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SSSR nepripažįsta I *1/1! nepriklausomosVilniaus Lenkams Jas jungs tik bendra karūna, 
šaiip naudosis pilniausia au

Bet Londonas skelbia so
vietus pabūgus Pilsudskio 
ir atsisakius remi Lietuvą

Dominijos pasiskelbia lygios su 
Anglija ir nepriklausomos 

valstybės

LONDONAS, XI. 21. — Bri
tų imperijos konferencija pri
ėmė ir vakar paskelbė Britų 
dominijų nepriklausomybę. Nuo 
šio laiko Britų imperija susi
dės, kaip teorijoj taip 
koj. iš nepriklausomų 
bių sąjungos su. vienu 
karalium.

Dominijų premjerai,

valsty- 
bendiu

atvyko į Angliją kaipo Dužio
sios Britanijos pavaldinių kraš
tų atstovai, dabar grįš namo 
kaipo savo valstybių, visais at
žvilgiais 1 viriu su Anglija, mi-

SSSR nepripažįsta atida 
vimo Vilniaus Lenkijai

Londonas skelbia Rusus 
nusilenkus Lenkams

Vilniaus byla turinti būt Lie
tuvos su Lenkija tarpusavio 
susitarimu išspręsta

Sovietai nusigandę 
grūmojimų ir jau 
remti Lietuvos 
Vilniui

Pilsudskio 
žadą nebe- 
pretenzijų

Kanados
King;

Bruce;

pareigas;
Mackonzie 

premjeras
Zelandijos premje-

ambasa-
nuosprendį, ku-

I.en-

MASKVA, XI. 21. Sovie
tų Rusijos valdžia įteikė Lenki
jai notą, pareikšdama, kad ji 
atsisakanti pripažinti 
dorių tarybos
riuo Vilnius pripažinta 
kams.

A m basadori a i p r i paž i no 
nių Lenkijai 1928 metų 
15, bet tų pačių metų 
džio mėnesį sovietų

Vil- 
kovo 

balan- 
valdžia

atsisakė tokį ambasadorių ta
rybos sprendimą pripažinti. 
Dabartine savo nota lankams

LONDONAS, XI. 21. [Chi
cago Tribūne koresp. John 
Steele . — Londone gauta ži
nia sako, kad Lenkijai reika
laujant, sovietų Rusija pasu
kus iem'.s atgal ii .jau nebeža
danti remti Lietuvos pretenzi
jų Vilniui, kaip kad 
no Lietuvą nesenai 
je sutarty.

Kai tik Lenkija 
tos sutarties turinį, 
tus Maskvai notą,
ma pasiaiškinti. Bet atsakymo 
negauta. Tada premjeras Pil
sudskis pasišaukęs užsienio 
reikalų ministerį Zaleskį. pa
sakęs jam, kad diplomatiniai 
metodai esą neverti išgriaužto 
kiaušinio ir dalykus jis dabar 
patsai pasiimsiąs

Zaleskiui
pasiuntinį

ji užtik: i-

sužinojus 
.ji pasiun- 

reikalauda

jie pasakė dėl Vilniaus 1923 
metais.

Notoj sakoma, kad sovietai 
klausimo dėl Rusijos 
sienų, nustatytų’ Ry- 

1921 metų
Lenkijos 
gos konferencijoj 
kovo mėnesį, lx't sovietai matą 
reikalo pasisakyti dėl Rusijos- 
Lietuvos sutarties pasirašytos 
praeitą rugsėjo mėnesį. Sovie
tai pareiškia, kad Vilnius ’ir
Vilniaus kraštas, kuriuos gen. 
Želigovskis užgrobė 1920 metų 
spalių mėnesį ir kuriuos Len
kija laiko iki šiol okupavus,
esanti byla, kurią Lietuva su 
įlenki ja turinčios pačios tarp 
savęs išsir.pr<*v''.

nisteriai pirmininkai.
Žmonės, kurie padarė 

didžią politinę atmainą, 
imperijos konferencijos daly
viai: Lordas Balfour, ėjęs pir
mininko 
premjeras 
Austrijos 
Naujosios
ras Coates; Pietų Afrikos prem
jeras Uertzog, Nevvfoundlando 
premjeras Monroe; Laisvos Ai- 
”iu. Valstybės vykdomosios ta
rybos viceprezidentas KeVfn 
O’H’ggins; ministeris Indijai 
'ordas Birkenhead; Britu už
sienio reikalų minisAris Cham- 
berlaiu, ir ministeris domini- 
’oms Aniery.

Indija iš šio akto išskirta, 
daugi jęs status buvo hidi- 

’os valdžios aktu nustatytai 
1919 metais. ' t
SvurbimtsiiH ddt Mjos pun 

ktas skelbia:
“Jos [dominijos] yra auto

nominės respublikos Britų im
perijos ribose, lygios in stalu, 
nieku budu nepriklausomos vie
na kitai savo vidaus ar užsie
nio dalykuose, nors suvienytos 
bendrai po viena karūna ir lais
vai susidraugavusios kaipo Bri
tų valstybių šeimos nariai.”

šitą 
buvo

MANAGl’A, Nikaragua, XI. 
21. — Praneša, kad Jungtinių 
Valstijų karo laivas nuvijęs 
atgal į Pu erto Cabezas škunerį

Revoliucininkai bando įsteigti 
liberalu valdžią su Casasa 
prieky

v

s v-

—

įyji ,3 r

jOk

doroti. Jis 
pakviesti 

ir suruošti

| Pacific and Atlantic Photo]

Leo Batten (Butėnas), lietuvis ristikas, kuris gimė Hawaii 
salose, o ritosi daugiausia Pietų Amerikoj.

X

Ohregon galės būt vėl iš- Papa smerkia Meksiką
rinktas prezidentu

Sprogimas sudraskė 
Ku-KIux-Klano 

rumus
SAN DIEGO. Cal., XI.‘21.

Smarkus bombos sprogimas 
dalinai sudraskė čia triobesį, 
kur Ku-Klux-klaniečiai 
savo
niekas neužmušta.

laiko 
žmonių betgi

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desetkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie- 

Naujienas ką 
pirkėjų atra-

ną. Parašykite j 
turit parduoti, o 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodj. 
na 50c. Vienas

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
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. '

Stovėda- 
sovietų pa- 
atrodą, jo- 

bandant >

pakeista. Vietoj dabartinio: 
“Jurgis V, Dievo malone Jung
tines Didžiosios Britanijos ir

Meksikos senatas patvirtino 
atitinkamą krašto konstitu-

savo enciklikoj giria Kolumbo 
Vyčius 
“baisų* 

M mą

už kovojimą prieš 
katalikų “persekioji-

J. V. laivas nuvijo atgal 
Nikaraguos maištininkus Lietuvos žinios

Radviliškio vikaras Mok 
sikos klerikalą pėdomis 

seka?

Guatemalą liberalų 
ninku komisiją.

Komisija plaukus 
Bariica, Guatemaloj, 
benti iš ten buvusį 
dentą

revoiuci-

į Puerto 
parga- 

viceprezi- 
Casasą liberalų valdžiai

sa- 
didesnei 
žmones

krikde-
tai

SSSR 
jam gerus pietus.

Pietums baigiantis, staigi- 
atsidariusios durys ir vidun įė 
jęs Pilsudskis, apsitaisęs pilna 
maršalo uniforma, 
mas, jis pasakęs 
siuntiniui, kad jam 
gei sovietų valdžia
juokus daryti dėl Vilniaus. Ji* 
priminęs pasiuntiniui, kad su 
tarty tarp Lenkijos ii Rusijos 
pastaroji galutinai pasisakius, 
jogei Vilniaus klausimai: ji vi
sai nesimaišanti.

Sovietų pasiuntinys bandę 
kažką atsakyti., bet Pilsudskis 
nukirtęs jį, pareikšdamas, 
jeigu Rusai norį “duraka 
Hat”, jie galį tai daryt. Jis 
kartą, 1920 metais, esąs 
pliekęs sovietų armiją, ir 
esąs prisirengęs pliekti ją

Po to Pilsudskis apsis
ir, eidamas . laukan iš kamba
rio, garsiai įsakęs užsienio mi- 
nisteriui Zaleskiui 
Maskvos Lenkijos 
jeigu sovietai urnai 
satisfakcijos.

Kelioms dienoms 
atėjus užsienio
čerino nota, kuria jis davęs 
Lenkams reikalaujamų užtikri
nimų.

ninijų užjuoriuose kai 
'r imperijos tikybos ir

V, Dievo malone Didžiosios 
Britanijos, Airijos ir Britų do
minijų užjūriuose karalius, li- 
'<ylx)s gynėjas, Indijos impera
torius.”

kad
va
jau 
su-

vėl.

atšaukti iš 
ministerį.
neduosią

praslinkus, 
ministerio Oi-

DU UŽMUŠTI TRAUKINIUI
UŽGAVUS AUTĄ

BURLINGTON, la„ XI. 21. 
— Traukiniui sudaužius auto
mobilį ties Dalias City, III., 
buvo užmušti du juo važiavu
sieji asmenys.

NEVV YORKAS, XI. 21. — 
Gaisre, kurs ties Madison av. 
ir '107 gatve sunaikino pigių 
butų triobesį, sudegė du asme
nys, o keturi kiti skaudžiai 
apdegė.

Pilietinis karas Kinuose
Šiauries generolai nutarę su

stiprinti kampaniją 
pietiečius

kurinių 
kuri buvo 

maršalui

prieš

21. — 
vadų 

laiko- 
Čang 

pa-

PEKINAS, Kinai, XI.
Šiaurės Kinų 
konferencija, 
ma Tientsine.
Tsol i n u i pi rm i n i n k a u J an t, 
sak pranešimų nutarus sustip
rinti kampaniją kaip prieš kan- 
toniečius. taip ir prieš kuomln- 
čunus 
miją).

(nacionalinę liaudies ar-

PRIEŠ
PO

SAVANNAH, Ga., XI. 21.
Vietos pilietis Wm. Paraelle 
prieš pietus vedė pačią, o po 
pietų tą pačią dieną įnešė teis
man bylą dėl išsiskyrimo. Sąvo 
skunde Parnelle sako, kad vos 
grįžus namo iš jungtuvių, jau
noji žmona tuojau pareikala
vus, kad jis savo pasidėtus 
banke pinigus pervestų jos 
vardu, o kai jis atsisakęs tatai 
padaryti, ji įdukus ir, pastvė- 
rus gelžgalį, ėmus jį mušti.

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
21. — Senatas patvirtino kon
stitucijos pataisą, kuria einant 
buvęs krašto prezidentas, pra
leidus vieną terminą, gali būt 
vėl renkamas prezidentu.

Konstitucijos pataisa buvo 
pasiūlyta kongresui tuo tikslu, 
kad, pasibaigus piezidento Cal- 
leso terminui, 1928 metais bu
tų galima vėl išrinkti prieš jį 
prezidentavusį generolą Aivarą 
Obregoną.

Žemės drebėjimas Ispa 
nu Morokoj

Ispanų Moroka, 
raeitą naktį čia irXI. 21.

apielinkėj įvyko stiprus žemės 
drebėjimas. Padaryta kiek me
džiagines žalos, bet žmonių ro
dos niekas nenukentėjo.

PIETUS JUNGTUVES, 
flETU “DIVORSAS”

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

Išviso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutiniš
kas žięmių vakarų ir vakarų 
vėjas.<

Vakar temperatūras 
vidutiniškai 19* F.

buvo

šiandie saulė teka 6:47, lei 
džiasi 4:25 valanda. *

XI. 1 u — rapa 1’ius 
viso pasaulio katali-

ROMA, 
XI išleido 
kų bažnyčios kunigijai encikli-

sekiojimo” Meksikoj. Pripasa
kojęs, kaip, “baisiai” katalikai 
persekiojami, kaip kankinami, 
pana pasmerkia Meksikos pre
zidento Calleso valdžią ir giria 
katalikų organizacijas, pirmoj 
vietoj Kolumbo Vyčius, už jų 
drąsų priešinimąsi persekioji
mams.

Baigdamas sav.o encikliką pa
pa sako, kad niekas nežinąs, 
kada ir kaip dalykas Meksikoj 
pasibaigsiąs, bet jis viena ži
nąs, kad pragaras niekados ne
nugalėsiąs bažnyčios, tos “ne
suteptos Jėzaus Kristaus žie- 
duotinės.”

SSSR kongresas šaukia
mas susirinkt ateinantį 

balandi
Ketvir- 

šaukiama 
Maskvoj ateinančių 

1927 metų balandžio 15 dieną, 
kongresas

tas SSSR kongresas' 
susirinkti.

Praeitas visuotinis 
įvyko 1925 m. gegužės mėne
sį, dalyvaujant apie 2,000 de
legatų, renkamų miestuose po 
vieną nuo kiekvienų 25,000 gy
ventojų, o provincijoj (kaime) 
po vieną nuo kiekvienų 125,- 
000 gyventojų.

Rinkimai delegatų i kongre
są prasidės sausio mėnesį.

GALESBURG, III., XI. 21. 
v../ Prairie City nusižudė, pasi
kardamas, numirsiu laidotoje 
R. Chambers 58 metų.

Sako, kad Cabogracise revo
liucininkai turį 1,500 kareivių.

Jungtinių Valstijų kreiseris 
Galveston grįžo iš Fonsecos į- 
lankos į Gorintą ir pranešė, 
kad meksikiečių ginklų kontra
bandos laivų, Concono ir Jalis- 
co, niekur nematęs.

J. V. žada Diazui padėt 
atsteigti tvarką

\\ ASIIINGTONAS, XI. 21. 
Valstybės sekretorius Kellogg 
pranešė prezidentui Coolidgeui, 
kad Nikarnguai duota prižadė
jimas, jogei Jungtinės Vclšii- 
jos padėsiančios prezidento 
Diazo valdžiai atsteigli krašte 
taika.

Tokios pagalbos yra Jungti
nių Valstijų prašęs pats Diaz.

sunaikins mumis vi-

pradėjo agituoti nu- 
juodžiausia spalva 

projektą, 
‘masoniš- 

ir
o

Kad sukėlus 
ad neužilgo 

vyriausybės 
su

motinos su 
pridėdamas, 

turėsim 
pasakymo

žmones ne

Kiniečiu piratai pagrobė 
japoną laivą

HANK0W, Kinai, XI. 21. — 
Kiniečių piratai (jūrių plėši
kai) pagrobė Japonų garlaivį 
Sin Kiang Alai u, paėmė 13,-■ 
000 dolerių pinigais ir, pasiša
lindami, nusigabeno laivo kapi
toną, kad gavus iš jo išsipirki
mo pinigų.

RADVILIŠKIS, [LŽj. —Spa
lių 24 d. Radviliškio^ bažnyčioj 
kunigas vikaras Petraitis, 
ky damas pamokslą 
Dievo garbei kiršino 
prieš valdžią.

Pirmiausia agitavo 
visiems po katalikiškai
mišką vėliava, priešingai 
visos nelaimes, Dievo bausmės, 
užkris ir 
sus.

.Paskum 
piešdamas
civilės metrikacijos 
Daugiausia kliuvo 
kai—socialistiškai valdžiai” 
katalikams balsuotojams,
ypač moterims, kurių labiau
sia jausmus jaudino sakyda
mas: “tą įstatymą priėmus 
valdžia jumis visas pavers kar
vėmis, vyrai taps buliais ir 
eis per bandą, kaip kad valdo
vai jau daro”, 
baimės pridūrė, 
prie bedieviškos
galės tėvai vestis-tuoktis 
savo dukterimis 
sūnumis ir tt 
kad “tą priverstina 
daryti.” Po tokio 
pradėjo kuistyti
klausyti ir net maištą kelti, sa
kė: -''Jei bedieviškoji valdžia 
leis mums tokius įstatymus, 
mes privalome jų neklausyti ir 
priešintis jungdamies po “krik
ščioniška” vėliava, kad bedie
viai musų nebegalėtų priversti 
jų įstatymų klausyti, pildyti. 
Jei jums reikia bažnytinių že
mių—imkite, bažnyčia nieko 
nesakys ir jūsų jokiais mokes- 
čiais neapdės, tik tą darykim 
patys be žydų socialistų be-

Ambasadorius Sheffield 
išvyko j Meksiką

NEW YORKAS, XI.'21. 
Ambasadorius James R. 
field su žmona užvakar 
Monterey išplaukė į Vera 
p iš ten 'grįš į Meksikos 
tą savo pareigi eiti. 

,---------1 .. ... ..

$200,000 gaisras
AMMENDALE, Md„ >

— Gaisras sunaikino čia Cha- 
teau le Pa radis, pasilinksmini
mų klubą, padarydamas 200,- 
900 doleriu nuostoliu. V fr

Shef- 
laivu 
Cruz, 
Mies-

DINAMITU
21.

IŠSISPROGDINO
ELLSVVORTH, Me., XI.

— Dinamitu išsisprogdino vė
žių žvejotojas Jos. \Vood, 37 
m. Jo kūnas buvo į gabalus su
draskytas. Wood buvo šaukia
mas tieson dėl pardavinėjimo 
degtinės/ ir dėl to buvo labai 
susikrimtęs.

NORFOLK, 'Va., XI.
Aeroplanui nukritus 
mirtinai buvo sužalotas 
toriUs Įeit. Ed. (kirtis iš New
Orleans. Jis mile atgabentas į 
ligoninę.

gi. — 
žemėn 

avia-

X

KALĖDINIS PINIGU SIUNTIMAS 
PRASIDĖJO

Šiuo patariame visiems Naujienų kos- 
tumeriams, kurie siunčia* per Naujienas 
pinigus Lietuvon, kad jau yra laikas pra
dėti siųsti Kalėdines dovanas dabar. Nau
jienos patarnauja visiems Amerikos lietu
viams be skirtumo gyvenimo vietos ir siun
čiamos sumos.

Naujienos garantuoja pilną apsaugą 
■ir paprastą greitumą išmokėjime pinigu; 
telegramų — i 4 — 5 dienas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų.

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

< ) TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

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

■E3



NAUJIENAS, CEIcagU, m. Pirmadienis, Lapkr. 22, ’2G

Namai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamu Turto Taryba 

Incorp. 1025 in. bal. 12 d.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
J. KUCH1NSKAS, Pirmininkas — 2221 W. 22nd St, Canal 2552
J. YUŠKEVIČIUS, Sekretorius — 8G47 Archer Avė., Lafayette 4195
A. N. MASULIS, Iždininkas — G641 So. West©rn Avė., Republic 5550

rikiečių kareivių žuvo mažiau, 
negu tų, kurie tapo užmušti 
automobilių nelaimėse per pas
kutinius keliolika metų. Išviso 
automobiliai nuvarė j kapus 
165,000 žmonių.

Tas parodo, kaip svarbus 
yra atsargumas.

Lietuviams reikalingas

Vaizdai iš praeities
Kas žmonėms rūpėjo seniau ir 

dabar

Chicagos lietuviai pirmiau* 
nemažai pilkos lotų Brighton 
Parke ir tolinus j vakarus prie 
Archer Avė. ir 64 Avė. Tais 
laikais ten dar nebuvo nei van
dentraukių, nei gazo, nei kito
kių įtaisymų. luotai buvo 25x- 
125 didžio, kai kurie platesni, 
bet žmonės nelabai pageidavo 
didesnių, sakydami, jog tokie 
lotai nėra patogus statyti na
mus. O mokėti miestui taksų 
reikės kur kas daugiau.

Beieškodami nusipirkti ko
kią nors nuosavybę, žmonės 
pirmiausia klausdavo agento, 
kurioj vietoj bus statoma baž
nyčia arba kur atsidarys mė
sos krautuvė. Jie, mat, tikėjo, 
jog netoli esanti krautuvė ne 
tik sutaupina aliką savininkui 
vaikštant ten ir atgal, bet taip
gi padidina sale stovinčio loto 
vertę.

Kiti gi pageidaudavo, kad 
parkės butų kuoareiausia. Vie
na tai dėl pasivaikščiojimo 
sekmadienio pavakarriais; o 
antra, tai dėl maudynių ir ki
tokių sportiškų įrengimų. Bul
varu šalinosi. Mat tenai laksto 
daugybė automobilių ir moti
noms reikia būt labai atsar
gioms. kad bent vienas neper
važiuotų vaiko. Panašios ne
laimės, ištiki o. neretai atsitik
davo.

Nesam dar pamiršę, kokią 
rolę lošdavo pas mus karčiam- 
ninkai. Jie būdavo pradžia ir 
galas kiekvieno darbo, sumany
mo ir biznio. Nekilnojamos 
nuosavybės agentai turėdavo 
dažnai su jais susidurti. Pir
miausia agentui tekdavo gero
kai pavaišinti karčiamninko 
svečius. Netepsi, nevažiuosi. 
Neduosi karčiamninkui uždirb
ti, negausi jo pagalbos. Nere
tai jisai mėgdavo ir suvedžioti. 
Tau pi ižada, jog pagelbės, o 
štai pasikvietęs į šalį pilkėją 
atkalba, kad neduotų ant ran
kos pinigus. Jis prirūdysiąs ki
tą labai gerą agentą, kurs turi 
didelį automobiliu ir kurs ap
važiuos ir išrodys tinkamesnes

•

vietas. Suradęs naują “kos- 
tumerį”, •kareiamninkas reika
lauja vaišių ir iš antro agento. 
Kas daugiau praleidžia, tas pa
prastai, laimi.

Namų statyba ilgi gerokai 
šlubavo. Ne tik kad nebuvo 
paprasčiausių pagražinimų, 
bet neįsivaizdavo nei elektrikus 
nei įtaisydavo maudynių. Ne
norėdavo, mat, perdaug mokė
ti kontraktoriams. Tiesa, tuo- 
mi sutaupydavo kokį šimtą, 
kitą dolerių, bet kiek turėdavo 
nepatogumų.

šiandie žmonės jau kitaip 
galvoja, Pirkdami žemę, ieško, 
kad vieta butų graži ir plati. 
Nebepaiso kaip arti bus valgo
mųjų daiktų krautuvė ar baž
nyčia.* Vyriausias susiįdomavi- 
mas tai — kokios rųšies bus 
statomi čia namai, kas apgy
vens, kada bus taisomi šaly- 
gatviai, įvedamas vanduo; ar

toli geležinkelio stotis, gatve- 
karis ir tt. Šie visi klausimai 
yra praktiškos vertės ir tie
sioginiai atsiliepia į žemės ar 
namo kainą.

Tiesa, dar vis ir musų tar
pe atsiarnda tokių, kurie rū
pinasi vien pigumu, visai ne
pažiūrėdami ateitin. Ne visada 
apsimoka pirkti pigiausias.

Bet visgi lietuvių padaryta 
pažanga yra didelė. Atsisukę 
atgal ir pažiūrėję į praeitį, 
mes tik nusistebini tuo nepap
rastu skirtumu tarp anų dienų 
ir šių. Jeigu mes tuo pat 
greitumu žengsime ir toliau, 
tai lietuvių progresas Chica
go j tsebins visus. —G. Lucas.

Musų Žinios
■ ■ "1

Lietuviai perka nuosavybes
y — ■ I.

Keikia tik pasidžiaugti, kuo
met matom, jog, lietuvių nekil
nojamos nuosavybės savininkų 
skaičius kas kart auga.

Netoli nuo musų, prie I lais
tei! gatvės ir 18-los nusipirko 
gražų namą Mykolas Adomai
tis, užmokėdamas už jį $30,024.

Karolis Bieliauskis įsigija 
nuosavybę North Sidėj prie 
Mihvaukee ir Augusta str. Mo-
kėjo $5,000. ’

kliubas
Jau ne vieną kartą tenka 

girdėt pageidavimų, kad Chi
cagos lietuviai imtų ir pasista
tytų kliubą, kuriame galėt lin
ksmai ir draugiškai praleisti 
liuosas valandas, vietoj kad 
trankytis po vidurmisčio tvan-* 
kius teatrus. Be to, tame kliu- 
be galėtų būt sporto skyriai, 
kas dar labiau padidintų jo 
naudą.

Kadangi privatisKos kalbos, 
musų sąlygose, retai prie ko 
nors konkretaus priveda, aš su
maniau šį dalyką iškelti spau
doj, ir ne kur kitur, tik “Namų 
ir žemės“ skyriuje. Kas pir
mas susiįdomaus šiuo suma
nymu, jei nex real estatininkai! 
Man rodos, kad nuo jų pri
klauso ir pirmieji žingsniai.

Mes. Chilagos lietuviai, ačiū 
Dievui, dar neinant elgetauti, 
o ištesime pagalvoti ir apie 
platesnius dalykus, kurie palie
čia musų pačių ir ateinančios 
kartos gerovę. Lietuviams rei
kalinga stiprėti organiškai, t. 
y. artintis Vieni prie kitų, da
lintis tuomi ką turime iš lien- 
drai ieškoti naujų kelių. Siūlo
mas k liukas patarnautų mums 
daugeliu atžvilgių. Tai butų 
draugiško susiėjimo įstaiga ir 
savo rųšies organizacija, turint 
savotišku uždaviniu. Biznjšku

[atžvilgiu, kliubas lengvai ap
simokėtų. Gerai sutvarkius jo

Laivas iš Chicagos į Prancūziją vidujinį stovį, jis galėtų ap-

Victiniai žmonės nustebo už
pildę žinią, 'jog iš Chicagos 
išplaukė laivas su prekėmis tie
siog į Prancūziją, šis pirmas 
bandymas parodo, jog musų 
miestui yra didelė ateitis pre
kybos srity. Išsiplės uostas, 
padaugės judėjimas ir sykiu, 
.įeišvengiamai, turės pakilti Že
mės vertė. Javai, mėsa ir ge- 
ežis bus didžiausi eksportavi
mo vandeniu dalykai.

Senatorius S. W. Brookhart 
kalbės apie real estate

Pagarsėjęs Amerikoj senato
rius Smith \V. Brookhart, su
tiko aplankyti Chicago ir gruo
džio m. 2 d. pasakys prakalbą 
vielinių real estate tarybų na
rių bankete, kurs įvyks Palmer 
viešbuty ketvirtadienio vakare, 
gruodžio 2 d., š. m. Senatorius 
kalbės apie nejudinamą nuosa
vybę .ypatingai apie Varmų pa
dėtį.

Statymo darbai eina gerai
Skaitlines parodo, jog šiuose 

metuose iki lapkričio 15- dienos' 
pastatyta, arba baigiama sta
tyt, 35,571 rezidencijų^ ir pa
vienių butų, kuomet pereitais 
metais tuo pačiu laiku buvo 
pastatyta 35,1 (H), t. y. 500 ma
žiau.

Automobiliai Amerikoj užmušė 
daugiau žmonių negu pasaulinis 

karas
Apie savaitę su- viršum at

gal amerikiečiai šventė paliau
tą “ąrmistice“ dieną, sustab
dymui judėjimą dviem minu
tėm pagerbimui žuvusių didžia
jam kare. Bet tame kare ame-

mokėti išlaidai ir nuošimčius 
vien iš narinių mokesnių ne
skaitant pašalinių įplaukų.

Ką galėtų apie tai pasakyti 
Lietuvių Nekilnojamo Turto 
Taryba ir josios nuirai? Pade
kit, vyrai. savo sumanymus, 

J gal neužilgo sugebėsim pradėt 
ir darbą. —V. Grauš. 
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Ar aprupinot savo namą 
anglim?

Aną dieną sutikau vieną sa
vo pažįstamą ir paklausiau, ar 
turi nusipirkęs pakankamai an
glies besiartinančiai žiemai.

- šiek tiek turiu, bet neper- 
daugiausiai. Laikui bėgant an
glis atpigs, tuomet užsakysiu 
daugiau. Dabar geresnės rų
šies anglis kainuoja apie aš- 
tuoniolika ddlerių tonas; ne 
kickvieųias gali Įkąsti. Anglis 
turės atpigti, nes peraukštai 
jau pJkilo...“

Kiek šie spėliojimai teisingi, 
sunku pasakyti. »Vienok, jei 
kas turi atliekamų pinigų, ne
padarytų klaidos užsisakęs po
rą tonų dabar. Žiemos, laiku 
kuras, paprastai, brangesnis, 
nes daugelis perka. Kuomet 
didesnis pareikalavimas, dides
nė ir kaina. Ne visi perkas iš- 
kalno. Žinome gerai, jog dau
gelis amerikiečių, o tapgi ir 
lietuvių šeimynų, nepažiūri į 
ateitį, gyvena diena iš dienos ir 
tik kuomet šaltis prispirta, bė
ga ir derasi. Kai kurie sako, 
jog pasibaigus angliakasių 
streikui Anglijoj, kuras turės 
atpigti. Bet, musų nuomone, 
kad taip ir butų, tai visvien 
kainų skirtumo nepastebčsini 
iki šalčių pabaigos.

—Savininkas.

(Pacific and Atlantic Photo]

Kub°. Aktinė Havana, kur Jaute uraganą., . u naikindamas per siuitą trobesių.

Koks likimas laukia 
Chicagos gatvekarius?

Jeigu Chicagos gatvekarių 
kompanija kokiu nors stebuklu 
nesuieškos iki vasario 1 d. 1927 
m. arti šimto milionų dolerių, 
tai jai teks veikiausia pasi
šaukti “receiver’is“.

Komitetas, kurs atstovauja 
10,000 savininkų gatvekarių 
kompanijos morgicių, nieko ge
resnio nesitiki, nors iš svietui’ 
atvažiavę bankininkai siūlo į- 
vairių projektų.

Visos bėdos prasidėjo, kuo
met miestas atsisakė pasirašyti 
su minėta kompanija ilgų metų 
kontraktą. Miestas, mat, nori 
pagerinimui susisiekimo, su
jungti gatvekarius su aukštuti
niais traukiniais, kas delei pa
sipriešinimo vienų ir kitų ne
galima įvykinti. Tokiam mies
tui, kaip Chicagai, kui-io gy
ventojų skaičius nepaprastai 
greit auga ir užimamas plotas 
didėja, ne tik reiktų patobulin
ti esamas susisiekimo linijas, 
bet dar iškasti požeminiai trau
kiniai. kaip kad yra Ncw Yor- 
ke. Nors tas ir labai reikalin
ga, bet kompanijos nesiskubina 
atlikti, tikėdamos, jog miestas 
galų gale sutiks su jų reikala
vimais. Tačiau vargiai jų no
rai ar išsipildys. Jeigu jos ir 
toliau spirsis, tai patys Įmonės 
paims j savo rankas susisieki
mo linijas. J. Puk.

Ar priklausai prie L. N. 
Turto Tarybos?

Visi žymiausi lietuvių nekil
nojamo turto • pardavėjai pri
klauso savo profesinei organi
zacijai—Tarybai.

L. N. T. Tarybos uždaviniai

Del greito piniginių 
•eikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Vaniieinu kablegramu

ym svarbus ir naudingi ne tik 
patiems nariams, bet ir visai 
lietuviškai visuomenei.

Jos obalsiu yra—teisingas ir 
atsakantis patarnavimas visuose

dalykuose, kurie paliečia real 
estate.

Jeigu kas dar nėra prisirašęs 
prie L. N. Turto Tarybos, kvie
čiame tai atlikti. »

"■ ...... ltL.,

ŠOKIAI
Rengia ' »

Amerikos Lietuvių Pasilinksminimo Kliubas

Ketverge Vakare, Lapkričio-Nov. 25 dieną
(Thanksgiving Day)

LIETUVIŲ AUDITORIUM SVETAINĖJE
Ant Pirmų Lubų 3131 So. Halsted St.

Pradžia 8 vai. vakare
2 dovanos: 1 — Laikrodėlis; 2 — Rašofna Plunk

sna. Gera muzika — Chas. Kinder.
Kviečia KOMITETAS

PAMATYK CHICAGĄ - PAŽINK CHICA&A

“VISKAS VARTOJA
MA APART ŽVIEGI

MO”

— PAŽIŪRĖK KAIP 
TAI ATLIEKAMA

Atlankykite StockyarcFus
JS1VAIZDINKIT čeverykus, baseballs, pirštines, krepše
lius padarytus iš kiaulių plaukų. Pasaulyje žinomi Union 
Stock Yard’ai, patys yra kaip atskiras miestas užimantis 
175 akrų žemės. Jus tęalit pamatyti žingeidų proceką mė
sos pakavimo industrijos, šią savaitę atlankykit Stock 
Yard’us. Nurodymai suteikiami dykai. Važiuokit ant “L”. 
Saugiai, parankiai ir greitai. Geriausia laikas važiuoti 
nuo 10 iki 4.

Imkit Hile koki South Side “L” traukinį iki 
Indiana Avenuc, persėskit ant Stock Yards 

Linijos ir išlipkit pakaunių distrikte

Lengvai Pasiekama Su

I25
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m
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ARTINASI DIDŽIAUSIS PELNAS

Mr. Ląvvrcnce P. Romano pagelbėjo sutverti 
Chicagos Distriktuo.se — smarkiai augančias

25 naujas apielinkes 
apfelinkes — j pas

kutinius 15 metų. Jis uždirbo pinigų kostumeriams visuose tuęsc 
<listriktuo.se. Bet jis mano, kad didžiausia pelnas Chicagos real es
tate artinasi dėl tų, kurie pirks dabar. Ekspertai tvirtina, kad mu
sų miestas tik dabar pradeda augti.

KAIP DAUG KAINOS IŠKILS?
Lavvrenccl P. Romano & Co., atidaro žemės išpardavimą netoli nuo 
Marųuette Parko, prie kampo north ir south gatvės ir Marųuettc 
Road (greit abidvi bus išcemcntuotos). čia pat Chicagoj, tiktai 
8’.2 mylios nuo vidurmiesčio, arčiau negu Evanston, Niles Centcr 
ar Beverly llills. Čia greit bujCclideli publiški įrengimai, čia bus 
vietos dėl 500,000 žmonių. 750

VEIKIT GREIT

Lotai čia dabar yra pardavinėjami po $2000 už frontinę pėdą ant 
tų pačių gatvių kurios perkerta tų žemę. Kuomet visi įrengimai 
bus užbaigti, čia pasidarys svarbus biznio distriktas, kainos čia 
pakils labai augštai. Į

SeWER AND 
f/DEVVALKS 

INCLUDED !N 
THE PRICE^

štai yra tikras bargenas geros Chicagos žemes pasiūlomas firmos 
su senai išdirbta reputacija teisingame patarnavime. Parašykit sa
vo vardą ir adresą ant kupono ir atsiųskit mums dėl gavimo pilnų 
nurodymų. Atsiųskit greit, bo jokios jums atsakomybės ir iškaščių.

Bet dar dabar mes pardavinėjame dėl apartinentinių namų žemę 
šioje vietoje pigiau negu $40 už frontinę pėdą — lengvais išmo
kėjimais — įskaitoma suros ir šalytakiai, vandenį, gasą, elektrą 
galima įvesti.

KUPONAS

LAWRENCE P. ROMANO & CO
10 So. La Šalie St., Chicago 

Telephone Main 3933

VVATER GAS R 
ELECTRICITY 
AVAILABL E

Lawrcncc P. Romano & Co.,
10 So. LaSalle St., Chicago, III. . n 1 u

Malonėkit atsiųsti man faktus apie .nišų žemų kainų apartmentinę žemę netoh Marquettc I’ark, be 
| iškaščių ir atsakomybės. ' <

Vardas

Adresas

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

"NJUJIENĮI" KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

f 

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rfAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, joįj kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirinin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba, Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

rxxxxm
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LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. - Lietu
vos žmones Ainerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

- . 11 . j. ... ............. ...

Distriktuo.se
listriktuo.se
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Kį IR KAIP VIRTI
DĖKOS DIENOS PIETUS

blėtę, kuria pirmiausia išklo
jai su pajams tam tikra tešla. 
No. 2.

Gali vartoti ir šį mišinį:
1 puoduką vilto arba kepto 

pumpkin.
1/4 puoduko cukraus
'i- šaukštuko druskos
1/ l šaukštuko maltų cina-

Grybų sriuba

1

1

sv. grybų 
kvortą buljono (iš 
nos ar vištienos) 
riekutę svogūnų

jaut ie-

i

pridėčkus ir pridėjus 
citrinos

druskuotame vandenyje iki bus 
njįpkšti. Nusunk ir perleisk 
per malamą mašinėlę. Sudėk 
likusius
truputį svogūnų arba 
sunkos (kaip kam patinka), 
taipgi truputi rašalo arba sal
džios smetonos. 
kutą.

Gali vartoti

Prikimšk kala-
s

Padaryk paprastą prikimši
mą ir krekenų, kiaušinio, svo
gūnų sunkos, petruškų ir vie
toj kepenų paimk 12 oisterių 
smulkiai sukapotų, žąsi, antis 
gali prikimšti kopūstais arba 
obuoliai^ arba žaliomis 
kilotomis bulvėmis.

Prie paukštienos, 
vartoti keptas bulves,
“french fried” bulvės (bulvės

monu
1 8

1 puodukas daktylių (dntes) 
smulkiai. supiaustytų

1 ’Zj obuolių košės
1 puodukas sukapotų (neper- 

smulkiai) riešutų
t puoduką razinkų sukapotų 

šaukštuko cinamonų
Vj šaukštuko sumaltų gvaz

dikų

’Mrs MICHNfEVICZ-VIDIKIENEGreit Išeis 

GYVENIMAS 
Mėnesinis žurnalas 

\ A. ŽYMONTAS 
Redaktorius-Leidėjas 

Prenumerata metami■; ..............
Pusei metų ................................
Kopija ...... .................................

Tai bus 32 puslapių knyga. 
I motus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. .loulevard 3669 
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

$2
$1

20c

Tel. Lafavette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

AKI ŠERK A
3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

S

VU81 
vanijos 
bučiuose, 
rungai 
nauja,

šaukšt. maltų maco 
šaukštuko vaųillos 

trakto
L kiaušinis ir vienas

nio trynis
*2 puoduko
i/a puoduko 

nos.
Šutai kuotos 

ir sunkos.
Viską gerai

puoduku miltų
šaukštuku sodos

kiauši-

pieno 
saldžios šmoto-

i akufte- 
k<»k?giją: 
prnlttika- 
Pennsyl- 

ligon 
Sąži- 

patar-
visokio- 
e prie> 

gimdymo, laike 
gimdymo ir pi 
gimdymo.

• Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kaluose moti 
rims ir mergi 
noms/ kreipk 
tės, o rasite pi 
gelbą.

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

Patyrusi gydytoju ir akušerė 
Naprapaih

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

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

Ištrink sviestą ir cukrų, pri
dėk kiaušinius (gerai išpuik
tus), vanilių ii’ likusius pridėč- 
kus gerai išmaišyk. Sudėk ge
rai išsviestuotan indan, kepk 
nekarštame pečiuje vieną va
landą.

citriną luobos

sumaišyk,

SUŠALDYTI VAISIAI
iaisutar-

PRALINE MAUSSE

Lietuviai Advokatai
druskaK Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Prikimšimas dėl kalakuto

1 kvortą dideliu kaštanu fran- /■

Nauja Mady Knyga1TMPKIN PAJUS

..... 1 \ADVOKATAS

nuimk 
pečiuje

galima
arba

l/> puoduko sviesto
1 puoduką cukraus

skylute kiekvie- 
įpilk sviesto ir 

5 ar 10 minutu.
ŠALTAS ŠOKOLADAS IR 

DUONOS PUDINGAS

kiau- 
sudė-

smetonos
•/2 puoduko cukraus
1 šaukštas sunkos iš citrinos.

pieno, 2 šau- 
’/i šaukštuko 

sudėk prie 
Virk dar pa- 

tirštas.

blokine maišytų vaisių , 
puodukas tirštos, saldžios

Kepta antis 
arba kepta višta

OBUOLIŲ KOŠĖS PYRAGAS 7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 -

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

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

pajaus blėtin, kurią i 
su tešla pajams kepti.

šaukštuko sukapotų pet- to 
smulkiai supiaus- 

kepenų iš kala-

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 Koosevelt 909b
Namų Telefonas Republic 9600

. I II ■■ Į .......■■■■! !■■■■✓

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, .
8228 W. 38th Street, Chicago, III.

‘z kvortos tirštos, saldžios 
smetonos

‘•i puoduko smulkaus, kaip 
miltai cukraus

% puoduko saldžiųjų migdo-

supilk smetoną, sudėl 
ir pipiiu*i. išmaišyk ii 
stalan.

900

2893
BAROMETRAS IR TERMOMETRAS

PARODO:Phones Blvd. 8014—01144737 So. Ashland Avė.

DIENOS 3.

SAVAITE 5.

NAUJIENOS Pattem Dept.

(Vardas ir pavardė)

1739 So. Halsted St(Adresas) (Adresas)

(Miestas ir valšt) (Miestas ir valst.)

Lietuvis Advokatas 
2221 W^2 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Spęcialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenae 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

2900. Jaunai mergaitei suknelė, 
tinka iŠ byle kokios moterijos. Gali
ma siūdinti su ilgomis bei trumpomis 
rankovėmis. Su gražiais guzikais iš 
aksomo ar šilko skirtingo nuo pačios 
materijos.

Sukirpto® mieros 8, 10, 12, 14 ir 16 
metu amžiaus. 1 metų mergaitei rei
kia 2 yardų 40 colių materijos.

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

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

2 šaukštu miltų
1 puoduką saldžios Smetonos
Druskos, pipirų.
Nuvalyk ir sukapok grybus, 

pridėk svogūnus ir sriubą; virk 
20 minutų ir pertrink per sietą. 
Supilk puodan ir atšildyk. Pa
dėk sviestą ant skaurados, už
kerk miltus, pridėk % puoduko 
grybų ir sriubos, paskui gerai
išmaišius supilk likusią sriubą, virtos taukuose). Taipgi kokių 

nors daržovių, kaip tai aspara- 
gų, virtų morkvų *su žirniais, 
špinakų, spalgenų košes.

Peikia aut atskiro torielio 
paduoti, žalių salotų lapų su 
prancūzišku dažalu iš acto (ar
ba citrinų sunkos) alyvos, rau
donųjų pipirų, cukraus ir drus
kos arba maišytų vaisių, bana
nų, virtų grušių, ananasų, 
obuolių, (viską smulkiai su- 
piaustyti ir paduoti stalan ant 
salotų lapų su tuo pačiu 
euzišku dažalu.)

1 puoduką cukraus.
Nušutink migdolu* 

skarelę ii’ pakepinus 
smulkiai sukapok. Sudėk cuk
rų puodan ir tirpyk pakol ne
pasidarys šviesiai gelsvas. Su
dėk suakpptus migdolus ant 
išsviestuoto blėtinio torielio, 
apipilk tirpytu cukrum ir duok 
atšalti. Sukapok i šmotukus.

Supiaustyk r vaisius į mažus 
šmotukus. Supilk sunką šuo 
vaisių,. pridėk cukraus ir citri
nos sunką.. Išplak smetoną ir 
sumaišyk kartu su vaisiais, su
pilk Į negilų indą ir sušaldyk.

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

Opteinestrist 
Ttl. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

1/4 puoduko sviesto
1 šaukštukas druskos
1 kiaušines
V2 kvortos baltos duono.- 

trupinių bei saldžiųjų bulvir 
košės.

i
j-uškn ir 
tytų, sukapotų 
k u to.

Ipiauk gerą 
nan kaštanan, 
kepk pečiuje 1 
Nuimk luobus, nuvalyk ir viri.

2893. Naujos mados sporto sukne 
lė. Pažiūrėk kaip originaliai pasiū
tos šios suknelės priekis. Galima 
siūdinti iš šviestis, tamsios, lengvo;, 
ar sunkios, žieminės materijos.

Sukirptos mieros 16, 18 metų, taip
gi 36, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per 
krutln’. 36 mietai reikia 3 yardų 40 
polių materijos ir Pz yardo dėl api- 
kaklio ir krutinės.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicagd, 111.

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

siųsti man pavyzdį No ......... —......

Mieros ..........................  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

Gerti galima:
Kavą 
Arbatą 
Šokoliada 
Vaisiu sunkas.
Alų.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Universal
Bank

reikalais nuo 12 iki

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su

ir mergi-

1*2 puoduko vii-to ir perkoš- 
pumpkiiK j

1 4 puodukas sirapo
1/4 puodukas rusvo cukraus
2 išplaktu kiaušiniu
*2 šaukštuko druskos
1 3 šaukštukai malto imbėro
2 puoduku pieno.
Viską sumaišyk ir sudėk į

jį cukrų, truputį druskos ir 
sulaužytus surotukus migdolų 
cu cukrum. Supilk į molinį 
puodą, apklok sviestuotu ' po
pierių, apdengk su viršeliu, su
dėk viedran % ledo ir % drus
kos tegul stovi 3 4 valandas. 
Išsiimk iš indo, paduok stalai? 
ant gražių torielkaičių.

1 puodukas seno$, baltos 
duonos trupinių

1 šmotą šokoliado
1 puoduką cukraus
1*3 puoduko šalto, saldaus 

pieno.
Virk dvigubame' puode pakol 

mišinys bus gerai susimaišęs. 
Išplak 3 kiaušinių trynius, pri
dėk y-2 puoduko 
kštuku sviesto ir 
druskos ir vi«ką 
pirmojo mišinio,
kol mišinys pasidarys 
Pridėk keletą lašų vanillos. Su
dėk išsviestuotan indan ir kepk 
nekarštame pečiuje 20 minutų. 
Atšaldyk truputj. Uždėk vir
šun išplaktus baltymus ir pa
dėk atgal į pečių 8 arba 10 
minučių. Paduok šaltą.

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

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEPT.,

J. S. WOLFFS
PACKING HOUSE MARKET

PADEKAVONESf

Didelis ir pilnas pasirin
kimas paukščių, pigiomis 
kainomis. Pirkit sau pir

kinius iš anksto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. stąte St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Tngaliojimai. — I’ab- 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. 6. SERNER
Lietuvis Doctor of Optics

Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėliomia nuo 10 iki 1 .

3255 So. Halsted Street
2-i-oh lubos

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

«-0R. HERZMAN -s»
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie SU Room 53t

Tel. Central 6890
Vak. 3223 S'. Halsted St., Chicago

Tel. Yards 4681
- J

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 S t., netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
8110. Naktį

South ‘hore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Val.:_ 9—10 išryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonai:

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio. Sky
rius atdaras kasdie nuo 

i 8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriikų, Vyriėkų,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

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

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

Oro temperatūrą — šilumą arba šaltį. 
Oro permarfias — giedrą, ūkaną ar lietų. 
Besiartinančią audrą ir smarkų vėją. 
Sniegą, pūgą ar šerkšną, žiemos laiku. 
Iškur ateina vėjas, lietus ar audra.

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

Siunčiant paštu parduodame po
Pagilinantiems iš ofiso po........

80 centų
75 centus

NAUJIENOS,
Chicago, III

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų hgų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 va! 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos rvto iki 1 vai. po piet. 
Tei. Midway 2889

Telephone Varda 0994

DR. MADRIDE KAHH
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Lipi 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358 v..... .... . ----

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustuvė
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Minėsiu! . ...... —............

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje, 
paštu:

Metams __________  $7.00
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Vienam minėsiu!----------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
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Pusei metų ------     4.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu «u užsakymu.

___ $8.00
___ $4.00
........ 2.00
____ 1.50
____ .75

kai įgijo, tik susidarius demokratinei valdžiai. Dabar Lie
tuvos darbininkai turėtų dėti visas pastangas savo jėgų 
suvienymui, kad klerikalai ar kitokie atžagareiviai ne
begalėtų jiems ateityje joti ant sprando. Tuo gi tarpu 
komunistai, lyg pasamdyti, šitas pastangas trukdo!

Lietuvos kunigi
i jos vargai;

DARBININKŲ SĄJUNGOS LIETUVOJE

KOMUNISTŲ ARDYMO DARBAS

LIETUVOS PROFESINIS JUDĖJIMAS JAU 
SUSKALDYTAS

DABAR SKILO MAISTININKŲ SĄJUNGA

TAI TAU IR BENDRAS FRONTAS!

Nesenai “Naujienose” buvo rašyta apie darbininkų 
organizavimąsi Lietuvoje. Po klerikalų valdžios nuver

timo Lietuvoje ėmė sparčiai kurtis ir augti profesinės 
darbininkų sąjungos (unijos), taip kad dabar jau jos tu
ri apie 20,000 narių.

Milžiniška tų sąjungų dauguma yra prisidėjusios prie 
profesinių sąjungų Centro Biuro, kuris yra užmezgęs ry
šius su viso pasaulio darbininkų sąjungomis, sudarančio
mis profesinj Amsterdamo Internacionalą. Tuo budu Lie
tuvos darbininkai ne tik organizuojasi sayo krašte, bet 
ir vienijasi su tarptautinių darbininkų judėjimu.

Tečiaus šitą darbininkų klasės vienymo darbą Lietu
voje, kaip-ir kitur, stengiasi sutrukdyt komunistai. Viso
se darbininkų sąjungose jie kelia triukšmą ir kursto par
tinius kivirčus. Komunistų atakos daugiausia yra krei
piamos prieš socialdemokratus, kurie vadovauja Lietu
vos profesiniam darbininkų judėjimui. Kurstydami na
rius prieš vadus, jie tikisi pasiekti savo tikslo — pasigau
ti vadovybę darbininkų judėjime į savo rankas. •

Šitos komunistų pastangos profesines sąjungas silp
nina ir net stačiai veda prie jų ardymo.

Lietuvos komunistams su pagalba vadinamu “revo
liucinių” liaudininkų ir klerikalinių federantų pavyko pa
imti savo “globon” keletą sąjungų, kurios turi kartu apie 
3,000 narių. * < t i

Šitos komunistų kontroliuojamos sąjungos prie Cen
tro Biuro nėra prisidėjusios. Jos nori vienytis su bolše
vikišku “Profinternu”. Tuo budu profesinis Lietuvos dar
bininkų judėjimas jau yra suskaldytas. Dalis organizuo
tų darbininkų yra atskirta ir nuo bendrojo sąjungų cen
tro Lietuvoje ir nuo tarptautinio centro.

Iš šito suskaldymo gali būt nauda, žinoma, tiktai dar
bininkų klasės priešams. Komunistai, kurie veidmainin
gai skelbia “bendrų frontą”, pasirodo tikrenybėje darbi
ninkų pajėgų ardytojai.

Ir ne gana to, kad jie atskėlė nuo bendrojo darbinin
kui judėjimo apie šeštą dalį organizuotųjų darbininkų. Jų 
vadovavimas tose sąjungose, kurias jie kontroliuoja, ve
da prie naujų skilimų.

Štai, nesenai suskilo dėl komunistų politikos Maisto 
Darbininkų sąjunga, kurioje vadovauja Maskvos gize
liai.

ši sąjunga nėra prisidėjusi prie Centro Biuro. Spa
lių mėn. 31 d. ji laikė savo suvažiavimą. Dauguma dele
gatų susidėjo iš bolševikų, tad suvažiavimas, ažuot gal
vojęs apie sustiprinimą darbininkų vienybės, pašventė 
kuone visą savo laiką šmeižimui socialdemokratų ir są
jungų Centro Biuro. Suprantama, kad tokioms suvažia
vimo “diskusijoms” labai pasipiktino kita delegatų da-

Suvažiavime tarp ko kita -išėjo aikštėn, kad maisti
ninkų sąjungos valdyba per rinkimus į Seimą agitavo už 
bolševikų sąrašus ir rinko jų naudai aukas. Šitie ir kiti 
dalykai, pagaliau, privertė kai kuriuos delegatus pasi
traukti iš suvažiavimo. Jie susirinko kitoje vietoje ir nu
tarė neturėt su komunistiška maistininkų sąjunga nieko 
bendra, bet dėtis prie Bendros Darbininkų Prof. Sąjun
gos, organizuojant prie jos tam tikrus maistininkų sky
rius.

Nėra jokios abejonės, kad neužilgo nutrauks ryšius 
su komunistais ir ta Lietuvos darbininkų dalis, kuri dar 
paskui juos seka. -Bet tuo tarpu Lietuvos darbininkų ju
dėjimas visgi yra silpninamas.

Kol Lietuvą valdė klerikalai, darbininkams beveik

Apžvalga

ATSTOVYBĘ KETINA 
PALIKT?

mali
nę

Musų korespondentas anądien 
pranešė telegramą iš Kauno, 
kad Seimo biudžeto komisija 
išbraukė išlaidas Lietuvos pa
siuntinybės VVashingtone už
laikymui. Komisijos nusistaty
mas esąs, kad Amerikoje bu
tų ne pasiuntinys, bet genera- 
lis konsulas, (šitą žinių, lx?je, 
pasiskolino ir Brooklyno “Vie
nybe”, bet kreditą už ją
dagiai” atidavė Kaunui, o 
‘Naujienoms”.)

Iš tikrų šaltinių tačiaus 
mums teko pastaromis dienomis 
girdeli, kad Lietuvos vai. liau
dininkai vis dėlto norį palikti 
i1 pasiuntinybę VVasbingttpie. 
Išrodo, kad kai kurie amerikie
čiui žiuretu į ambasados panai- 
k itiimų, kaip i “didžiausios lie- 

tuviy kolionijos pažeminimą”. 
Todėl Lietuvos politikai rūpi
nasi, kad “užganėdinti ameri
kiečius”.

Bet kaip, pagaliau bus, dar 
nežinia. Seimo nutarimas šituo 
klausimu dar nėra padarytas.

KAM EINA ALKOS

Bolševikiškas “Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas” (In- 
ternatinal Labor Defense)

dolerio 
k urtems

r i likimo

savo kritikais, kurie kaltino jį, 
kad dauguma jo surenkamų au
ką eina agitatorių išlaidoms, 
algoms ir 1.1.

Pečiaus savo polemikoje 
‘ Tarptautinib Darbininkų Ap
sigynimo” vadai pripažįsta tą 
faktą, kad toms neproduktin
goms išlaidoms jų organizacija 
išleidžia 57 centus iš kiekvieno 
dolerio; vadinasi, tik 43 centai 
i.š kiekvieno paaukoto 
tenka tiems tikslams, 
aukos yra skiriamos!

Bolševikiškos aukų
įstaigos vadai mėgina pasiteisin
ti tiktai tuo, kad kai kurios ki
tos panašios organizacijos irgi 
išleidžiančios netoli tiek pat 
neproduktingiems tikslams. Pi
lietinių Laisvių Unija, girdi, 
suvartojanti tiems tikslams 53 
centus iš kiekvieno. dolerio. 
Bet tai yra silpnas pasiteisini
mas.

Viena, negerai, jeigu ir kitos 
organizacijos panašiai elgiasi 
su žmonių aukomis. Antra, iš 
pačių bolševikiško “Apsigyni
mo” viršininkų prisipažinimo 
matyt, kad jie šituo atžvilgiu 
visgi pralenkia visus. O tuo 
tarpu bolševikai dedasi “tikrai
siais proletarais” ir mėgsta ki
tiems žmonėms prikaišioti ego
izmą, išnaudojimą ir 1.1.

“Apsigynimo“ vadai, beje, 
ejar kalba, kad jų organizacijo- 

ir nekomunistų. Bet tai 
nereiškia. Komunistai 
vartoja tokią gudrybę, 
savo įstaigas, užsiiman

čias dolerių žvejojimu, įtrau
kia vieną-kitą pašalini žmogų, 
idant tuo budu galima butų 
lengvinus mulkinti publiką 
“Lepartyviškumu”. Sakysime, 
kol buvo gyvas nabašninkus 
Debsas, tai jie kai kada prikal
bindavo ir jį duoti savo vardą 
panaudot ant blanki? aukų rin
kimui; ir kadangi jie piešdavo 
“prakilnius tikslus”, tai sene
lis Debsas, nenorėdamas juos 
užgauti, sutikdavo.

Bet jau senai yra paaiškė
ję, kad tie iš visur sukolektuo- 
ti nekomunistų vardui yra ko
munistams tiktai priedanga par
tinio biznio vai^mpi. 
tuo “Apsigynimo
meniu šiandie niekas

se esu 
nieko 
dažnai

vadų aįgu
li esi d uos

dauginus 
aukų ta

agitatoriai kft gi daro? Nu-g 
ardo ir demoralizuoja 
ninku judėjimą!

(Laiškas iš Lietuvos)

darbi-

SAKSONIJA VĖL ATSIGAUNA

Viena stambesniųjų Voketijos 
žemių yra Saksonija. Pirmiaus 
ji turėjo karalių, o dabar, kaip 
visa Vokietija, valdėsi respub
likinės tvarkos pamatais.

Nuo senai Saksonija buvo 
žinoma, kaipo socializmo tvir
tovė. Pirm karo visi arba be- 
yeik visi atstovai iš Saksoni
jos j visos Vokietijos parlamen
tą (reichstagą) Imdavo išren
kami tik socialdemokratai. In
fliacijos ir franeuzų įsiveržimo 
į Kuhr sritį metu, tečiaus, Sak
sonijoj ėmė labai plėstis bolše
vizmas. Komunistu i laka buvo k • 
pasidarius tokia didelė, kad so
cialdemokratai sutiko kar(u su 
jais sudaryti koalicinį kabinetų. 
Komunistai ministeriai, naudo
damiesi savo aukštomis vieto
mis, 'tuomet pradėjo rengtis 
prie g i rikiuoto ilirrto. Tatai
davė progos centralinei val
džiai (kuri tuo melu buvo at
žagareivių lankose) pasiųsti 
Saksonijon kariuomenę ir Sak
sonijos vyriausybė tapo nuvers

kutų, kalėdoj i- 
kiaušiniavimus, 
kad kiekvienas 

bus rubliais 
atlaidai, pa- 
spitolninkus eS l>e
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rankas pašvęstas bebučiuoja.'
Pamiršta giminėlės, nes gaspa- 
dinės, ta paskutinė paguoda, ir 
tos palieka, ištikimybę sulaužiu
sios.

Ir siunčia kunigai prakeiks
mus, kaip perkūnas žaibus, ir 
kviečia grįžt “prie Dievo” kiek 
moka ir gali, bet balsas jų lie
ka balsu tyruose.

Ką bepadarysi—mainosi lai
kai, vyksta perkainavimas ver
tybių.—,-P. B.

Įvairenybės
Senas dokumentas 

apie Vilnių
niu
rnė
jau

Maskvoje Bumiancevo 
ziejuj rasta senas, iš 1128 
tų dokumentas-, kuriame 
minimas Vilniaus vardas. Iš to
seka, kad Vilniaus įkūrimo me
tai yra daug anstyvesni, kaip 
mes žinome, 1928 metais 
kaks lygiai 800 metų, kaip 
ųimas Vilniaus vardas.

Virgiliaus gimimo 
sukaktuvės

Vario gamyba
Statistikos žiniomis per š. 

m. pirmus 8 mėn. visam pa
sauly gauta 8,073,100 tonų va
rio. Daugiausia vario gauta 
Amerikos Jungi. Valstybėse.

Pirma Europoje čigonų 
mokykla

su-
mi-

Čigonai esu kilę iš Indijos ir 
jau nuo X amžiaus žinomi Eu- 
1 opoje tokie klajokliai, kokie 
ir dabar yra. Nežiūrint tai, kad 
jie taip ilgą laiką bastosi tarp 
kultūringų tanių, tačiau tas į 
j.i gyvenimą žymesnes įtakos 
nepadarė. Kalba savotiška kal
ba, kuri pilna įvairių svetimy
bių. Neturi jie nei tikybos, nei 
rašto, kratosi pilietiško gyveni
mo ir gyvena sulig užsilikusiu 
papročiu ir palinkimu gyventi 
už kitų gerą. Tose valstybėse, 
kuriose yra daug čigonų, jie, 
kaip piliečiai, yra našta valsty
bei, nes neina pilietiškų parei
gų; be to reikalingi nemažos 
j riežiuros, ,kad neardytų tokiu 
ar kitokiu budu viešąją tvarką. 
Del to suprantamas bus tų val
stybių susirūpinimas čigonus

Po to Saksonijoje susidarė 
koalicija socialdemokratų su 
demokratinėmis partijomis. Ši 
valdžia gyvavo keletą metų, 
bet socialdemokratų tarpe kilo 
nesutikimų. Partijos ograniza- 
cija Saksonijoje reikalavo, kad 
butų paleistas Saksonijos sei
mas (landtagas) ir paskelbti 
nauji rinkimai, o dauguma 
partijos atstovų seime buvo 
tam priešingi. Ginčai tarpe ši
tų dviejų srovių- partijoje ėjo 
tolyn aštryn, ir du visos Vo
kietijos 
mėgino 
įstengė, 
sonijoje 
va u jama 
metė nuo daugumos ir susior
ganizavo i “Seną 
mokratų Partiją”.

Po šito skilimo, nesenai Sak
sonijoje įvyko nauji landtago 
rinkimai. Suprantama, kad 
tokiose apystovose socialdemo
kratai turėjo prakišti. Jie ne-

Šį menesį italai ruošiasi iš
kilmingai paminėti žinomo Ro
mos laikų poeto Virgiliaus 2000 

metą gimimo sukaktuves. Mi
lane jam bus atidarytas dide
lis paminklas.

Virgilius autorius garsiosios 
“Eneidės”, jis be to labai gra
žiai aprašė savo laikų papras
tų valstiečių gyvenimų.

Kiek išeivių važiuo
ja j Ameriką

Austrijoj tuo reikalu dantį kas 
durytu, bet nieke* tieiSCjo, n<3« 

anų laikų čigonų švietėjai per- 
sitikrino, kad greičiau vilką 
naminiu gyvuliu prijaukinsi, 
kaip čigonus suknlturinsi. Ne
leidžia vaikų mokyklon ir tiek. 
Nežiūrint tokio nevaisingo mė
ginimo, dabar vengrų valdžia 
įsteigė čigonų vaikams mokyklą, 
kurioje jie bus mokomi tik 

rašyti ir skaičiuoti, 
parinkti tokie žm<>-

neį
dėti

sal

Statistikos daviniais rugpjū
čio mėnesy iš Antverpeno uos
to Belgijoje, kuris yra svar
biausias išeivių judėjimo cent
ras, išvažiavo 2307 įvairių ša-

Mokytojais 
nes, kurie 
nų būdą ir jų papročius, čigo
nų vaikai nebus mokyklon va
ru varomi, bet tam tikras žmo
gus ves tarp čigonų agitaciją

partijos suvažiavimai 
juos likviduoti, bet ne- 
Pagatiau, partija Sak- 
skilo. Mažuma, vado- 

. seimo atstovų, alsi-

Socialde-

ite t šiomis dienomis Sakso
nijoje vėl Įvyko rinkimai, šį 
kartų į vietines savivaldybes. 
Ir štai, telegrama iš Bėdino 
praneša, kad socialdemokra
tams dabar pasisekė puikiausia: 
visur, o ypatingai - stambiuose 
pramonės centruose, jie žymiai 
padidino1 savo atstovų skaičius. 
Komunistai gi ir monarchistai 
tapo visiškai sumušti. Kai ku
riuose miestuose komunistai ne
teko visu savo vietų miestų ta
rybose.

Taigi, “raudonoji Saksonija” 
ir vėl darosi socialistinė, ne
žiūrint bolševikiškos demora
lizacijos, skilimu ir kitų nelem-

Photo] 
garsus

(Pacific and Atlantic
James K. Hacpett, 

Amerikos artsistas, k
kaip pusė surenkamų 
įstaiga suvartoja koniunistiškų 
agitatorių užlaikymui. O tie kričio 7 d. numirė Londone.

Nežinau, brangus broliai, ko 
geidžia amerikietis savo vai
kui; rusas—tai generolu tapti, 
o lietuvis—kunigėliu. Kunigėlis 
—tai viskas, tai žemės dievas. 
Jis ir čia ponas ir po mirties 
bus laimingas. Nes, kitiems 
dangų rengiant, pats-, be abejo, 
sugebės ten įsikurti.

Kiek vilčių, vargų pakelia lie
tuvis, kol susilaukia savo vaikų 
kunigu. O jau sykį sulaukė, 
tai baigtas vargas: ir turtingu 
taps, ir laimingu, ir garbingu.

Ir kur tau neturtingu, jei 
ant sųnaus kunigėlio stačiai 
aukso lietus lys. Mišios-, krikš
tas, šliubas, laidojimas, laukų 
šventinimas, kryžių šventini
mas,—visa tai rubliais įkai
nuota. O pridėkime dar žemės 
ūkį, nemokamą 
mą, visokius 
tai pamatysime, 
kunigo takelis 
grįstas. Ateina 
siųs easpadine 
k iaušinauti, pi-in
jų. Dar klebonas iš sakyklos 
padejuos, kad nebeturįs kuo 
svečius pavaišinti, tai kad pri
veš paukščių, paršų, šeiminin
kė nė nežno kur dėti.

O bažnyčioje laike pamaldų 
aukų rinkimas, “škarbofikos” I 
Jau kunigai aukas rinko ir 
“škarbonkas” kratė kiek norėjo 
ir kada norėjo, visai be atsis
kaitymo. Jau tokį nekaltąjį 
šventąjį, kaip šv. Jurgis, ir 
tai išnaudojo: įvedė žmonėse 
paprotį šv. Jurgio dienoje 
t i bažnyčion kiaušinius ir 
tam tyčia padeton dežen.

Sunku ir besu skaityti tų
tinių, kuriais plaukdavo kuni
gėliams rubliai.

Neatsibudavo nė vieno kaimo 
pokylio, kame nebūtų kunigas. 
Ten jam buvo pirmutinė vie
ta, ten jam kišo gardesnį kąs
nį, ten jam pataikavo kuo ga
lėjo ir kaip mokėjo.

Ir tuko kunigėliai, tuko jų 
mašnos, tuko gas-padinės.

Nors žmonės mukiausiai ži
nojo visas klebonijos paslap
tis, žinojo, jautė ir mate, kas 
darosi klebonijos sienose, bet 
tas trumpas ir aiškus iš 'Sa
kyklos: “nežiūrėk, ką kunigas 
daro, tik klausyk, ką sako”, 
arba “neteisk—nebusi leistas“, 
naikino pasipiktinimą pačioje 
sėkloje ir tik drąsesni pasaky
davo: “Dievas baus, ne mums 
bausti”.

Spiritualistas prof. Herba- 
čauskis, kartą kalbėdamas apie 
vaidinimus, pasakė, kad Lietu
voje vaidinasi dažniausiai kle
bonijose, mat, ten daugiausia 
vampirų (nekrikštytų dvasiif).

Kiek kartų man teko būti 
klebonijose, aš vis save klaus- 
davau, kame aš esu vięnuo-1 
lyne, pasauliniame/ name, ar, 
stačiai, linksmame kampelyje? 
Nes pilvotas klebonėlis, grakšti 
gaspadine, vynas iš vienos pu
sės ir šventieji paveikslai iš 
antros pusės nesudaro vienuo
lyno nuotaikos.

Bet juk, brangus broliai, jus 
visa tai neblogiau manęs žino
te, nežinote tik gal, kad jau 
r kunigėliams susunkėjo, pa
degėjo laikai. Nei mišių, nei 

ckzekvijų žmonės neužperka, ir 
ik kunigo prispirti prie sienos 
škrato paskutinius litukus.

Praėjo tie laikai, kada be 
mnigo neįvykdavo nei krikš- 
ynų nei pakasynų. Dabar vie

ni žmoneliai nfuna sau alų pa
sakodami juokus iš kunigų ir 
gaspadinių santykiavimo.

Nuo kalėdojimų, kiaušiniu- 
'vinių, “škarhonkų“ liko tik tru
pinėliai. Net šventas Jurgis 
ngimponuoja daugiau: jei dar 
senutė kokį kiaušu i lį ir atneša, 
atmindama senovę, tai ir tą 
patį paglemžia zakristijonas. 
Jaunieji ir nežino, kad seniau 
reikėdavo kunigui aukoti pir
mąjį veršį, pirmąjį paršiuką, 

pirmąjį žąselį.

lių darbininkų. Visi jie vyko į. ir stengsis geruoju į juos pa- 
Ameriką, daugiausia į Kana- veikti, kad jie leistų

mokyklon.
va ik ūs

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3164 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. Wallace Street

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ate., Roem 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
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
'.CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago. III.

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

.z t J S nuo 9 ikt II vai. ryte; valandos į nuo & jĮ-j g vai. vakare

Tol. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tek Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos: 2 1 dieną; 6:30 -8:80 

vakare.
OI iso Telefoną, rullnum 1193 

Namų 't elefonus C lieslerficld Ub78

DR. MARKERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

TeL Boulevar-1 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadiėniais: 10—2

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

Tel. Lafayette 4146
. l nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos nuo ikj (J val vak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

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.

D-RAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS

Gydytojas ir Chirurgių

Ofiso Tel. Boulevard 7179
(S. lltiulmk JbJ.i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pasimirė bedirbant alų Iškrito pro langą Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITOSI!
OPTOMETRISTAS

Gal statys naujus operai 
rumus

Samuel Insull, galva Chicagos 
operos, buk rengiasi pastatyti 
naujus didelius rumus operai. 
Tikrinama, kad Insull įgyjo ne
mažą plott; žemės prie Madison 
gatvės, tarp Market gt. ir upės, 
kur naujoji opera ir busianti 
statoma. Betgi dar tikrai neži
noma, ar derybos dėl tos žemės, 
kurią valdo Daily News, jau ap- 
baigtos. Laukiama tad Insull 
oficialinio paskelbimo.

Žemės plotas užima pilną pu
sę bloko, su viso bloko priekiu 
j Madison gatvę. Plojas yra kiek 
didesnis, negu dabar užimamas' 
Auditorium teatre, kur dabar 
yra opera. Bet galbūt bus įgy
tas ir visas blokas iki Washing-| 
ton gatvei, nes kita pusė bloko 
priklauso elektros kompanijai, 
kurios prezidentu f 
Insull. Tada operos namas bu
tų daug didesnis už dabartinį.j 
Esą elektros kompanija mielai 
tą žemę perleistų operai. Dabar; 
visas tas žemės plotas stovi tuš-1 
čias.

Insull draugai : 
turys užtektinai pinigų ir dau-1 
ginu jų nenorys, tad jis norys 
atlikti kokį didelį dalyką Chica- 
gai, kad visi jį ilgai atsimintų.

Keturi amatoriai darėsi alų 
namuoąp 783 N. Dearbom St. 
Dabar vienas tų aludarių guli 
pas graborių, o kiti trys randa
si ligoninėse. Jie turbūt nutroš- 
ko nuo garų daromojo alaus.

Kada kaimynai pašaukė poli
ciją, tai ji rado Hymie Lynch, 
55 m., jau negyvą gulintį ant 
grindų. Netoli jo gulėjo Thomas 
Rowland, 40 m., kuris dabar 
randasi pavieto ligoninėj arti 
mirties. Abh buvo namo gyven
tojai.

Kitu
753 N.
733 N. Dearborn St., kiek leng
viau serga. Kada policija juos 
atgaivino, tai jie pasisakė, kad 
ite gėrė naminį alų ir darėsi jo 
dar daugiau. Begerdami jie ir 
nusvaigę. Name rasta daugiau 
kaip

David Ferdinand, 2254 W. 
Division. St., pats iššoko ar iš
krito pro langą dentisto ofise 
šeštame augŠte Home Bank and 
Trust Co., namo, kertėj Division 
ir Ashland gatvių. Jis užsimušė 
ant vietos. Jauna giminaitė tuo 
laiku irgi1 buvo ofise ir matė 
kaip jis iškrito ar iššoko pro 
langą. Ji pati vos neiškrito pro 
langą bandydama pastverti savo 
krintantj dėdę.

^enas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Penki žmonės sužeisti
du, svečiai John Allison, 
Wells St. ir John Walsh,

D?. J. W. Beaudette
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 Ir nuo 7 iki !u. Nedė 
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų 

REZIDENCIJA;
2226 "Marshall Blv<L

TELEFONAS CRAWFOKD 1480 
TELEFONAS CAN’AI *464

AKIŲ 
akių 

ga
, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, 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. VaL; 10 
iki 8 vai. NedSHoj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

esti
įtempimą, kuria 
Ivos skaudėjimo,

Penki žmonės liko sužeisti 
Chesapeake & Ohio pasažieri- 
niam traukiniui užgavus 93-94 
g|. gatvekarj.

1,000 bonkų alaus.

Pašalino
šerifas Hoffman pašalino iš 

vietos vyriausį j į kriminalinio 
teisino bailiff Brockmeyer ir jo 
pagelbininką Edfeldt, už tai,

taipjau yrajkad jie neareštavo Joseph Clan- 
I cy, kuris yra nuteistas 6 rnėne- 

.I šių kalėjiman. Jie pasidėjo 
save įsakymą areštuoti ir 
pridavė jo šerifui.

Brockmeyer taipjau buvo 
vieto kalėjimo viršininku, bet ir 

sako, kad jis j ten tapo pašalintas, kadangi 
jis leido butlegeriui Druggan su
mušti laikraščio reporterį.

pas 
ne?

pa-

Peršovė save

tiauiR anų Atlantic rnutoj *

Paveikslėly j vaizduojama, kaip Passaic policija persekioja 
streikininkus.

Pradės išlyginimą upės

Visos kliūtys liko pašalintos 
ir mažiau kaip už 30 dienų bus 
pradėtas darbas prie išlyginimo 
upės tarp Polk ir 18 gatvių. Iš
lyginimo darbas truks tris me
tus laiko.

Pasikorė kalėjime

John Rugalla, 53 m., 628 W. 
Madison St., iš savo overkoto _ 
pamušalo pasidarė kilpą, kurią- 
ja ir pasikorė Dės Pluines po-I 
licijos stoties kalėjime, kur jis 
buvo uždarytas už girtavimą.

VALET

AuioStrop 
Razor

Pasiga- 
. landa 

pats

KAZIMIERAS MEDALINSKAS
Mirė Lapkričio 20 d., 3 vai. 

po pietų. Turėjo amžiaus apie 
44 metus. Kilo iš Kauno rėdy- 
bos, Biržų Pasvaliu apskričio, 
Zuzainių kaimo. Pragyveno 
Amerikoje apie 17 metų. Pri
klausė prie Garfiekl Park Lie
tuvių Pašelpinio Kliubo. Paliko 
dideliame nuliudime brolį Petrą 
ir brolienę Agotų Medalinskus 
Amerikoj;'•■Lietuvoj paliko bro
lį Joną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi po numeriu 3901 Flournoy 
Street.

Laidotuvės įvyks Lapkričio 
23 d., apie 1 vai. po pietų j 
Lietuvių Tautiškas kapines.

■" 11 ........ —
Akinių Pritaikymo Mano

25 METŲ PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Or, Jau J. Snietana
pPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Aveaae 
Kumpas 18 tos Gatvės 
Telefonas (.'anai 0523

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

Rado didelę munšaino 
dirbtuvę

Ant farmos, netoli Chicago 
Ileįghts, prohibicijos agentai 
užtiko labai didelę munšaino 
dirbtuvę. Nors Chicagoj jau ne- 
mažai ir tai labai didelių mun
šaino dirbtuvių sugauta, bet ši 
esanti už visas didžiausia, ko
kia pasisekė surasti per pasta- 
ruonius šešis mėnesius. Kasta, 
1000 galionų varjtuvas,' pilna! 
įrengtas garo pajiegos gaminto- 
jas, vienuolika 10,000 galione 
kubilų, du 6,000 galionų kubilai 
raugui ir daug jau išvaryto 
munšaino. Dirbtuvė buvo cen
tre Jahies Wilkie farmos, pale’ 
vieškeli. Kad paslėpti munšaim 
dirbtuvę, pati farma buvo stro
piai apdirbama.

Trys italai liko farmoje areš
tuoti, bet jie sakosi nežiną far
mos savininkų.

Frank Kunz, 42 m., 2740 W.
I Chicago Avė., darbininkas,^ sė
dėdamas su savo šeimyna kam
bary urnai išsitraukė revolverį 
ir persišovė. Jis šovė sau į ger
klę ir veikiausia mirs. Jo pati 
ako, kad jis pastaruoju laiku 

buvo labai nusiminęs delei bro- 
io mirties, kuris liko užmuštas 

kare.

Areštavo 10 žiuoniŲ
Federaliniai narkotikų agen

tai ir policija puolė namą. prie 
’056 Sheridan Rd., kur rado ge- 
ai įrengtą opiumo rūkyklą, 
.aipjau tris merginas ir penkis 
/yrus opiumo rūkytojus. Suim- 
i ir namo šeimininkai, kaipo 

opiumo rūkyklos užlaikytojai. 
Rasta nemažai narkotikų.

Suėmė vaistininką

Proga Laukia Jūsų!
Nieko nėra geresnio žmogaus gyvenime, kaip įsigyti sau puikų namą, lengvo
mis išlygomis. Mes turime namų dėl kiekvienos šeimynos, dėl kiekvieno žmo
gaus. Jums nereikia daug pinigų; jums'nereikia bijoti sunkenybių, nes jūsų 
namas, pirktas iš musų, išsimoka pats.

Visi A. A. Kazimiero Meda- 
linskio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie- 

, Čiumi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti paskutinį patarnavimą 

'•* it atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Petras ir Agota Medalinskiai
Laidotuvėm patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

r -nherina Chicagoje
Laidotuvėse patai 
nauju geriąu ir pi 
giau negu kiti, to
lei, kad priklausau 
prie grabų išdirby 
<tia,

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

SKYRIUS: 
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Įmokėkit $1000 ar $1500 ir kraustykitės

Penki žmonės užmušti
Pereitą penktadienį nelaimė 

se su automobiliais liko užmuš
ti penki žmonės. Du žmonės Ii 
ko užmušti trokni paslydus ir 
pakliuvus po traukinio ratai1 
Wilmette miestely. Viena mote
ris liko suvažinėta automobilio, 
o vienas vyras užmuštas susi
dūrus su gatvekariu. Vienas'ge
ležinkelio kryžkelės sargas liko 
užmuštas einant savo pareigas, 
ant jo užbėgus automobiliui.

Šiemet Chicagoje jau arti 800 
žmonių užmušta nelaimėse su 
automobiliais. Viso Jungt. Val
stijose pereitą mėnesį automo
biliai užmušė arti 2,600 žmo
nių.

Stanley Gatkovvski, 40 m„ 
>749 N. Crawford Avė., prezi
dentas Z. G. Herbs Co., 1125 
\Iilwaukee Avė., turtingas vai
dų fabrikantas, liko suimtas. 
Ii kaltina dviejų merginų tėvai. 
Kartu suimta ir viena jo darbi
ninkė, kuri pasisakė esanti jo 
)ati, nors jis turi kitą pačią ir 
Ivejetą vaikų.

Slaugės sustreikavo
100 slaugių VVest Suburban 

ligoninės sustreikavo delei ligo
ninės viršininkų nutarimo, kad 
jos turi dirbti 24 valandas į die
ną už $7, nors pirmiau buvo su
tarta, kad jos dirbs už tą algą 
12 vai. į dieną.

BlLLY’S^UNCLE
PU LA- «M vcm LAME. ^>'UUV ! 
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Kaina tiktai $12,650.00
Jus niekur nerasite tokių namų, prie tokios geros transportacijos, taip spar
čiai augančioj apielinkėje, už tokią žemą kainą.

Veikite šiandie, kol dar yra iš ko pasirinkti!
Mes taipgi turime gerų lotų, bizniavų ir rezidencijoms, kurie yra parduoda
mi lengvomis išlygomis ir mažais jmokėjimais.

W. Hayden Bell
Klausk

Edward Bakšavičius
Manager

4336 So. Kedzie Avė.
Phone Lafayette 8600
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KUPONAS

EDWARI) BAKŠEVIČIUS '

Malonėkit prisiųsti man daugiau infor
macijų.
Vardas ...........................................................
Adresas ..............................................................
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įV/V^ c*oob PVSHVU'- 

BUT S»KiC^ ^<Ob CV^V 
s------- --- CGKAS OVTV
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Phone Boulevard 5203 
Privatiniai Ambulansai

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

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

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

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

skyrių.
3307 Auburn Avė.

Chicago, Iii.

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

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams

3316 So. Halsted St., Chicago

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

/tašyk SBEVA > 
T,x^ cevnkr
TOO PROUD
\TO bvve!

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?

' Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
tkyliai seka žinias iŠ Amerikos; 
imtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
•rašydami, kad, jiems nors ke
is “Naujienų” pavienius nu- 
neriųs prisiųstų. Tur būt nė 
ienas lietuvių laikraštis Ame- 
ikoje negauna tiek daug nuo- 
atinių maldavimų laikraščio, 
dek aplaiko tų prašymų “Nau- 
ienos”. žinoma, tame nėra įlie
to nuostabaus, nes “Naujienos” 
.ra populiarus laikraštis ne. 
/ien Amerikos lietuviuose, bet 
r Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
š Amerikos lietuvių gyvenimo 
r jų darbuotės, ko negali vas- 
.i kitose Amerikos lietuvių 
aikraščiuose. “Naujienos” eida- 
nos kasdien, turėdamos geres- 
iius bendradarbius, negu kiti 
aikraščiai, talpina žinias ne 
/ien iš Amerikos lietuvių gyve- 
.imo, bet ir iš viso pasaulio 
ialių, taipgi rinitus, pamoki- 
iančius straipsnius teikia savo 
■kaitytojams kiekviename nu- 
neryje. “Naujienų” spauda ais
ti, rašto kalba suprantama Lie- 
uvos žmonėms. “Naujienų” 
eikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
‘Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savų jJraugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi Švei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotes, bet visais einamais 
klausimais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tudj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigeręjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
pas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
x1739 S. Halsted St,, Chicago.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai
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liepiu tokiuose.1
Viešas pakvietimas

čikagiečiai: Komitetą*, ren
giantis apvaikščiojimą Dro Jo
no Basanavičiaus 75 metų gim
tuvių ir 50 metų litciatiškos

vauti Jubiliejinėje 
je, kuris Įvyk: 
hotely, 171 W

jumis daly- 
vakarienė- 

kV Bismarck 
Randolph, tarp 
Ic gatvių, Par-

užsisakyti

lor G, ant 3-čio nu 
lioj, lapkričio 28 <1., 
karo.

Vietas malonėkite 
iš anksto, ne vėliau
doj, lapkričio 24 d. lidietus ga
lite gauti pas komiteto sekre
torių, p. J. J. Herlmanaviė.ų 
Universal State banke. Vieta

do SLA. laisvkles ir užsimoka 
duokles.

Lietuviai priklausantieji ma
žoms draugijėlėms ar kliubams, 
daro skriauda sau ir savo Šei
mynoms. nes jiė neturi jokio 
ii/.likrinirno, kad jų pagalba Ar
ka pomirtinė bus jitrtis išmo
kėta. Jau dabar man yra ži
noma keletas tokių draugijėlių, 
kurios nepajėgia savo nariams 
išmokėti jieihs priklausančios 
pagalbos, nes draugijėlių iž
dai tušti. Juo ilgiau tokios 
draugijėlės stengsis gyvuot, tuo 
jų iždai eis tuštyn.

Mano patarimas 
Visos tokios mažos 
trumpiasioj ateity 
nytis; nors
nuo pražūties, bet gali zkeletui 
metų pailginti jų gyvenimą.

Lietuviai, kurie dar nepri
klauso SLA., be jokių atidėlio
jimų pasistengkit prisirašyti 
prie SLA. artimausos jums 
kuopos. SLA. kp. randasi kiek
viename mieste, kur tik yra 
keletas lietuvio. Didmiesčiuose 
yra net po keletą SLA. kp. Pri
klausydami prie SLA. jus at- 
liksit tikro lietuvio pareigą ir 
sušelpsite save ir 
ną.

butų toks: 
draugijėlės 
turėtų vie- 

ir tas jų neišgelbės

ASMENĮ! JIESKOJIMAI REIKIA DARBININKĮ)
PAJIEŠKAU savo giminaičio Jono 

Galmino, paeinančio Upvnos parapi
jos, Vytogalos kaimus. Turiu svar
bių žinių nuo motinėlės. Prašau 
sišaukti jis* pats ar kitas pas 

AGN. GIRSKAlTfi 
3131 So. Emernld A ve. 

Chlcagd, III.

VY1U

at-

PAJIEŠKAU Elzbietos Yuškaitės. 
Girdėjau gyvena Chicago, III. žinan
tis prašau pranešti adresą, arba pati 
atsiliepkite, nes turiu labai svarbų 
reikalą.

.JUOZAPAS JANELIONIS t 
4954 So. 13 St., S. S.

Omaha, Nebr.
————-----

APSĖDIMAI

NAMAI-ŽEME MOKYKLOS

iraciiic and Atlantic Photo]

\Villiam T.. Devvart iš New 
Yorko. Prieš 28 metus jis buvo 
paprasta? knvgvedis, o šian-grazaus ' . . . .. dien io turtas siekia $13,000,- 
000. Jis yra kelių stambių lai
kraščiu savininkas.*

Vakariene bus papuošta gra
žiu muzikaliu programų. Vė
liau bus šokiai iki vidurnakčio.

Fečiaus, ne dėlei 
programo ir linksmo
mo laiko esate kviečiami — 
svarbesnė tam yra priežastis—( 
esate kviečiami susirinkt ton 
vakarienėn paminėjimui Lietu
vos pastarų penkiasdešimt me
tų praeities, kuriame tai laiko
tarpy likimas musų tautos pa- 

iš tamsiausios neteis-1 
viesią nepriklausomybės • 
kurioje Lietuva užėmė 

garbingą didvy- Į

I AJIEšKAU upsivedimui vaikino 
arba našlio be vaikų. Esu našlė, tu
riu vieną vaiką, turiu tris prapertes. 
Rpikalingas gertls gnspadonius. Atsi
liepkite laišku

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

i Bos 846

ĮIEŠKO PARTNERIU
REIKALINGA

REIKALINGAS PARTNERIS

LIETUVIU 
SALESMENŲ 

štai ko j tisų žmonės reikalau
ja ii* jie perka, štai j ką jie yra 
'įsitikinę. Tai buvo rekomenduo
ta jiems tokių žmonių į kuriuos 
jie tiki. Ir jau yra garsinama 
laikraščiosc ir laiškais. Tinkan
ti vyrai čia gali uždirbti daug 
pinigų. /

Jus tupėsite suteikti paliudy
mus kas link savo teisingumo, 
galimybių ir budo. Pasiūlymas 
yra augštos rųšies, atsakantis 
ir patiks kiekvienam salesrrie- 
nui. ' .

Firma kurią jus reprezentuo
site, turi labai gerą vardą ir jau 
gyvuoja per 15 metų.

Vyrai kurie turi patyrimą 
pardavinėjime bonų, apdraudoe, 
real estate, tokia specialiai yra 
pageidaujami.

Atsišaukit pas MR. CAINE, 
Main 3933 dėl susitarimo.

Mainui Ar Pardavimui Valandos 
ryto iki 2 po pietų ir va- 

7 iki 9. Nedcldieniais nuo

Mokinu visokius šokius, 
nuo 10 vai. 
karais nuo

Mes turime keturis tik-kf) baigtus 2 iki 5 po pietų, 
muro namus, 5-5 kambariai, aržuolo 2128 So. 1 
grindys ir triiningai, karštu vande-' 
niu šildomas pirmas augštas, o ant- I 
ras pečiu; labai dailiai ir tvirtai pa- 
budavoti; puikioje ir augančioje vie-1 
toje — Brighton Park; geriausia' 
transportacija j visas miesto dalis ii' ( 
vakarinius Chicagos priemiesčius. Sa

So. Halsted Street 
Pirmos lubos

GREITAI IR PIGIAI
vininkas sutinka mainyti ant lotų ar IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS, 
farrnų, tik farma turi būt nelabai to- ' RJ’amatikos, sintaks<‘S, ai i metikos, 
Ii nuo Chicagos. Perkantiems už cash ! knygycdy.stės, 
parduodame su mažu {mokėjimu ir ( 
lengvais išmokėjimais. Kreipkitės t 
greitai, o tokių progų nedaug pasi
taiko.

EDWARI) BAKšEVIčIUS
4336 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 8600

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

mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinj mokslą 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 buvj žymini 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.

savo šeimy-

Marpuette Park
Marųuette Park

Kur dabar randasi 'gražiau
sia Lietuvių kolonija, Marųotte 
Manor vadinama, vos keletas 
rnetų atgal farmeriai dar ko- 

! pustus sodino. Bet šiandien 
ši kolonija skaitomi gražiausia 

.lietuvių kolonija Chicagoj.
Čionai apsigyvenę didžiumoj

SLA. 260 kp. 
bus laikomi antrą 
kiekvieno mėnesio, 2 vai. po pie
tų, K. J. Mnchiuko svet, 2436 
\V. 59 St.—J. J. 
_______ i----------------------------------------------------

susirinkimai

laisvę.
tautų šeimoje 
rio vietą.

šis perversmas neįvyko st<»- Į 
buklų keliu, neįvyko jis pa
stangomis saumyliškos enorgt 
jos, ji gimė tėvynės meilės j 
dvasioje, kuri, kaip senovinės ' pasiturintys lietuviai, kurie tu- 
šventosios žinyčios rusnis, su
kaitino suvargusių lietuvių šir
dis ir nieį/ės liepsna nurodė ta
ką per skausmus ir vargus Į 
šviesesnę ateiti — sukūrė “Au
šrą”.

Aušra susikorė 1882 metais, 
ir be jubilianto, gyvi dar jos venti, 
Įkūrėjai: Martynas Jankus, I)r. linkė. 
Jonas šliupas ir p. Krikščiukai-1 
tis. Daktaras Jonas Basanavi
čius, vyriausias iš jų visų, vei
kė jau keletas metų dar Aušrai 
nušviečiant —tamsiausios nak
ties metu gaivino 
jam teikia vardą 
gimimo Tėvo. , 

Ta didvyriška 
nušviesta 
jubilėjinės vakarienės.

Ar gyvas lietuvis gali susi
laikyti nuo dalyvavimo jubile 
jinėje vakarienėje?

čikagiečiai, iš jūsų atsaky-

ri nuosavius gražius moderniš
kus namus, čionai randasi 
iii tuvių, kurie turi įsitaisę pui
kias krautuves, real estate ofi
sus ir 1.1, ir visi puikai gyve
na.

Ištikro šionai yra puiku gy- 
t\Tas oras ir švari apie-

dvasią ir 
Lietuvos

praeitis bus 
prograritmėjo daly

Loan

žmo*

Pranešimai
Kas, ką. kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia. z

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI FRA 
LEIPTI *100.

Atsakymas: *100.00 *yk P 
*6.00 j metus per visą 

likusi gyveninis.
Kiekvienas nuisų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieku 
tam tikrą darbą. Praleisdami ccn 
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė 

i tumė t juos į banką ar spi " 
Naujienų. į^pulka.

i *6.00 gryno pelno ant 
*100.00 — pamislyk

i šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čiė per 20 metų?

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

j doleris.
NAUJIENŲ SPULKA.

1739 So. Halsted St.

'.dirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų

jūsų

mo laukia.
—Rengimo Komitetas:

Lietuvos konsulas, 
Žadeikis;
Bumų: J. J. 
Borden, adv. 
nuo Lietuvių 
Zimonth, J.
Hertmanavičius, 
gelis; nuo Liet, 
gijos: 
Dr. C. 
niaus 
adv. S.

Povilas 
nuo Liet. • Vaizbos 

EJias, adv. J. B. 
F. P. Bradchulis; 
Ratelio: I>r. A. 

Varkala, J. J. 
l)r. K. I>ran- 

Daktarų Drau- 
L. Graičiunas, 

nuo Vil- 
Komiteto:

Dr. A.
K. Kliauga;
Vadavimo
Rodis, M. Vaidyla.

Bus linksmas maskaradas

Pora mėnesių atgal. Dasidar- 
įbavus K. J. Machiukui ir ki
ltiems šios apielinkės lietuviam, 
tapo suorganizuota llbnuis vals
tijos pripažinta kaipo 
daryti bizni k • ganiz.i j i.-», 
lar Savings, Buikling and 
Ass’n, 2136 W./iV St. ši 
nizacija priima taupymui
nių pinigus ir duoda paskolas 
norintiems .įsigyti nuosavius 
namus. Kiek teko patirti 
Įstaiga daro gerą progresą, ar
ba kitais žodžiais tariant, ge
rą biznį.

Šiomis dienomis pasidarbavus 
tam pačiam K. J. Machiukui 
ir F. Mikolaičiui tapo suorgani
zuota šioj kolonijoj SLA. 260 
kuopa. 14 d. lapkričio, buvo 
sušauktas pirmas 260 SLA. kp. 
susirinkimas, p. Ij. J. Machiuko 
Kcal Estate ofise, 24W W. 59 
St. ir liko galutinai sutvarkyta 
naujos kp. reikalai, išrinkta 
kp. valdyba. Dr. kvotėju didžiu
ma balsų išrinktas Dr. A. J. ! Knygyną, 3216 So. Halsted St. arba 
Koralinę 3303 S Vfnrcrnn St I Naujienas, 1739 So. Halsted St. —Kai anus, .mu.j Morgan st. {ia g!jfolte iiS|)iWyti aplikaciją jsto- 

x'- , i - 1.1 4.^ jiniui į Chicagos Lietuvių DraugijąNėra abejones, kad 260-ta p pa|engvinimas įstojimui į šią 
SLA. kp. netolimoj ateityj iš- draugiją tęsis^ f 
augs į didžiulę SLA. kp., nes lietuviams pasirūpinti, kad 
lietuviai jau pradeda suprasti gruodžio 6 dienai liktumėt 
svarbą SLA. kaipo milžiniškos (,rau«’ios mariais.

ši SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savi še 1 po i 
draugija Chicagos mieste. | šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šia draugiją 
yra liuobas išvažiuoti iš Chicagos į 
bile kurią dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 

! draugijos narių, kreipkitės į Aušros

Fornišių bizny (store). Biz
nis išdirbtas per 15 metų ir 
platus. Pavieniam persunki!. 
Kas turi kapitalo - geriausias 
investmentasi Reikalinga dau
giau kaip $15,000; su namu — 
dar daugiau. Pats biznis vertas 
$75,000. Tai yra tikra lietuviš
ka įstaiga. ' Atsišaukite 
lietuviškai, ar ateikit

REIKALINGAS patyręs darbinin
kas ant fanuos. Dalbas ant visa
dos žiemų ir vasarų. Atsišaukit tuo
jau. Joseph Rupsis, R. R. 3, Box 5(1 
Laporte, Ind.

PARDUOSIU arba mainysiu 2. 
augštų murini namą ant 33-čios gt. Į 
netoli Halsted Street. 1 Storas ir .4 
pagyvenimai. į mainus priim- j 
siu biznį, automobilį arba lotų kai-1 
po dalį įmokėjimo. Priežastis yra 1 
labai svarbi. Matyki! savininkų.

3422 Lowe avF. Pirmos lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Phone Pullman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. J07th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė. 

Phone Puilman 8092 
Chicago, 111.

laiškn 
y pati š-

coMACYS FURNITURE 
198-200 Grand St., Brooklyn 

Tel. Greenpoint 2372

PAJIEŠKAUJ partnerio j bn- 
čėTrnės biznį. Biznis geras, duo
nos užtektinai dėl dviejų. Pigiai 
parduosiu vieną pusę. Atsišau
kit Naujienų Skyrius, 3210 So. 
Halsted St., Bo£ 87.

ISRENOAVOJIMUI
uis, 
d o.s

RENDAI 6 kambarių moderniš- 
flntas, naujame name, kampi- 
karštn vandeniu šildomas. Ren- 
$50 mėnesiui, Brighton parke.

PAUL. SM1TH
4157 S. Tąlman avė, 

Lafayette, 0455

7 KAMBARIAI — $35 ir 4 — $20, 
modemiški fintai. 5216 So. Halsted 
St. Atsišaukit į barbernę.
•----- ' ....... . . ■ • -.-U/'T ...........  ' 1 '

jiesko’darbo
IEŠKAU darbo už duonkepį. 

Prie juodos, baltos duonos ir 
prie keksų.

Kreipkitės:
< 4440 So. Campbell avė.

REIKIA DARBININKU
1J—l_<—y—— —

MOTERŲ
REIKIA patyrusių moterų dėl skir

stymo popierų atkarpų. Atsišaukit: 
612 W. Taylor St.

REIKIA mergaitės dėl prižiūrė
jimo kūdikio. Gallanis Bros., 1929 
So. Halsted st.

REIKIA moterų janitorkų. 1018 
S. Wabash avc.

REIKALINGA moteris prie, namų 
darbo ir prižiūrėjimui dviejų meti) 

«... ! vaiko.. Gali būti su vienu vaiku; yra
1 12 d. š. m. Pertat verta Chicagos kambarys gyvenimui. Gera mokestis.

tiktai iki gruodžio

iki 
šios

Atsišaukit tuo jaus.
4359 S. Maplewood'Avė. 

Tel. Lafayėtte 7257

GERAI atrodantis* vyras gali už
dirbti nuo $4 iki $8 j dieną, išlaidas 
ir bonus arba $75 i savaitę. Atsišau
kit pas MR. CL1FFORD, Room 705, 
431 So. Dearborn St.

REIKALINGAS bučeris. Atsižau- 
kit tuojaus. 4359 S.. Maplevvooit avė. 
Tel. Lafayette 7257.
---- - —r- ---- —--------—

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

Studebaker Išleido naujus karus 
“Custombuiid Sedan” — ta pati ma- 
šinėrija, bet body yra visai naujos 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma
note pirkti ar mainyti į seną atva
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevard 
1685. •

MILDA AUTO SALES 
3121 So. HaMed St.

RAKANDAI
PARDAVIMU! t ruimų rakandai.; 

Nupirksit už * Ingių1' kainą. Galima' 
ir sykiu ruimus renduoti, nes rui
mai yra geri ir naujai ištaisyti.

Kreipkitės:
1836 W. 46 St. 

2 lubos

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI PIGIAI 
DIDELE GROSERNfc 
ANT BRIDGEPORTO

Yra išdirbta vieta per 15 metų, 
įtaikoma cigaretai, fruktai, tabakas, 
Ice Creamas, rūkyta mėsa ir t. t. 
Pigi renda, lysas geras, 4 ruimai 
pagyvenimui. Parduosiu pigiai, ar
ba duosiu staką niokotą už whole- 
sale praisą. Parduosiu kartu ir ra
kandus jei norėsite. Ir jei kas tu
rite kokį reikalą Montreal, Canada, 
aš tamstoms galiu atlikti, o aš išva
žiuoju trumpu laiku j Lietuvą 
Canadą. Atsišaukit greitai.

JOHN P. LEOEIKO 
3616 So. Halsted Street 

Tel. Yards 3859 
Chicago, III.

per

8 FLATŲ Bargenas. Pardavimui 8 
fintų namas, pečiumi-šildomas, flatai 
po 4 kambarius. Morgičius $15,000 — 
6% j 5 metus. Rendų $3960. Turi būt 
parduotas šią savaite pigiai.

MILLER BROS.
6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576

HARVEY MANOR

būt

AUGščIAV SI Al restrirted subdi- 
vizija i Harvey. Penkioliką nauju 
mūrinių bungalow dabar jau par- 
duodąimr po $7900. Namai papras
tai įmeluodami po $9000 iki $9500. 
Lengvais išmokėjimais, $1250 įmo
kai ir po $70 j mėnesį.

TAIPGI
VIRŠ 600 išsklaidytų 

praperčių, su įrengimais 
lotų ir kiekvienas yra 
kainomis. Visos prapertės 
mui yra musų SpeciaHs pasiūlymas 
smarkiems brokeriams.

C. R. Craig, Jr. & Co.
147 East 154 St. 

HARVEY, ILLINOIS.

PRANEfilMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 81 Vic, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda nuo 35c 
iki 60c pigiiu, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
504 W. 33rd SU prie Normai Avė.

Ilarvey 
ir šiaip j 
pigiomis i 
pardavi- j

vai-PARDAVIMUI 520 akrų 
šių ir atock farma, netoli Ham- 
lan ežero, geroje vietoje, % my
lios nuo mokyklos. Budinkai ge
rame stovyje, gera žemė. F. 
Sterby, Scottville, Mich.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
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/

65c iki

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Maletojam ir popieruojam. Ui- 
laikom malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČION1S, P r e a.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO

Patent Mercury Machine Co

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

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

SLA 134 moterų kuopa nors 
dar jaunutė, bet turėdama 
daug darbščių ir žymių narių, 
jau nekartą pasižymėjo rengi
mu gražių vakarų. Tad ir da
bar nėra abejonės, kad šios 
kuopos rengiamas maskaradas, 
kuris įvyks lapkričio 24 d. Lie
tuviu Auditorijoj, 3133 S. Hal
sted St., bus vienas iš links
miausių. Kadangi minėtam 
maskaradui yra skinama 
gybės gražių dovanų, tad 
patirti, kad daugybe su 

įvairiais, kostiumais 
jame dalyvauti, taip
kostiumų j jį atsilankiu- 
bus >6 pasižiūrėti ir prie 
muzikos linksmai ir gra-

lietuvių organizacijos, kurioje 
yra pilnas užtikrinimas, kad 
nė vienas šios organizacijos na
rys neliks nuskriaustas. Kiek
vienam šios organizacijos na
riui ar jo šeimynai bus pilnai 
išmokėta pagalba ligoje ir po
mirtinė. jeigu tiktai narys pil-

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 jer išnešiotoją, malonėkite 
duoti man žinia žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas Jurėnas, 4438 South 
Falrfield Avė., Tel. Prospect 1887.

REIKIA DARBININKĮ!
VYRŲ

VIENA CHICAGOS SENA 
IR ATSAKANTI FIRMA

žiais,
giasi

dau- 
teko 
gra- 
ren- 
kad

siems
geros
žiai laiką praleisti. —T. A

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Anglų kalbos pamokos vyrams 
ir moterims

Rayinond Chapel, 816 W. 31 gt,, 
nuo Halsted gnt., pusė bloko j va
karus. Pamokos būna du vakaru j 
savaitę — antradieniais ir' ketvirr 
tadiemais nuo 7.30 iki 9 vai. vak.j 
Pamokos yra nemokamos. Mokina
ma: anglų kalbos, skaitymo ir ra-' 
šymo. Vyrai ir moterys, kurie no-1 
ri pramokti anglų kalbą kviečiami 
lankyli tas pamokas.

G. Tamošiūnas.

Mums reikia 4 gerai išro
dančių vyrų, virš 
amžiaus. SpeciaHs 
tarpe lietuvių.

darbas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

^Pacific and Atlantic Photo]

Rena Elrod iš 25 distrlkto iš
rinkto antram terminui į legis- 
laturą.

Mes išmokinsime 
jus norite išmokti, 
mas nereikalingas.

jus, jei 
Patyri-

Pastovi vieta ir ateitis už
tikrinta tiems, kurie tiks 

J IEŠKAU savo brolio Vinco Ser- tam darbui.
bentas, paeina iš Lietuvos iš Suval
kų gubernijos, Mariampolčs apskr., 
Sasnovos valsč., Tapiliškių kaimo.' 
Girdėjau, kad 3 metai atgal dirbo 
anglių kasyklose arti Pittsburgh, Pa. 
Yra svarbus reikalas. Prašau jo pa
ties arba kas apie jį žino pranešti, 
busiu dėkinga. Ona Serbentaitė-Ru
dienė, 4222% Archer Av., Chicago, III.

Atsišaukit pas
MR. LOUGH, Gen. Mgr.

29 So. LaSalle St.
Rnom 348

Krautuvių įrengimai
Bile kokiam bizniui, nauji ir vaitoti, 
dabar žemomis kainomis. Cash arba 
išmokėjimais. Specialiai fikčeriai da
romi ant orderio.

BILLIGHEIM BROTHERS 
1603-1613 So. State St.

PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 
su benčiumi ir roieliais už $110. Ma- 
tvkit bile dieną, taipgi ir nėdėlioj.

GI 36 So. Halsted St.

UŽ $65 nupirksit vartotą pianą — 
gero balso, $10 {mokėti, $3 Į mėne- 
sj. Kiti po $20 ir augščiau. Moder- 
rtiški mažos mieros nupiginti $115 
iki $245. Ralph B. Waite Piano Co., 
4 fl., 218 So. Wabash, McClurg Bldg., 
viršui Brentano’s. Phone Harrison 
0924, dėl susitarimo po 5:80 vakaro.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
VIENA iš geraiusių bučcrnių 

ir grosemių, cash arba mainy
siu. Pardavimo priežastį patir
si! ant vietos.

Telephone Cicero 3841—J

PARDAVIMUI tuojau krau
tuve, nes išvažiuoju į pietų 
lį. Randasi geroje vietoje 
atsakančių žmonių.

152 W. 59th Street 
Wentworth 0674

ša-
del

PARDAVIMUI geriausios rųšies 
biznis, Ciceroje, šalo naujo viešbučio. 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street, 
Box 845.

MOKYKLOS
Rudeninis Terminas

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1648

VYRAI išmokit barberystės. Me? 
tnokinam dienomis Ir vakarais. At 
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

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

Ar Jus Norite 
didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bsti, išmokindami jus Auto-Eleotric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus. \ 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCDOOL
1507 W, Madiaon Street

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMŲ APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

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

HOME CONSTRUCTOR
, 1739 So. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtUsomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senmno. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo Įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUMNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone I^awdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
■ _ Grosemių, Bu- 

žemių, Delikate- 
junsPy 3sen, Restauran- 

tų, KendŽių, Be- 
kemių. Musų 

Cf^-^^specialurnas. Geras patar 
na vi mas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

RUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18X18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iŠ atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdų. Su mažai ^mokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CŽEPUKAS
1445 Onkiey Blvd.

Tel. Brunswick 9131

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

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


