam Byla 
buvo nagrinėjama antru kartu 

kad du svarbiausi liudy- 
lietuvių vaikai, po pirmai 

delei grūmojimų kitų 
buvo atšaukę savo liūdi- 

Pirma karta Piet- 
nuteistas irgi 14

' [Pacific and Atlantic Photo]
Suzanne lx?ngien (po kairei), tenniso čempionė, kuri tennis 

pasirinko kaipo profesiją. Ji yra franeuzė, bet šį rudenį loš 
Amerikoj. Už lošimą ji gaus gaus apie $50,000.

Eederalinės žvalgybos agen
tai, kurie tyrinėja policijos 
graftą, kokį ji gauna iš viso
kių butlegerių iv munšainerių, 
jau įtraukė j savo tinklą pen
kis policijos kapitonus, keletą 
leitenantų, nemažai seržantų4r 
šimtus policistų. Pasak žvalgy
bos agentų, jie turi tiek daug 
irodyihų prieš juos, kad dauge- 

, ypač policijos kapito- 
kurie dlugiausia graftu 

n\vorth

Grojikliai Pianai.
Užsitarnavo ir laimėjo 

didžiausias dovanas
(Aukso Medalius, Diplomus ir 

Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginamą Vertybę

Rytoj, antradieny, spalio -j 12 
dieną, yra paskutinė registra
cijos diena. Begistruotis turi 
visi piliečiai, kurie neužsiregist
ravo spalio 2 d. Kas nebus už
siregistravęs dabar, tas negalės 
balsuoti lapkričio 2 d. kongre
siniuose balsavimuose, kada 
bus renkamas senatorius ir 
daug kitų augštų viršininkų, 
taipgi bus pasiūlyta daug kitų 
projektų — paskolos bonų iš
leidimo, panaikinimo 
šviesos taipymo, taksų 
mų papildymo ir t. t.

Begistruokitės rytoj! 
racijos vietos’ 
8 v. rvto iki 9

dviejų dienų po |>asiirašymo Su
valkų sutarties, kuriąja lenkai 
buvo pripažinę Vilnių Lietuvai 
ir pasižadėję daugiau nebepulti 
Lietuvos!

Dideli masiniai susirinkimai 
buvo surengti dviejose vietose 
- Cicero Liet. Liuosybės sve
tinėje ir Bridgeporto Lietu

vių Auditorijoj. Abi salės bu
vo pilnos žmonių, kurie išklau
sė turtingus muzikalioms pro
gramos, svarbius kalbėtojų 
pranešimus ir priėmė rezoliu
ciją, kurioje protestuojami! 
prieš lenkų smurtą, okupuoto
sios Lietu vos gyventojų slėgi
mą, išreiškiama gilu 
kinimas dabartinės 
valdžios laimėjimais
su Busija ir raginama tęsti ko
va dėl Vilniaus išvadavimo 
(žr. rezoliuciją šeštadienio 
Naujienų numery).

Cicero Liet. Liuosybės sve
tainėje kalbėjo Naujienų Be- 
daktorius P. Grigaitis, Dr. A. 
Montvidas. Muzikalį programą 
ten išpildė DJ L. K. Vytauto 
Benas, vedamas ciceriečio J. 
Balako.

Bridgeporto Liet. Auditorijoj 
kalbėjo Lietuvos konsulas P. 
žadeikis, Vilniaus Vadavimo 

alkoholio Komiteto pirmininkas S. Kodis 
buvo ir Naujienų Redaktorius P. 

Girigaitis. Muzikaliais progra
mas buvo turtingas ir įvairus. 
Visi kalbėtojai reiškė gilaus pa
sipiktinimo lenkų pasigrobimu 
Vilniaus, jų nuožmiu persekio
jimu Vilniaus krašto gyventojų, 
padarytais Papos konkordatais 
su Lenkija ir Lietuvos kunigi
ja, kuriais Vilniaus pripažys- 
tamas Lenkijai, o Lietuvoj su
tveriama bažnytinė 
kurion okupuotosios 
dalys visai neįeina; 
pasitenkipimo naujosios 
vos valdžios padarytąja 
tim su Busija, kuriąja 
pripažysta Vilnių Lietuvai, tuo 
“palaidotą” Vilniaus klausimą 
išnaujo prikeliant prieš viso-pa
saulio diplomatus, kurie tąja

Užklupo munšaino 
dirbtuvę

18 apsiginklavusių šautuvais 
Gary policistų užklupo didelę 
munšaino dirbtuvę prie 9 Avė. 
ir E. .1. et E. geležinkelio. Jie

Or. J. W. Beaudette
VIRSIU ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashlan
Valandos: •

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 13. NedA 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po plotų

REZIDENCIJA:
2226 MarUiall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 44M1
TELEFONAS C ANA L H 64

Dainininkė p-ia S. Krasauc 
kienė, akompanuojant p-Iei Sa 
dauskaitei, kaip visuomet, la 
bai gražiai padainavo tris dai 
neles 
samanota”, 
banguoja 
triotingąją 
čiau” (1 
kaus).

Artistas S. Pilka labai jaut
riai perskaitė karštą atsišauki
mą dėl Vilniaus^ o po to nepa
prastai gražiai padeklamavo, p. 
Byanskui akompanuojant pia
nu, pilną gilaus jausmo melo
deklamaciją “žuvusiems ka
riams”, kuri visą publiką giliai 
sujudino.

Kalba P. Grigaitis. Jis karš
toj kalboj’ nurodo kaip lenkai 
pasigrobė Vilnių, kaip paskui tą 
patį Vilnių Lenkijai pripažino 
ir Papa, delei kurio konkorda
to su Lenkija karštai protesta
vo ir Chicagos lietuviai; kaip 
paskui tas pats Papa sudarė 
iš Lietuvos bažnytinę provin
ciją, kurion betgi neįeina oku
puotoji Lietuva, tuo antru sy
kiu patvirtindamas atidavimą 
Vilniaus Lenkijai ir kaip paga
lios Lietuva dabai' padarė sutar- 

itį su Busija, sujudinusią visas 
didžiąsias valstybes, nes Vil
nius tapo pripažintas Lietuvai Vilnių sugrąžinti Lietuvai 
ir tuo išnaujo atgaivintas visas 
Vilniaus klausimas ir išstaty
tas prieš visą pasaulį. Ta sutar
tis tai yra dideliš m 
dabartinės, Lietuvos valdžios, 
sakė p. Grigaitis. Kaip konsulas 
p. žadeikis, taip ir p. Grigaitis 
plačiai kalbėjo apie 
Lietuva gali atgauti, 
vieno, nė kito kalboje 
žvanginimo ginklais, 
šaukimo į kruviną kovą, nebu 
yo kurstymo prie karo. Atpenč įr užsibaigė, 
abu kalbėtojai nurodė, kad tik j Aukų kovojantiems 
ramiu budu, tik demokratinė- tinkavimą vilniečiams 
mis priemonėmis Lietuva gali įrt $129.60. —K. B. 
atgauti savo sostinę. P. Grigai
tis net nurodė, kad karas prie 
dabartinių aplinkybių butų pra-

rodoma tik, kad jie nėra iš vie
nos kurios miesto dalies, bet iš 
įvairių dalių • du iš South 
Side, du iš North West Side ir 
vienas iš North Side.

Agentai gavę prisipažinimą 
iš vieno vadų buvusios stiprios 
ir didelės Genna butlegerių sai
kus. Pasak to liudytojo, polici- t 
ja iš butlegerių gaudavo nuola
tinę algą. Bet kad gauti algą 
policista^ turėj 
paskirtą vietą ii 
žvaigždę, 
po $500 į 
turėjo trijų 
1022 W. 
bo dienų 
vo iš 
diena € 
romas ne tik 
su pritarimu 
jos apsaugai 
vo po $6,500 
policija gaudav( 
lio papiginta kaina

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

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek daugiaus už paprastus pia
nus. ,

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojiklio savo 
namuose.

Matykite Kimball pas l’eoples

Egzaminuoja akis — 
akinius — šlifuoti 

ant vietos.

Di. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

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

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

J.F.RADZIUS 
a Pigiausia* Lietuvi* 

Graborius Chicagoje
Laidotuvšse patar- 
“auju geriau ir pi- 

O O giau negu kiti, to- 
dėl, kad priklausau 

RL prie grabų ifcdirby-
I atės.

OFISAS:
'668 W. 18th SL
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Sveikatos komisionierius Dr. 
Herman H. Bundesen praneša, 
kad sveikatos departamentas 
veda smarkią kovą su durnais. 
Dirbtuvės, kurių kaminai per
daug rūksta, yra aštriai bau
džiamos.

lečiaus, kaip Dr. Bundesen 
sako, fabrikai ir geležinkeliai 
kooperuoja su sveikatos depar
tamentu ir stengias durnus su
mažinti, taip kad dabar nusi
žengėlių jų tarpe yra mažai.

Daugiausia betgi nusižefigė- 
lių yra tarp mažųjų' namų ir 
apartmentų, kurie neužilgo už

ties savo krosnis. Daugelis jų 
stengiasi kooperuoti ir sumažin
ti durnus, bet yra daugelis ir 
tokių, kurie nepaiso ir tyčio
mis, o kiti ir dėl nežinojimo, 
prasižengia prieš durnų patvar
kymus, leisdami iš savo kaminų 
juodus durnų kamuolius.

Dr. Bundesen sako 
žiemą apartmentiniai 
bus aštriai dabojami, 
sak Dr. Bundeseno, 
departamentas neturi 
bausti nusikaltėlius, bt 
tų juos išmokinti tinkamai kū
renti krosnis kad nebūtų du
rnų. Todėl kas norėtų išmokti 
kūrenti krosnis be durnų, gali 
Iššaukti sveikatos departamen
tą — Main 0447, extention 266 
ir jam bus suteiktos visos rei
kiamos informacijos.

Kūrenti gi be durnų apsimo
ka, nes durnai nieko daugiau 
nereiškia, kaip neperdegusias 
anglis — paleistą vėjams šilu
mą, o kūrenimas be durnų reiš
kia tai, kad iš anglių yra iš
gauta visa šiluma ir kad tie 
anglys tapo tinkamai sunaudoti. 
Kūrenti gi reikia mokėti. Vie
nas suvartos labai daug anglių 
ir neturės šilumos, nes viską 
paleis dūmais, o kitas su .puse 
tiek anglių gaus daug daugiau 
šilumos, nes pas jį anglys bus 
tiksliai sukūrentos ir nedarys 
vien durnus.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborjus

4 W >, •'/ 'g < “l’
Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

i skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose
Teatro me£ėjams~artis 

tams žinotina

vakare, sužinosite smulkme
nas. Suprantama, mokėkit ko
kį nors eilėraštį arba monolo
gą, iš kurio galima butų spręs
ti apie jiųjų gabumą. —A.

Teko nugirsti, kad pirmadie
ni, spalio 11 d., Raymond Cha
pel svetainėje Liet. Vaisi. Te
atro artistas St. Pilka norin
tiems prasilavinti scenos mene 
atidaro 
s Indiją.
(lininio

vaidybos mokyklą -- 
Jau iš pirmo savo vai- 
art. S te Pilka parodė, 

yra gabus ir rimtas
menininkas r susilaukė iš či- 
kagiečių pilniausiu savo dar
bams pritarimo. Žiūrint į art. 
S. Pilkos veikimą, rodos, di-ą- 
siai galima pranašauti, * knd 
šiais metais mes tikrai susi- 
lauksime įdomaus lietuvių te
atro. Art. S. Pilka ue tik turi 
didelių privalumų, kaipo akto- 
lius ir režiserius, bet galima 
tikėtis, kad jis bus taip pat 
geras scenos meno niokytojas, 
nes savo laiku jis* studijavo Ru
sijoj pas žymiausius teatro pe- 
dagogus, vėliaus studijos tiks
lais buvo Vokielijoj.\

Musų teatre* mėgėjams yra 
nepaprasta proga įgyti iš teatro 
srities žinią ir patarimo. Art.. 
S. Pilka, be tam tikrų bendro 
teatrališko lavinimosi pamokų,

Rnseland
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra

telis laikė savo susirinkimą spa
lio 5 d., Strumilo svetainėje. 
Susirinkimas buvo* skaitlingas. 
Prisirašė nauja narė Marijona 
Mažeikiutė, kuri dar tiktai ke
lius savaitės kaip yra atvavia-

Iš komisiją raportų paaiškė
jo, kad L. S. M. Ratelis yra 
apsiėmęs suvaidinti Br. Varg
šo dramą “Pirmi Žingsniai dąl 
D. L. K. Geli i mino draugijoj ir 
Politiško ir • Pašeipos 
Tuodvi 
rengia

Kliubo. 
organizacijos bendrai 

vakarą 25 d. gruodžio 
vakare), Stnunilo svo

tą iru“ j

komisija 
vakaras

pranešu, kad
Butelio
čio 21 d., Strumilo svetainėje 
ir kas savaitę yra daromos re
peticijos susimokinimui farso 
“(iyvicįi Nuba.šninkai. Batolic- 

Įčiai netingi ir nesigaili savo 
laiko, kad gerai prisirengus- ir 
kad 
būt, 
telis 
telis

patenkinus publikų.

yra vienintelis dailės ra- 
visoje Chicagoje, o gal ir;

žada dar pastatyti su savo mo- vijoje Amerikoje, kuris turi 
veikalą, nuosavas dekoracijas papuoši-kiniais keletą įdomių 

tai vaidybos studijos lankytojai 
gautų galimybės repetuoti tuos 
veikalus, su musu žymiu art.-re- 
žisierium. Pamokos bus skiria
mos du syk savaitėje, vakarais; 
visas kursas tęsis 3 mėnesius. 
Užmokestis — 25 doleriai už 
visą kursų, bet neturinčius ga
limybės užsimokėti, art. S. Pil
ka žada visai nuo mokesčių pa-, 
liuos'uoti. Vaidybos studijoje 
mokiniai galės lavntis dviejose 
šakose: kaipo aktoriai ir kaipo 
režiseriai. Art. S. Pilka tik lai
kinai pas mus apsilankė, todėl 
nepraleiskime šios Ikrai nepa
prastos progos; visi, kam rupi 
musų scenos ateitis, lavinki- 
mės* pas gerą mokytojų. Beikia

mui savo vakarų. Be to komisi
ja darbuojasi, kad tą vakarų

kas lietuvių parengimuose bu
tų nnujienybė.

Batelis vis gauna daugiau 
naujų narių, daugiau rėmėjų ir 
daugiau simpatizatorių, o tasai 
duoda rateliečiams daugiau 
energijos jų veikimui. —Rep

i 
ir tikietai buvo padaryti del 
spalio 24 d. lečiaus pasirodė, 
kad tą dieną yra kitas parengi
mas, tad po ilgą ginčą nutartą 
vakarienę alidėti.

Daug buvo kalbėta apie apie
linkės švarumą, apie taisymą 
niekurią gatvių. Čia pasirodė 
daug skirtingą nuoomnių. Nie- 
kurie bijosi, kad bus dideli mo
kesčiai, nes dabar ir už eles mo
kama. 'Pečiaus ant sykio daug 
mokėti nereikia, tad ko bijoti? 
Gatves gi taisyti via Imtinai 
reikalinga. Taipgi reikia didės-* 
nią sūrų, kad neužt^enktų ru
siu laike didesnią lietų. Plačiai 
kalbėta ii- apie seniau pradėtą 
darbą uždarymą automobilių 
“junk yard” prie -18 Avė. 'Pas 
“junk yard” daro prašią įspū
dį į praeivius, nekalbant jau 
apie vietos gyventojus. Bet kad 
tą vietą apšvarinti, tai reikia 
visiems susitarti, o tuo tarpu 
pas mus vienybės nėra ir neži
nia ar kada ji bus. Be to rei
kia ir dirbti ir tai dirbti vi
siems, o ne keliems. Visi turime 
organizuotis, o pamatysime, 
kaip viskas kitaip virs.

Tas Pats.

PRANEŠIMAI
KIEK KAINUOJA 2MGGU1 FRA 

J/LEISTI' $100.00?

$6.00 | jnetat per Titą

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šį*ntą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti del kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 
tumėt juoH į banką ar k pulką?

N«ujjerą. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

jūsų

P.

Ar “Vilnies” šapa 
unijinė?

Jasulevi- 
ad “Vil- 

neima” pil
kas buvo

Chicagos Lietuvių Draugija S. 
yra didžiausia lietuvių savišalpos 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan- 
tieins nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šią draugijų 
yrp liuobas išvažiuoti iš Chicagos į 
biie 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 į šią 
draugiją, galite priduoti {įrašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. 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. I. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad iki 
gruodžio 6 dienai Ektumėt šios 
draugijc** nariai?.

ASMENŲ JJEŠKOJiMAI
IEŠKAU Zuzanos Sakaitės ir Pra

no šakio. Paeina Videikių kaimo, 
Kantaučių vnls., Telšių apskr. Gy
veno kaž kur Boselande. Turiu svar
bų reikalą; meldžiu atsišaukti ar
ba žinančių pranešti.

Kaziunė šnkaitė,
6716 So. Ashland avc. (’.bieago 

Tel. Prospect 3930

MES vaikai, pa j ieškom savo 
mamos Karolinos Armoškienės. 
Atsiliepk mama, jeigu gyva* te
besi. Mes jau visi esam užaugę 
ir norim žinoti apie musų ma
mą. .Ii mus apleido 1917. Ji yra 
lenkė, bet moka gerai lietuviš
kai ir su lietuviais draugauja. 
Kas žinote apie ją gyvą ar mi
rusią, rųeldžiame pranešti.

VValter ir Ilelen Armoski 
1011—Ist Avė., Sterling,; 111.

REIKIA DARBININKĮĮ NAMAI-ŽEME
VYRŲ

REIKIA grindelių prie west 
grindstones.

WHITAKER MFG. CO.
5723 W. 65th St.

Imkit 63rd St. gatvekarj 
iki Clearing

REIKIA vyrų, nuolat darbas, 
ateikit pasirengę darban. Atsi- 
šaukit. \

WESTERN FELT VVORKS 
*4115 Ogden Avė.

AUTOMOBILIAI

APSIVEDIMAI
TIKRA NAUJIENA

• CLEARING
Puiki 'proga dėl lietuvių šei

mynos, kampinis bungalovv, kar
štu vandeniu šildomas, su deli- 
katesen krautuve iš fronto. Vei
kli greit. 5700 W. 61th St.

PAHDAVIMU1U 5 kambarių mū
rinė ir medinė cottage, yra toiletai 
ir Vana, ir 2 karų garažas. 29iii S. 
Union avė.

3 FIATV medinis namas, 6- 
5-6 kambarių, yra garažas, pa- 
čiumi šildomas, mūrinis skie
pas, išmokėjimais. Parduosiu 
pigiai del ligos.

•* 5754 So. (’ai’penter St.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės, kad ir su vienu vai
ku, ne senesnės kaip 30 metų. Aš 
vaikinas 3() metų, turiu gerą darbą 
ir gerai apmokamą; esu Amerikos 
pilietis, turiu savo rakandus ir tur
to pradžiai gyvenimo. Man reikalin
ga moteris, nes man vienam sunku 
gyventi. Gali būti neturtinga. Siun
čiant laišką meldžiu įdėti savo fo
tografiją. Duosiu atsakymą kiekvie
nai.

Studebaker išleido naujus karui- 
“Custombuild Sedan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujo? 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti j seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685.

MILDA AUTQ SALES 
3121 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas namas, 6 kambarių, sun parlor, 

bloko iki gatvekarių, mainysiu j 
lotą. Phone Graceland 9451 po 5 va
kare. 547 Melrose St.

MODERNIŠKAS mūrinis bunga- 
low, tile stogas, 5 kambarių, yra gra
žus daržas, geroj rezidencijų gatvėj, 
1 blokas į rytus nuo Portage Parko. 
Savininkas 5248 Bellę Plaine Avė.

—

PARDAVIMUI
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St. 
Box 868

> Chicago, UI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Ros. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

ATSJSAUK1T tuojnu, 3968 Mil- 
waukec avė., 1 fl. ir pnsimatykit 
su Oscar Brant, jei jus norite nu
sipirkti gera Bellinan grojiklį už 
$120. Užmokėsime už ji ir dasta- 
tysime bile kur mieste arba prie
miesty, su pridėČku 79 rolelių, pla
čiu suninku ir stiklinėmis durimis 
kabinetą. Nereikia mokėti visus 
cash, bet aš’ noriu parduoti tuo
jau.

PARDAVIMUI namas gerame sto
vyje, 4 miegruimiai, garažas, alie
jum šildomas, yra sodnas, geriausioj 
vietoj, netoli transportacijos ir mo
kyklos, $11,500. 139 Prince Avonuo, 
Downers Grove, III.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Pasirodžius “Na”.įiennse” ži

nutei. kad komun'stų spaustu
vė labiau išnaudoja savo darbi
ninkus, negu kapitalistai, kai- 
kurie net nenorijc tikuti. Da
bar tatai yra aiške. 
čiaus pareiškimas, 
nies” darbininkai 
nų algų patvirtina 
sakyta pirmiaus.

| Man teko kalbėtis 
darbininku 

fįpasakojo:
1 “ ‘Vilnis’ buvo sunkiame pa
dėjime jier visą laiką. Skelbi
mai dedami beveik dykai, kad 
tik parodžius, jog esama biz
nierių pritarimas. Su prenume
rata irgi sunkiai klojasi; be 
to vien iš prenumeratos išsi
laikyt negalima. Per paskuti
nius du praėjusius metus už 
spaudos darbus darėsi dideli 
nuostoliai. Kuo ne visos musų 
draugystės ir kuopos rengusios 

(vakarus ‘Vilnies’ naudai turėjo 
nuostolių ir už spaudos darbus 

.negalėjo užmokėt. Kiel 
jau tokių nemokėtų 
apie $2,000.00.

I “Suprantama, kad 
aplinkybių unijinių 
stuvės darbininkams 
galima. Buvo tatai 
darbininkams, ir, visi sutiko, 
dirbti už pigiau.

“Linotaipistai gauna nuo $45 
iki $25 į savaitę” atsakė darbi
ninkas. (Unijos nustatytos al- 

'gos yra $55 iki $58 j "savaitę-). 
i Taipgi teko patirti, kad dže- 

nors jau nįĮOrįus gauna tik $15.00 į sa- 
  vaitęl. žmogus, sako, dirba po 

■ i iv | I ■ I ■---- 14 valandą į parą!Pinigai Išmokėti Lietuvoje ™
KOPERACIJOS BANKO unijistas moka į uniją duokles,

ar ne, jeigu jis sutinka dirbti 
už mažesnę algą, negu unija 
nustato, jis yra skebas. O šapa, 
kuri nepajėgia algų mokėti, 
neprivalo ir išnaudoti žmones.

—Unijistas.

bą art. S. Pilka kviečia kelis 
žinomus mums menininkus, ku
rie taip pat dėstys programą.

Studija gyvuos po “Birutės” 
globa ir todėl mokiniai daly
vaus ir jos parengimuose. Kam 
rupi tas dalykas, atsilankykite 
pirmadieny, spalio 11 d. j Bay- 
mond Chapel svetainę 8 vai.

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
Francuzaškas

BAUME BENGUS
( ANALOJtSiaVB )

“Vilnies 
Boselande yra madoje rengti 

“surprise parties’’. Spalio 3 d.| 
tapo surengta “surprise party” 
ponams Sirtautams, 10243 La- 
fayette avė. Suemgime dau
giausia pasietyrbavo ponios 
Plungienė, Dumbrauskienė ir 
Oželienė. Dovana tapo nupirk
ta už 110 dol. — “dining sėt” 
ir lempa. Buvo pagaminta gar
di vakarienė ir buvo muzika. 
Svečių buvo apie 80, kurie vi
si gražiai linksninosi iki vėlos 
nakties. —Rep.

su vienu
ir štai

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj Vyrų Choras po vadovyste 
K. Staponavičio laikys pirmas šio se
zono dainų repeticijas prie 3200 Lime 
gat. panedėlj, Oct. 11 d. 8 vai. vak. 
Visi choro nariai malonėkite būti lai
ku ir atsiveskite naujų dainininkų.

A. Z ai a genas, .pirm.

STOGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj.
Didžiausia ir geriausia 
gimo įstaiga Chicagoj. 
unijos darbininkai samdomi 
DUNNE ROOF1NG CO..
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

steigta 34 metų senumo, 
stogų den- 
Tik patyrę 

J. J. 
3411-13

Cicero
k girdė- 
bilu esą k t

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės direktorių ir draugijų 
atstovų mėnesinis .susirinkimas įvyks 
11 d. spalių, Auditorijos svet., 3133* 
S. Halsted st., 8 vai. vakare. Jūsų 
atsilankymas būtinai reikalingas.

- John Zalatorių, rast, 
i i,

g
Koseland. — Spalio 12 d., 8 valan

dą vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio, kuris palaiko Aušros 
knygyną, delegatų susirinkimas. Bus 
svarstoma paprasti ir nauji reikalai. 
Todėl visi delegatai ir delegatės at
silankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekt.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
aąen, Restauran- 
tų,, Kendžių, Be
kerotų. Musą 

speclalumas, Geras patar 
navimaa, žemos kainos. 

Sosthgima, 1912 So. State St.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

MES išparduodamo del išsikraus-., 
tymo ir norime parduoti aukštos 
rųšies John Churcliill Ilarvard 
Autostyle, 88 notų grojiklį pianą, 
pridėsime 65 rolelius, su dviejomis 
durimis kabinot ir duot benčių. Aš 
mokėjau $875 už tą pianą ir pri- 
dėčkus keturi metai atgal ir jis 
dabar yra irgi labai gerame stovy
je ir parduosiu bile kam visksj už 
$200, jei pirksite tuojau. Pasima- 
tykit su Ray Costello, 2332 W. 
Madlson st., i fl. front. i

ESU priverstas parduoti sa
vo grojiklį pianą, A-1 stovyje 
už $110, yra didelis pasirinki
mas rolelių ir bcnčius. Priimsiu 
$60 cash, o kitus po $10 j mė
nesį. 6512 Š. Halsted St., 1 fl.

BARGENAS. Pirmos rųšies gro
jikas pianas turi būt parduotas tuo
jau, man kainavo $800, atiduosiu už 
$115, su benčiumi ir 60 rolelių. Ati
duosiu išmokėjimais. Klauskit MR. J. 
DOMBRAUSKI, 6136 So. Halsted St. 
1 flatas frontas.

2- RI MOBGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

, Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

MOKYKLOS

Lietuvių x namų savininkų 
improvement Club pereitą tre
čiadienį laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Lukštus s-vet. Susi
rinkimas buvo šauktas atviru
tėmis, todėl buvo skaitlingas, 
bet jokio naujo nutarimo nepa
daryta, vien išklausyta komisi
jų raportai. |

Vakarienės rengimas tapo ati-( 
dėtas lapkričio 11 d

prie tokių 
algų spau- 
mokėti ne- 
perstatyta

, kaip “Vil- 
vadinama tik 

Ne svarbu, ar

Jaunosios Birutė** orkestro pamo
kos bus pirmadieny, spalio 11 d., 7 
vai. vak., Mark White Sųuare sve- ( 
tainėj. Visi orkestro nariai susirin
kite. ' — Valdyba
\ ----------

Pranešimas Brighton Parko > 
• Lietuviams

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

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer A Ve. 

, CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos SlVic. 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės del kelnių vyrams, vaikams 
ir anergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75. i

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
r>04 W. 33rd SU prie Normai Avė.

Naujieną Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir onšto siuntiniai. Tėmykit numeri »av/- 
kvite* ir frnvejn vardą.

Pinigus gavo: .

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano ir Kensingtono 

Lietuviams
Nuo liepos 1 dienos, palengvini

mui viršpaminčtų kolonijų lietu
viams gavime “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarėme “Naujie
nų” pardavinėjimą ant sekamų kam-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Pranešimai

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

kampų 
Avė. ir 111 
Avė. Ir 113

St. hbiejų

St.
St.
st.

REIKIA merginos namų darbui ir 
biskj skalbti. Duosime kambarį ir ge
rą valgj ir $10 j savaitę.

4032 W. Van Bure$ St.

REIKALINGĄ veiterka. 1017 S. 
Halsted st.

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 

j mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 

r grosernę parduosiu Rea] Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.

Universal Preperatory & 
Commercial School

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

(Kampas 33 gatvės, 2 lubos)

BUČERNE ir _ 
pigiai arba mainysiu į mažų namų 
lotų arba j gerą automobili. 2o54 
S. Halsted st. Tel. Victory 8194.

VIRIMUI pečius ui $25, šildoma 
pečius už $40. Abu pardavimui. T 
Knudson, 2739 Giddings st.

AUKSINS proga dėl padarymo 
pinigų. Pardavimui štora.s didžiau-'

VYRAI išmokit barberystės. Mes 
,— — . . , mokinam dienomis ir vakarais. At-
sis ir gražiausią ant Bndgeporto. sigaukjt arba rašykit INTERNA- 
Biznis išdirbtas per 12 metų, yer- TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
tės $8,000, parsiduoda už pusę, kai- , 672 w. Madison Street, arba 109 S. 
nos. Bridgeport Malt & Hops Co., Wells Street.nos. Bridgcport Malt & Hops Co., 
3354 So. Ilalsted st. Phone Boule
vard 4372.

PARDAVIMUUI grosernė ir 
mokyklų reikmenų krautuvė. 
Tirštai apgyventa lietuvių. Esu 
pavienis, negaliu apsidirbti. Ga
lima matyti nuo 3—7 vakare.

3138 W. Pershirig Bd.

PARDAVIMUI kendžių ir mokyk
los reikmenų Štaras su rakandais 
arba atskirai už $450. Išvažiuoju į 
Lietuvą. 720 W. 81 st.

PARDAVIMUI restoranas, | 
gera biznio vjeta. Norinti gali 
pirkti su visu namu; turiu du 
bizniu: vieną reikia parduoti.

1338 W. 59 Str.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

55686—Kotrinai Pelaičiukei
947 Pranui Mejeriul

7276—Juzefai Navickiene!
7268 Magdalenai Jankauskie

nei
7275—Barborai Šalkauskienei 

22487—Antanui šepikai 
12473—Onai BagdanaviČienei

7285-, Albinui šeputai
7296—Rožei Tamkevičienei
7293—-Rėmusiui Bieliūnui

12484—Kaziui Padriežirt
7307—-„Antanui Riškui

22489—Magdalenai Naujokienei 
7302—Onai šungailienei 
7300—Jonui Skimeliui

21453—Albinui Stukui
28054—Bronislavai šimkaitai

7333—Marijonai Lazarienei

7328—Bronei Kaugaitel 
7228—Juoaui Rukšėnui 
7514—Dominikui šakiniui 
7523—Kaziui Zeronui
7529—-Magdalenai Barkauskie

nei
12472—Juozui Phiščauskul 
55671—Petrui šniauskštal 
23049—Julei Andrijauskienei 
55684—Elzbietai Svirplienei 
55690—Agotai Ačienei

948—Kaziui Urbonavičiui 
7274—Kazimierui Svirskiui 
7291—Barborai Lagienei

21444—Magdalenai Vitkevičie- 
nei

21445—Stefanijai Papendick 
7301—-Veronikai Viežienei

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
Naujienų apulkos narių atydon.— 

Visi, kuriu mokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokėti, nes busime 
pirvorsti pasielgti pnj. ’ konstituci
jų. —Sekretorius.

Amerikos Lietuvių Piliečiu Poli-

70 MERGINŲ lengvam dirbtuvių 
darbui, nuo 6 vakaro iki 12, 5 vaka
rus i savaitę, nuolat darbas. Ateikit 
pasirengusios darban. Graham’s Em- 
ployment Agency, 883 Milvvaukee 
Avė., kampas Eįston.

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
moterų kautų. 1541 W, 18th Pi.

REIKIA DARBININKŲ

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

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

PARDAVIMUI poolruimis, stalai. 
Išdirbtas biznis. Geras pelnas. Grei
tam pardavimui. Išvažiuojamo ki
tan miestan. 1617 S. Jefferson st.

Michigan
Michigan

Michigan 
Michigan 
Michigan

f KENSINGTON.
115 St., kampas Front Strėet.

PUI.LMAN:
111 St. ir Cottuge Grove Avc.

Visose .čia paminėtose vietose 
“Naujienos” gaunamos kasdien anks
ti iš pat ryto.

NAUJOS STOTYS CHICAGOJE:
Western Avė ir 71 St.
Halsted St. ir 63 Street.
Jeigu kur yra numatoma, kad rei

kia įsteigti “NąAiįlenų” pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku- 

‘a dalyje "miesto Chicagos arba 
Chicagos priemiesčiuose, nialo- .......... ________

I dalinami ir dykai dovanos. Mi- 
!a’ i tingai kas vakarą. Mokėsime algą ir

n* o Iv 11 rz/11 vhil lillrt

VYRŲ

4*900 VERTES expression gro
jikus pianas, taip kaip naujas, 
kaina $100, su benčiumi ir 50 
rolių.

FRANK DILWABSKI
1389 Milwaukee Avė., T 0.

RETA PROGA. Apleidžiu miestą
Parduosiu kendžių ir f

uacavą.-------------------------------------------------------------------------------------
--------- -------------, delicatessen . _. . 
krautuvę, 3 pagyvenimai kambariui. Ar Jus Norite

I didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
'sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tine. Darbą surandame. $20.00 fr $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti.

’ daugiams. 
FEDERAL

REIKIA vyrų išnešioti premiums 
šeimininkėms ir biznieriams, kad pa
raginus juos, kad jie atsilankytų, j 
masinius mitingus, kur užkandžiai

likos Kliubas laikys mėnesinį susi-(}ioje
rinkinių 11 d. spalio, kaip 7:80 vai., n* '............ ~ 107 nėkite apie tai pranešti "Naujiem, 

bus* cirkuliacijos vedėjui. Pranešimų gi
lite priduoti telefonu arba laišku. ko-jsQ Geri ga|j u2(llrbtf į)u0 
Kiekvienus toks pranešinias bei ici.|$gg j],, j savaitę. Mes iSmokin- 
n‘y numeriu pardavinSiitnc ‘totj ’**"? Del info,'maclJ,)
bus tinkamai ištirtas ir ištyrus, ra- pa‘ matyk p ASvnrv t rn

vakaro, Strumilos svęt., 158 E. 107 ( 
St. Nariai prašomi pribūti, nes 1 
svarbių pasitarimų.

W. Kristopaitis, rašt.

Pigiai greitam pardavimui.
2979 Archer Avenue

NAMAI-2EME
Pirmyn Mišraus Choro dainų repe

ticija bus antradienį, Sapalio-Oct. 12 
d., 7:30 v. v. Pulaskio Park svet. kam
pas Blackhowk ir Noble gatvių. Visi 
choristai-tės būtinai atsilankykite. 
Taipgi bus priimami ir nabji daini
ninkai. Meldžiam atsilankyti.

—Pirmyn Mišrus Choras.

dus tinkamas sąlygas tokios sto
tiem įsteigimui ~ stotis bus įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumų stoties, priduokite ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičius,

RAZDIK & CO.
1826 So. Halsted St.

REIKIA 2 gerų shearmenų, dar
bas naktimis. Apex Tron and Metai 
Co., 4006 Wentworth avė. Telefo- 

“N-nų” Cirkuliacijos Vedėjas, nas Boulevard 3345.

3 FLATŲ PO 5 KAMBARIUS 
Sun parlorai, moderniški, k 
tik užbaigti ir gatavi gyvenimui. 
$5,000 ar daugiau cash. Phone 
Wabash 6890.

PETER BAYS

Instrukcijos $15.00 ir

1507

AUTO ENGINEERING 
SCHOOL 

W. Madison Street


