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Mussolini likviduoja _ im *i | . 7 nota Meksikai
opozicijos partijas Notoj 

sika 
jaus

teika'aujama, kad Mek- 
moditik uotų savo alie- 
ir žemės įstatymus

Meksikos armijos batalio 
nas žlugęs kalnuose

MEKSIKOS MIESTAS, XI. 
11. — Jungtinių Valstijų char- 
ge d’affaires Schoenfeld vakar 
įteikė Meksikos užsienių depar
tamentui notą, kurioj reikalau- 

Jama, kad Meksika savo alie-

Jungt. Valstijos reikalauja, kad įis ir ž‘,n's ymus 7‘L ° 9 9 7 ifikuotų taip, kad jie nebūtų
taikomi praeičiai, laužant tarp 
abiejų valstybių padarytas 
1923 metais sutartis.

A* .*5$^

Kviečia ją ir Coolidgeą viešna- 
gėn i “jungle“; priimtų ka
ralienę dagi “hobų” draugi
jos nariu

Hobai” juokus krečia iš 
karalienės Marijos Lietuvos žinios

Mokiniai reikalauja ii-

kitais dalykais

Meksika pakeistų žemės 
įstatymus

Mussolini likviduoja opo- Meksikos armijos batalio
zicines partijas nas žlugęs kalimose

gen. Obregonas, kurs jau buvo 
pasiruošęs giįžti j Sonorą, ga
vęs žinią apie notos įteikimą,

Mies-

Jų centrų 
pašalinti 
kišami i

įstaigos 
parlamento 
kalėjimus

uždaryta;
atstovai

Buvo pasiųstas prie: 
dėnus; bijoma, k 
sukilėlių išskerstas

iki in- 
nebutu c

te, kad galėtų 
neto diskusijose

. iPHdfie and Atlantic Photo]

“Meilės lizdas” prie Lake Monnetonka, Minu., kur tapo areš
tuoti architektas VVright su savo meiluže Olga Milanoff, Monte- 
negrijos šokike.

OMAHA, Neb., XI. 11.
Nacionalinė “hobų” konvenci
ja taria stengtis supažindinti 
visuomenę su “hobais” ir iš
mokinti ją skirti “hobus” nuo 
“bomų” (“bųm”).

“Romai”, pasak vieno 
tojo, tai paprastai esą 
gaivalai. ‘Romai nenori
ir nedirba, ir jie nesikilnoja iš 
vietos į vietą. “Hobai” gi nė
ra niekas kita, kaip keliaujan- 

į vietą darbinin- 
kurį “hobai” 
nudirbtas, jei 

pripuolamų dar-

kalbė- 
vietos 
dirbti

Fašishj gaujų smurto i Liaudies švietimo reikalas
•• I

žygiai Romoj soviety Rusijoj
Sunaikino socialistų partijos 

ir profesinių sąjungą centrų

GUAYMAS, Sonora, 
ko, XI. 11. [Chicagos 
korespondento John 
kurio pranešimai 
žymi palankumu

is panagės par-imai“ katalikų kunigijai Meksi 
sekretorių rasti- koj ir nepalankumu prezidenti

ir suėmė visus Calleso 
kurie pirmiau J kalnuose 

sunaikinti, 
ir kalėjimai!

etas asmenų, 
4ų ir komunistų atstovai 
lamente, Giamsci ir Ferrari, 
taipjau Sardinijos nepriklauso
mųjų atstovas Lossu, kaltina
mas dėl nušovimo fašistų mi
licininko laiku, kai fašistų go- 
vėda buvo užpuolus io namus.

ROMA, 
Mussolini o 
likvidavus 
jų centrų 
liniai

Italija, XI. 11. — 
kabineto dekretu 

opozicijos partijas, 
įstaigos tapo oficia-

v y ri ausy bes uždarytos.

tijos vadų ir 
nes ir butus 
dokumentus, 
dar nebuvo 

Areštuota mi mas

Coolidge apie J. V. deji- 
mąsi prie Tautų Teismo

damas čia šiandie Laisvės pa 
minklo atidengimo iškilmėj

Valstijos pi isidėsiančios prie 
Tarptautinio Teisingumo Teis
mo tik tomis sąlygomis, kurios 
buvę senato nustatytos.

Iškilmėj dalyvavo ir prezi
dento kalbos klausėsi apie 150 
tūkstančių žmonių.

Bernard Shaw gauna 
Nobelio dovaną

11. — Nobelio 1925 metų do
vana už literatūrą tapo pripa
žinta An 
maturgm

Tribūne 
Coi nyn’o, 

visados pasi- 
“persekioja-

valdžiai . — Bocnteta 
prapuolė generolo 

Armentos vadovai!ia- 
sikos kariuomenės ba-

šimtų kareivių su 
penkiais motoriniais 
ir kitu transportu.

Kariuc menė išvyko

trisdešimt 
vežimai.0

į kalaus 
savaitę laiko atgal kovoti prieš 
sukilusius Jaki indėnus. Kelios 
mvlios i pietus nuo Mazatlano, 
sako, įvykęs mušis, bet apie jo 
pasekmes iki šiol negauta jo
kios žinios. Bijoma, kad indė
nai nebūtų batalioną atkirtę 
nuo sugrįžimo. arba visai ji 
nesunaikinę.

Nukovęs 4 komunistus; 
pasmerktas mirti

Pasmerktasis, buvęs anti-bol- 
ševikų kuopos vadas, pareiš
kė nebijąs mirti už principus

bausmei tapo pasmerktas vie
nas turtingas ūkininkas, Kobi- 
lin, kaltinamas dėl 
Archangelske 1918 
turiu komunistų, 
tuomet vadovavęs

Pornurri I būreliui kareiviu, 1>U I II d J (I •

nužudymo 
metais ke- 

Kobilin 
nedideliam 

remiamų 
ekspedici-

1926 me- niVSkyrimą dovanos 
tams karališkoji švedų Litera
tūros Akademija atidėjo ki
liems metams.

Jungtinių Valstijų
i Archangelske?

Kaltinamasis teisme pareiš
kė, kad jis niekinąs sovietų 
valdžią ir nebijąs už savo prin
cipus mirti.

Sušaudė valdininką

AR NORI KĄ PARDUOTI, 2“
PIRKTI AR PAIF^KOTI latyvo valdininkas, mirtfęs rililVlI Rll rAlLuKUIIh)ausnv>i pasmerktas už prašvil- 

Naujienos pagelbės jums. Ipimą 18,000 rublių koopęraty- 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie
na. Parašykite i 
turit parduoti, o 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodi. i 

na 50c. Vienas 
žodžių) vienai di<
giau sykių pigiau; asmenų pa 
ieškojimai po 70 centų už colį soboru sovietų valdžios atiduo- 
I dieną. bolševikiškai “gyvajai cerk-

Parduokit kas jums nereika- vei”. Riaušės buvo labai pik- 
lingas per paskelbimus Naujie- tos ir riaušininkai grūmojo po- 
nose. ^romais komunistams ir žy-

Naujienas ką 
pirkėju atra-

skelbimų kai-
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

v O pinigų.

Stačiatikių riaušės dėl 
Soboro Odesoje

ODESA, Rusija, XI. 11. — 
Čia prasidėjo byla penkių de
šimčių asmenų, kaltinamų kai
po vadą nesenai įvykusių riau
šių, per kurias. ata.Cia.tik.iu mi- 

"(nios stengės atgauti Kazapską

Laukia Meksikos įstojimo 
į Tautą Sąjungą

Lunačarskis siūlo gerinti 
kyklas; kiti reikalauja didint 
mokyklų skaičių

mo-

tieji iš vietos

nubalsavo pa
ti u man i jos

GENEVA, Šveicarija, XI. 
tarp Meksikos 

eina 
dėl"diplomatiniu

Tautų Sąjungos 
laukiama,

Šveicarijos 
jos 
steigimo, 
toliuose

ir 
pertlraktaci- 

srntvkiu 4 »
1 "l-

uetru- 
kaip i 
Tarp-

tautinį Darbo 'Biurą.
Meksika visados buvo palan

ki Daroo Biurui, bet nepalan
ki Tautų Sąjungai. To nepalan
kumo priežastis 
šiai Anglijos 
prieš Meksiką.
kad tie blogi tarp jųdvieių san-

buvo vyriau- 
nusistatymas

Cechai susekė sąmokslą 
karo planams pavogti

c

Suimta sovietu kohsularinis 
gontas, devyni komunistai 
keli žemėlapiu dirbėjai

a- 
ir

— Čechoslovakų policija 
tavo Christofą 
movą, st) vietų 
gen tą Prahoj, 
komunistus ir 
kariuomenės žeme'apių 
mo skyriaus darbininkų.

Buvo susekta, kad žemėlapių 
darbininkai buvo padarę ka
riuomenės planų kopijų ir jas 
pardavę sovietų agentams. Pas 
viena nesenai areštuota komu-4 V
nista rasta pilni Prahos gar- 
nizono mobilizavimo planai.

Ivanovičą Di- 
konsularinį a- 

devynis cechų 
keletą valdžius 

— ė’nniii dirbi-

Septyni “kauboisai” už
mušė tris negrus

HOUSTON, Texas, XI. 11. 
— Čia gauta žinių, kad Bas- 
sett Blakely iiky, netoli nuo 
Hąrris ir Fort Bend kauntės 
sienos, septyni vyrai, “kau- 
boisų” i 
tris negrus ir dviejų jų, vyro 
ir moteriškės, kimus sudegino 
padegtoj jų grintelėj. šerifas 
Binford su savo žmonėmis iš
vyko piktadarių gaudyti.

liniškis Vorv/aerts išspausdino 
savo korespondentės, Leddos 
Altbergienės, laišką iš Romos, 
kuriame ji praneša apie pasta
ruosius fašistų 
žygius Italijos

kadpasakoja, 
ji gyveno, buvę 
ti

gaujų smurto 
sostinėj.

korespondente 
namai, kuriuose 

visai sunrikin-
namuose buvo itaii- 

cent re
Tuose
socialistų partijų

komiteto įstaiga, o taipjau pro
fesinių darbo sąjungų federaci
jos

kinę

raštinė. T'ašistų sinurtinin- 
sako korespondentė, viską 
Įstaigose sudaužę ir \ainai- 

, Sudaužyta telefonai, ’ e’.e-
ktrinės lempos, radiatoriai, 
centralinė šildymo sistema, vi
si rakandai, raštinių įtaisymai, 
išgabenti gatvėn ir sudeginti 
raštai, knygos ir dokumentai. r V ”

1 užmuštas, 5 sužeisti 
traukiniui užgavus ‘ 

mokyklos busą
SUPERIOR, \Vis., XI. 11.- 

VVinnibijon, trisdešimt mylių į 
rytus nuo čia, traukiniui užga
vus busa, kuriuo vaikai buvo 
gabenami į mokyklą, 
vaikas buvo užmuštas, o 
skaudžiai, du jų tui būt 
nai, sužaloti.

vienas 
penki 
m irti-

užmušti traukiniui , 
sukulus autą

\VELIBORN. Fla., XL 11.
Pasažieriniam traukiniui 

sukulus netoli nuo čia auto
mobilį buvo užmušti šeši as
menys — keturios moterys ir 
dvi mažos mergaitės.

\--------------4-
Invalidas motormonas nusižudė

sepvyiu vyitti, i\au- ...... ■>
rūbais apsitaisę, nušovę los-

FRANKO STABILIZAVIMAS

referentas,

dabartinėje

STERLING, III., XI. 11. — 
Nusižudė gatvėkarių motormb- 
nas F. Smith, 58 metų. Prieš 
trejetą metų jis gatvėkarių ko
lizijoj buvo netekęs vienos ko-

fiLRBSi

dirbą, nebūtų 
nebūtų tokių 
binink u. 4 

Konvencija
siųsti pakvietimus 
karalienei Marijai ir preziden
tui Coolidgeui j hobų 
vaišes. [“Jungle” 
bams tik žinomos jų 
prieglaudos .

Sodininkystės ir daržininkys
tės mokyklos mokiniai padavė 
per mokyklos direktorių žemės 
Ūkio ministeriui prašymą, kad 
vietoj tikybos ir dainavimo bu
tų dėstoma augalų ligos ar 
Lietuviu kalba. 4

Po prašymu pasirašė visi, iš
skynus vieną, kuris baigęs vie
ną kursą kunigų seminarijos, 
įstojo minėton mokyklon.

Mokyklos direktorius kibai 
šiuo, prašymu ne 
nes labai didelis 
Išmetinėja, kad jie 
sako nuo tikybos, 
niai aiškinasi, kad 
kybos neatsisako 
atsisakyti, užtenka 
gimnazijoj yra iš(

le mm ii- 
ir nemano 
esą to, ką

tai bo
ti Ž° i gOS—

Darbininkų streikai
Kaune

sieks ketverių 
kai dauguma 

tai, kad 
koks jis 
dauginti 
skaičių,

skaitmer.’n < 
skaičius 

prieškari-

MASKVA, XI. 11. — Per
pirmas tris sesijos dienas 
SSSR centralinis vykdomasis
komitetas svarstė švietimo rei
kalus. Lunačarskis švietimo 

‘komisaras, proponavo didinti 
| liaudies mokyklų kursą, iki il
gainiui kursas 
metų, tuo tarpu
kitų delegatų stoja už 
kursas butų paliktas, 
dabar yra, bet už tai 
mokyklų . ir mokytojų

I.unačajskio
dabartinis mokyklų 
sudaro tik 96 nuoš. 
nio mokyklų skaičiaus, bet mo
kyklas lankančių skaičius yra 
31 nuoš. didesnis ne kad buvo 
191 1 metais. Pasak Lunačars- 
kio dabar 100 tūkstančių mo
kyklų lanko 9.200,600 mokinių, 
ir kuomet prieš karą mokyk
loms valdžia išleisdavus 211 
milionų rublių, dabai išleidžia
ma 350 milionu rubliu. Prieš 4 4

gaudavę, apla- 
rublius mėne-

karą mokytojai
mai
siui algos, dabar jie gauną 37 
rublius, 
gaudavę 
siui.

Ivan
darbininkų ir

imant,

nors 1922 metais jie 
vos 7 rublius mėne-

Jakivlev, atstovaująs 
valstiečių komi

sariatui, reikalaudamas priver
stino švietimo, nurodė, kad 57 
nuoš. mokyklų turi tik po vje- 
ną mokytoją ir kad 64 nuoš. 
mokyklų kursas tęsias nedau
giau kaip tris žiemas. .lis pa
sakė, kad 350,000 vaikų, 9(1 
nuoš. jų kaime, norėtų mokyk
las lankyti, bet negali į jas /
pakliūti dėl vietos ii mokytojų 
stokos.

RusŲ-Turkiį pasita
rimas Odesoje

MASKVA, XL 11. Sovie
tu- užsienio komisaras čicerin 
išvyko į Odesą, kame jis su
sitiks su Turkų užsienio ininis- 
teriu Tiufik Rušdi pasikalbėti 
R u s i j os-T u r k i j o s santykiais.

Austrija nori palankes
nės sutarties su Cecho- 

slovakija ,

“Ta 
Marija 
čių

karalienė 
kėliau jan- 

darbininkų 
kaipvisai

besibastanti 
turėtų šioje

ir pripuolamų 
organizacijoj jaustis
namie,” pasakė James 
How, “hobų milionierius 
orga n izac i j os į ste i gėjas, 
kokia, mes galėtume dar priim
ti ją kaip musų organizacijos 
narį”.

ir 
“Kad

4,800 angliakasiu grįžo 
į Illinois kasyklas

HARRISBURG, III., X’. H. 
— Anglies kasyklos pietinėse 
Illinois dalyse stovėjusios il
gesnį laiką be darbo, vėl ima 
dirbti. Saline
vėl pradėjo dirbti 
kasyklų, į kurias grįžo bendrai 
apie 4,800 angliakasių.

kauntėj vakai
keturiolika

Pirmas Kanados minis- 
teris Jungt. Valstijoms

OTTA\VA, Ontario, XI. 11. 
— Ministerių kabinetas priė
mė rezoliuciją, kuria Vincent 
Massey paskiriamas pirmu Ka
nados ministerių Jungtinėms 
Valstijoms. Massey šiuo tar
pu yra Anglijoj kaipo Kanados 
delegacijos narys imperijos 
konferencijoje.

vaitę buvo 
faktūros 
n autoj ai

Šią sa- 
ni-inu- 

urmo sandėlių tar- 
ir darbininkai. Strei-

kūlimo. Derybose susite.ta ir 
pasirašyta metams kolektyvine 
sutartis.

bininkai sekančių siuvyklų: 
Berenšteino, “Komercija” ir 
dar dvi dirbtuvės. Streikuoja 
apie 40 darbininkų. Reikalau
ja uždarbio' pakėlimo. Darb
daviai sutinka pakelti 50 nuo
šimčių to, ko reikalauja.

SULAIKYTI ‘ KURSTYTOJAI

18 d. politinės policijos sulai
kytas Lietuvos universiteto 
studentas Matas Gudelis, kuris 
kaltinamas tuo, kad rugpiučio 
5 dieną Kėdainiuose darbinin
kų susirinkime tarp kitko 
agitavęs neklausyti vyriausy
bės. Be to jis savo kalboj į- 
žeidęs p. Respublikos preziden
to asmenį. Taipogi kvietęs jau-

’nuomenę nestoti kariuomenėn. 
( Maždaug taip pat tame pat 
susirinkime kalbėjusios seserys 
šmerkovičaitės, kurios taipogi 
yra sulaikytos. Visi trys kalti
nami iš 129 ir 154 str. bau
džiamojo statuto.

NUPIGINTAS PINIGU
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
’ greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 

Jus mokėsit tiktai 50 centų!
Telegrafuokit pinigus per Naujienas 

Lietuvon.
Iš'kitų miestų galite siųsti mums pini

gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 

.BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 W. 47th St.
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TITPTKAIčTO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 691 h Street

. NAUJIENOS
So. Halsted St Chicago, III.

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

Daugiausiai apsiniaukę; apie 
vakarą gali būt sniego; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprokas pietų ir pietų vakarų 
včias.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 20°, maksimum 98° 
Fahirenheito.

PARYŽIUS, XI. 11/ 
neralinis biudžeto 
de Chappedlaine, siūlo stabili
zuoti franką jo 
Vertėje.

LONDONAS, XI. 11 

helio dovana buvo pripažinta 
man turbūt už tai, kad tais 
metais aš visai nieko nepara
šiau”, ^pasakė George Bernard 
Shaw, *kai jo buvo paklausta, 
už ką jam pripažinta dovana, 'leidžiasi 9:56 valandą.

“No-

VIENNA, Austrija, XI. 11. 
—Austrijos vyriausybė paskel
bė, kad prekybos sutartis su 
čechoslovakija pasibaigus, ir 
kartu pareiškė noro pradėti de
rybas dėl naujos ir palankes
nės Austrijai sutarties.

10.
I

WASHINGTONAS, XI.
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 

šiandie saulė teka 6:36, lei- draugija pasiuntė Bulgarijos;
džiasi 4:33 valandą. Mėnuo 

vakaro.
Raudonajam Kryžiui $5,000 ’ 
pabėgėlių vaikams šelpti.

1739
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KŪDIKIŲ SVElKATOS.jp

•» kMIkl*.

KMM* a pripilti man ir oe 

nfjiaua yra dalykaa ryta* 

■rarbaa Ulmyati ir UaUl 

Ir bmr JauflMia. kad UI 
yra (klykąs k«i| rara ta

rimą rrtuU-arukab laiko- 
UrpiaU atrija. Ir tals’ai

STRAIPSNIS 202

L AMSIMAS IR PAPROČIAI

Kūdikis nėra žaislas. Jis žmogus, 
su pilnai organizuotu kunu, su gerb
tinomis teisėmis. Motina neprivalo 
niekad prie jokių aplinkybių tas tei
ses paniekint idant palinksminti gi
mines ar draugus. Per didelis “žaidi
mas” su kūdikiu jį erzina, ir net ga
li kliudyti normaliam augimui.

Supimas, kratymas, arba mėčioji- 
mas tik ką papenėto kūdikio yra blo
gas papratimas. Yra tokių ką mano, 
kad tuomi maisto virškinimas pa
greitinamas, bet jeigu pats perken- 
tėtum tokį pasielgimą, su pilnu pil
vu. tai sutiksi, kad greičiau ateina 
noras išvemti maistą negu laikyti ji 
\ iduriuose.

Kūdikio lavinimo programe kūdikio

motinai, nbs kitaip visos pastangos 
tinkamai lavinti bus liergždžios. Daž
nai kūdikis puikiausia elgsis prie mo
tinos, bet tuoj persimainys pasirod
žius tėvui. Iš tėvų ir senelių pusės

d i k į ir 
užsieni
<liki 
ima. Ji- 
kad, an

alinti ji. Tokis perdidelia 
yra lavinimo priešas. Ku- 

reikalauti 
ramintojo, jis verkia, 

lis verkia, kad

tuoj pripran 
erkia 
ranku imti

vesnio budo ii auginti kaip pavelyti 
kūdikiui Kauti viską ką jis nori. Nie
ką- nenori "verksnio .

1 iariškumas. 
tai susiformuoja, 
nias daug 
motinos n 
liuoso lail 
valandų d 
maudymo.
gyventi 
svarbu

inio pamatas yra regu- 
Kudikio papročiai grei- 

Ankstybas lavini- 
kail ‘ 

; duos 
namų.

padarys
štą, nes
> prie i
I miegojimo, 
kūdikis tuoj

i “laikrodžiu

palengvinus 
jai daugiau 
Prisilaikant 
penėjimo ir 

pramoksta 
Dar kas

lavinimas kūdi
ky'tėję palengvina mokinimą vėliau.

Linkimas sveikas kūdikis \ ra na
mu pasidžiaugimas. Jo linksmumas 
vi>us padaro linksmais. Nustatyti pa
pročiai. ir tinkama priežiūra yra rei
ki tingi kūdikio sveikatai ir linksmu
mui. Nie 
ligos, ka

Motina 
lax mimas 
kūdiki 
geh> 
na nu

a> taip neatjaučia kūdikio 
> motina. *.

i tempimų motinos nervų paei- 
o mreguliariškų papročių pas

• lažines, kad siptematiškas 
yrą būtinai reikalingas kai 

<> gerovei taip jos pačios. Dau-

kūdikį. Atminkite, 
)i ir blotri. sunku 
išmintingiau aukl 
(■ 1 u >.

kad papročiai, ge- 
suiaužyti ? l odei 

ėti gerus papro-

Dažnai kūdikio maistas daro Ji er-
\ patingai dirbtinas maistas, 
e maistai netinka kūdikiui 
- ir ardo jų veikimą. Pasi- 
• iirlitiną maistą, svarbu pa
tuki. kuris lengvai suvirško- 

mas, ir kun> tuom pačiu sykiu su
teiks kūdikiui visus elementus reika
lingus augimui. Eagle Brand Konden- 

er.as yra parinktinai puikus 
maistas. Jis buvo 

metų eiles ir tapo 
kūdikių maistu.

\ įdurtam.* 
renkant 
si rink t i

dirbtinas 
nias per 
geriausiu

va rtoja- 
irodytas

kurios pasirenka 
gius protingai 
stipru kūną ii

Motino sau val- 
kudikiui

k a.-, 
jim<> 
gaut

'Uteikia savo 
jis auga normaliai ir 
Vienas svarbus daly- 

reikia apsisaugoti nuo užkietie-

ien dd stalavus šaukštus 
Ali Brau. Jei valgysit re- 
viduriai veiks gerai, nes

normaliai.

Skaityk šitos straipsnius kas 
saite atydziai ir pasidėk ateičiai

Lietuvos gyveni 
tną besižvalgant:

K. Grinius yra trečias iš ei
lės Lietuvos* valstybes prezi
dentas. Pirmas buvo A. Sme
tona—tautininkų vadas ir ideo
logas, savųjų tarpe laibai ger
biamas, tai vyras, kuris žino ką 
kalba ir daro ir kaipo dvarinin
kų užtarytoją tauta per rinki
mus nušlavė ir jo vietoj krikš
čionys demokratai prezidentu

tuviiĮ visuomenei mažai kam 
žinomą ir jokiais darbais neat- 
sižymėjusj, lik žinoma, kad tai 
y.a agronomas ir tiek. Pati 
Stulginskio išvaizda iš pirm

jaučio įspūdžio. Didelis veidas 
rusva, gerai kultiviruota barz
dele papuoštas, paniurę akys, 
didelės raudonos lupos lyg visa 
kas atrodė suderinta, savoj vie-

io tik arčiau su juo susieiti, 
'•tikėjo praverti jam lupas, kaip

n les

nekantraudamas laukia pirmos, 
a atsiėmus, šiek-tiek vi- 
lepingas, netvirtas, ne- 
ir rasi baukštuolis. .lo-

šame
drąsus
kiemis proto pajėgomis nemo
kąs ir negalįs pasirodyti, bet 

id butų gerinamas, au
kštinamas ir, žinoma,v kaipo to
kių palinkimų nemokąs, nega
iš patraukli i save žmonių, 

’ievisuomeningas ir pertai ne- 
niloritetingas ir nepupuiiarus 
r net pačių krikščionių demo

kratų tarpe mažai gerbiamas.
Buvo A. Stulginskis' prezi- 

lentas ir dabar nebėr jo, liko 
ik eilinis Seimo narvs sugebąs * a

>ant iš vietos nevykusias- rep
likas mesti. Jau toks į<> užsi
laikymas Seime aiškiai liudija, 

tai nėra dvasios arislokra- 
ištvermingo budo vyras, o 
koks miešinys.

Veik griežtai priešingas A.
kaž

detantas K. Grinius. Tai ne ku- 
ios nors vien partijos nesant 

kilų kandidatų pastatytas į 
Rezidentas, tai ilgų metų ne- 
iiiilstamo veikimo ' nuopelnas, 
kitaip tarus, tai jo visuomeninio

karą ir net prieš 
metus Lietu
ku vo plačiai 
laika savais 

visuomenei jį

garsiuosius 1905 
/cs visuomenei 
žinomas ir visa 
laibais neduoda 
ižmiršti. lai m

’io žmogus ir didelių pasiryži- 
nų. Gana žvilgterėti i jo 
veido i uožus, kai pamatyti va
dos žymes, sunkies gyvenimo 
kovos, bet nenuovargio atspin-

’švaizda iš kart patraukia, 1x4 
ir kalba. Jauti, kad su tavim 
kalba vyras, kuriam mokslas 
nėra svetimas ir kuris ne tik

DIDELIS 3-čiAS METINIS BALIUS
Rengia

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubas

Subatoj, Lapkričio (Nov.) 13-tą, 1926 
SPAULDING SVETAINĖJ 

3312 W. North Avcnue

Kliubas gyvuoja ll-čius metus. Privarančių turi daug, 'taigi ir 
šita.- balius bus nemaža... Bus graži orchestra, grajy.s naujausios ma
doj. šoklus. Taigi kviečiam visus be skirtumo ant musų baliaus. Mes 
kliubieciai, at-ilaukiu-ius ..vėčius maloniai priimsime;

Kviečia KOMITEI AS

gydytojas ir vien savo mokslo 
šakoj nusimanąs, bet jam ne
svetimi ir visi kiti mokslai. Ma- 
tvti suranda laiko ir noro sekti

mo tikras demokratas, per tat 
visuomeniškas, mokąs j save 
patraukti visų luomų žmones*, 
svetingas ir mėgstąs svečius ir

tis, kad prezidento rūmai nebe 
anie Stulginskio laikų šalti rū
mai, vien tik svetimšaliams ir 
saviems artymems prienami, bet 
kad tai svetingo šeimininko 
rūmai arba pačio K. Griniaus 
mėgstamu išsireiškimu tariant, 
gero gaspudoriaus namui, kurie 
visuomet sudaro neprastų jau
kumą ir kuriuos pabuvojęs ne
greit nori apleisti. Ir šeiminin
kas rūmų visuomet suranda 
progos su kiekvienu pasikalbėti 
ir rasti bendrų reikalų. Visuo
met pilnas sumanymų ir mokąs 
juos įvykdanti.

Apsukresnieji, toliau įmina- 
krikdemai mato koks dide- 
skirtumas tarp jų valdymo 

takto ir dabartinių Lietuvos

tą
lis
ir 
šeimininkų ir jie gerai jaučia,
kad šios vyriausybės populeru- 
mas, krašte augte auga. Mitin-

bent didesniuos centruos nesi
rodo, užtat visas pajėgas me
ta j spaudą, bet ir tos tiražas 
ne didėja. Deinogogijos įkve
dėjai, provokacijos ispiratoriai 
imas savo išmėgintų įrankių, ty- 
5ia visokių gandų per aklas da
vatkėles į žmones leidžia. Bet 
ir kaime, ūkininkų tarpe'vis 
langiau ir daugiau randas nu
simanančių, daugiau apsišvietu
sių žmonių, kurie tokius demo- 
roginio pobūdžio gandams ke- 

’ią pakerta. Kova su kleru yra 
sunki, ir tik dabar rimtai prasi
deda ir tai ne vienų metų kova 
ir ne vienu užsimojimu baigia
ma. Iki Lietuvos kaimas tu
rės į 4()'< beraščių, bemokslių 
taip ilgai ir ta kova tęsis. Ma
žėjant bemoksliams, . didėjant

su kleru, mažės Lietuvos vie
nuolynų skaičius. T. .1.

NELAIMĖS KASYKLOSE
Liepos mėnesi 1(i(> vyrai ne

teko gyvasties Suv. Valstybių 
kasyklose sulig raportų iš Ko
mercijos Departamento Kasyk- 
’u Biuro. Valstybių kasvklu in- 

skaillines pa- 
Biurui.
51,901,(10 tonų 
ir mirtingumo

rata buvo 3.20 procentas dėl 
milijono tonų, sulyginus su 3.84 
procentu liepos mėnesio 1925 
metuose.

Iš fOO nelaimingų atsitikimų 
118 buvo minkštos anglies ka-

siuntė Kasyklų
Per mėnesi

syk tose Pennsylvanijoj. Minkš
tos anglius iškasta 13,472,000 
tonu, ir mirtingumo rata buvo

8,429,000 tonų, mirtingumo ra
ta 5.09.

Kasyklų biuras praneša, kad 
per pirmus septynis menesius 
1,315 gyvasties neteko įvairio
se nelaimės rųšyse. Tai ma
žiaus 1925 metų. Iš tų 1,089 
žuvo minkštų anglių kasyklose

viena didelė 
nelaimė, kurioj žuvo daugiau 

 

kaip penki v/rai. Bet nuo sau

 

sio iki liepos mėnesio buvo de
vynios didelės nelaimės, kurio
se 204 neteko gyvasties.

Ar jus žinote, kad
Mr. Balutis, gerui žinomus Chica- 

goa lietuviams, kuris keletas melų 
atgal .via grižvs Lietuvon, dabar 
Lietuvos valdžios yra Įmskirlas at
stovu i Tautų Sąjungą. Ar jus ži
note, kad lielinarai yra padaryti 
iš _ gryno Turkiško tabako ri su- 

i teiks jums gerumą ir ąmagumą. Pa
prasti cigaretai suteikia jums tik
ini daugumą, bet nieko daugiau.

■mm 11111)11'1

Miega

io» usrtof

KUPONAS

Isorden’s Eagle Pienas yra išauginęs 
šimtus tūkstančių kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus ir moteris. Daugiau

miršta kasmet 
Gal būt jie gy- 
butų sveiki ir

sujungtų daiktan. 
šalyje rekomenduo- 
nes ji$ yra lengvai 
kūdikių.

Borden’s Eagle Pienas yra puikiau
sias grynas ūkių pienas iš puikiausios

kūdikių penijimui, negu kitų visų 
kūdikių maistų 
Gydytojai visoje 
ja jį motinoms, 
virškinamas dėl

NAUJIENOS, ChlcagO, III
........................... ■ ■“■“■■■

Pasikalbėjimas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurte seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, yra suteikti motinoms 
informacijų dėl penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugelį dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’tj Eagle Pieną, 
geriausi kūdikiams maistą pasauly

JjSr1 r n inĮ

k ....

1
J Li u I”.

■

Tinkamai Penimas Kūdikis 
Gerai

Tuksiančiai kūdikių 
dėl neprižiurėjimo. 
ventų ir šiandien, 
linksmus jei butų buvę gerai prižiū
rėti. Atsakomybė puola ant tėvo ir 
motinos dėl apsaugojimo gyvybės ir 
sveikatos jų kūdikių. Motinos turi 
daryti visas pastangas kad galėtų 
penėti kūdikį savo krūtimis. Jei ji 
suranda, kad nerali suteikti to gam- 
tinio maisto savo kūdikiui, ji nepri-* 
valo daryt bandymų su kitais 
maistais. Jos pirmutine mintis turi

pieninkystės sekcijos Amerikoje, 
sumaišytas su tinkama dalimi cu
kraus, paskiau supilstytas ir užkli
juotas į sanitarius kenukus. Jis 
ateina pas jus taip grynas ir taip 
gausus kaip tą pačią dieną butų 
padarytas. Kiekvienas kenas garan
tuotas, kad yra pirmos rųšies padėty. 
Jus galit pirkti jį su pilnu užsitike- 
jinįu. Visuomet apsimokės jums 
pareikalauti Borden’s Eagle Pieno.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildy kitę kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip

den’s Eagle Pienas išriš. jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo^ 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle P'eną. Nevilkinkite, 
bet siuskite kuponą šiandien.

Vardas

Adresas

kai pamokinimus, kaip peneti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
IŠkirpkit jį ir atsiūskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

mėnesi buvo tik
nelaimė, lai v ra

Lithuaniap 6 ...........................

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

CONDENSED MILK.

NEREIK

50 centu

savaitę
ir

9

Arine’ Modelis — Francuziškų, Italio-

DYKAI—50 parinktų rekordų arba graži lempa

TAI NĖRA VILIOJIMAS — GREITAS PASTATYMAS

CHERNAUSKAI
IRIM

fiarsinkities Naujienose (k

> i Ji

n

vak. 
nuo 
vak.

Šį vakarą
Sukatoj

193 N. La Šalie
CORNER LAKE 
Lake St. Surtace

Cara
Clark and Lak* 

Elavated

Šis modelis 14, vienas iš dau
gelio hargenų, nėra 

iliustruotas

Labai Gražus C'olonial Queen 
nitkų, Ronaissance, Angliškų, Adomo ir Tudor Stylių, ir t. t.

pnuluIymaB lirai—bukli <4opal kądu durys atsidarys—
Gaukit pirmi) pasirlnklnv)

Pikniku Piknikas
Subatoj nuo 9 valandą ryto iki 10 valandą vakaro
Olsely Warehouse Išpardavimas 
šis išpardavimas pra 

sidės šiandien

Xkarnivalas
CHERNAUSKO DARŽE

Justice Park, III.

piNiGy 
ĮMOKĖTI

Nerišlioj, Lapkričio 14,1926
Ir potam kas nedėldienj iki Padėkavones Dienos, 

Lapkričio 25 
įžanga, šokiai ir Užkandžiai Dykai!

Tūkstančiai visokitj paukščių bus išdalinta, atsilan
kiusiems už pasižymėjimus dėl “Thanksgiving Day”. 
Kviečiame draugus, pažįstamus ir visus lietuvius 
atsilankyti.

5 metų garantija 
DauiteliH kitų iidirbė- 
jų: Vidur. Brutvt-
wlck, Columbia, Che- 
ney, Edh»n ir t.t. to- 
kiomiH kainomis kur 
kožnas Kali 
pirkti. Iliustracija 
Colonial styliuuH

ritM-

11.
ryto iki 10 

Kitas dienos 
9 ryto iki 5

260 VISAI NAUJįl 
FONOGRAFy ,

Labai pigiomis kainomis 
šj vakarų ir Subatoj

Iii N. U Šalie UNITED FACTORIES 
^R.Ts^ OUTLET PLANT, INC.

Elevatad**11 WAREHOUSE

K%25c5%25aaDIKI%25c5%25b2_SVElKATOS.jp


Penktadienis, Lapkr. 12, ’2t> NAUJIENOS, Chicago, III.
Tins .L----------------------- i »■■■   .i ~ ■ n —m i ..............................

r
Jei jums yra nusibodę 

paprasti.. .

RANDASI cigaretai kaipo laikinas pasis
maginimas, populiarus tiktai tam laikui 
ir vėl paskiau užmirštami, jų rūšis yra 

išnykusi kaip ir jų pelenai.

Bet Helmai, su nepaprasti viliojimu, nepri
klauso prie užmirštamos kompanijos.

Jie yra mėgiami dabar per dvidešimtį metų, 
jie yra populiariški negu kada pirmiau. 
Todėl, jei jums yra nusibodę paprasti

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene Žymiausių Cigaretų

Ar Jus Žinote Kad — Užkietiejimas 
Gali Pakenkti Jurų Sveikatai?

kun

Kdogg's Al.L-BRAN turėtu 
būti valgomos reguliariai ma
žiausiai po <lu staJavun šau
kštui kasdien chroniškuose

i ik y iiuk

saugot i nuo tos I k’ok 
laukti kol gili
Ao| -aug. k»t

iškal
bu ti 
nuo

voj nrų

urna
regukar s.

■r alšvte- 
s daro n-i 
eikia taip 
C.v’it regu-

lis ant v.sailos, ka 
e.ėjiinui arba jus 
Užiih jums pinigu

AI.I-HRAN Kali
Štai koilu hel

i, visur, r,.., .

chruniškus už- 
•>serninkas su
kus kitas t k- 
100', veikian- 

’s Al.L-BRAN 
užrašomos gy- 

kad jos ge-

valgio. Kelloanr's 
turi skonį, kurį 
uite.
tų kenksmingų gyduolių. Jos 
n:eko nepagelbstl. Al.L-BRAN 
yra gamtinė gyduolė nuo ui- 
kietėjimo.
būdų dėl vartojimo Kellogg’s 

Valgykitv jas su p enu ar- 
sumaišyki! su kitais virtais 

lengvais valgiais. Pa- 
receptus ant kiek- 

Kellogg’s AI.l.-BRAN 
pasekmei arba jūsų gro- 

rtugrųiins jum.) pinigus. Pra- 
šiandien atgauti: savo sveikatą su 

Kellogg’s ALL-BRAN. Visuose 
iv raudonuose ir žaliuose pake- 
Het tikrai žiūrėkite, kad butų 

Kisiogg’s. Paduodama visuose Koteliuose 
re (taurautuose.

ALL-BRAN 
jus pimėg- 

Nevartokit pilių ar ki-

Yr\ daug 
\I l.-BRAN 
l»a smntona 
•>r a nevirtais 

u ėkite atspausdintus 
\ e.io pakelio, 
•u eikia i 
• c n n k aa 
i.e'.it 
pa :ell>a

Iškirpkite ir atsiųskite šį kuponų mums šiandien su jusij vardu ir adresu

Malonėkite atsiųsti man dykai 
t. inipelinj pakelj jūsų Kellogg’o 
Al.L-BRAN sykiu su in
formacijomis mano kaligije ir 
ki> reiškia Al.L-BRAN dėl ne
geros sveikatos ir kaip aš ga. 
liu išvengti užkietėjimo.

Kellogg Company
Battle Creek. Michigan

Vardas ...........................
Adresas ........................
Lithuanian

MUSU PASIŪLYMAS SERGANTIEMS
DYKAI Pa’irimai, Dykai Egzaminacija, Dykai Medika

is Patarnavim >s
Per visą šį m'ne i ta i.epapra ta proga yra suteikiama ser- 

ganteims žmo-umi per Daktarą L. O. VVR1GHT, tikslu de
monstruoti naują Europinę sk.temą, tu pgi d džiausiu moksli
nių elektrinių aparatų įskaitant Alpine Kroniayer, Quartx, 
šviesas žli'th !• rotluency, Autocondensius nius, Deathermy 
Electrc ir meti aklį O -onutoor” aparatą i geresnių nėra net 
ir Europoj!. Atsilankykit ir persitikrinkit kaip greitai jūsų 
chroniška ui ' a užsisenėjusi liga, kur ą sunku buvo išgydyti 
senu Hudu šgydorr. i su pageliai naujo budo rankose tikto 
specialisto.

Norime pasikalbėti su visais kenčančiais chro
niškomis ligomis, nervų, kraujo, taipgi odoa ligų, 
be skirtumo kok linio stovyje jos butų--specialiai 
s'i tais, kurių senu budu daktarai išgy lyti nega
lėjo I

Esu visai liuesas nuo visokių skausmų. Pagel
bėjo! man stebėtinai ir esu jums labai dėkingas.

Gerbiamas Daktare: ,
"Esu labai užganėdintas, kad paliuosavot mane 

nuo skausmų, siunčiu jums padėkos žod|. Kentė
jau mčnc-> m nuo skausmų skilvyje ir nuo akmenų 
pūslėje. Taipgi kentėjau nuo užketėjimo vidu
rių ir nuo galvos skaudėjimo Ir svaigu'io. Tankiai 
nevalgydavau per v’są dieną, kad išvengti kentė
jimų.

"Busiu visuomet lamingas, kad atsilankiau paa jus ,nes pastatėt mane ant 
kelio sve’katos. Jaučiuosi dabar labai gerai, nes išmokinote mane kaip būti 
sveiku. Galiu girti jūsų gydymo būdą visiems kenčiantiems ir patarti jiems, 
kad atsilankytų pas jus, kad ir dėl išegiam'navlmo, nes žinau, kad suteikalt 
jiems taipgi gerą patarimą ir gydymu, taip kaip ir man.

"Dėkodamas jums šrdingai, pasilieku
Su t1 k ra pagarba,

Rudolf Decker. 
1937 Carlow Avė.

Chicago, Fl., Spalio 9, 1926
Tokias geras PASEKMES gausite pas Dr. L. O. VVRIGHT.
J.igas kraujo, odos, plaučių, skilvio, nervų, inkstų, reumatizmą, neuritis, dusuli, 

katarą, rugštumus viduriuose visos ligos greitai prašalinamos su pagelba musų 
naujausiu budu BE SKAUSMO gydymu. Paslaptis užtikrinama.

ATSIMINKITE I — Per visą šį mėnesį gausite DYKAI patarimus, taipgi DYKAI 
medikai j patarnavimą, visai dykai išskiriant gyduoles ir Serumus. Neatldėliokit, 
atsi ankyk t pas mane, nelaukit paskutinės valandos, , paskiau busiu priverstas 
savo pigias kainas už gydymą pakelti Iš d'delio priplaukimo i pacientų. Apsaugokit 
savo sveikatą, atsilankykit š'andlen. Prie patarnavimo yra'slaugė.

Valandas nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedėlloj nuo 9 ryti iki 1 po pietų.

Neatldėliokit ir atsiminkit mano adrea*

DR. L. G. WRIGHT
337 W. MADISON ST., Kampas Market, 2 augštas

n CHICAGO. ILL.

KORESPONDENCIJOS
t—————■ ■ I.. I ■ ■»»»»——I

Binghamton, N. Y.
Boksuotojas Jack Sharkey-žu- 

kauskas Binghanilone
Lapkričio 3 <1., vietos piliečių 

komiteto kviečiamas lankėsi 
savo gimtiniame mieste nese
nai nugalėjęs juodį H. \\’illsą, 
Jack Sharkey — Juozas Žukau
skas, . siekiantis pasauliui') 
čempionato boksininkas. Sto
tyje tam tikras komitetas pa
sitiko Shaikey su muzika ir 
keletu trokų vaikų ir atlydėjo 
pas tėvus Žukauskus j svetim
taučių apgyventą distriktą, 1 
\vardą, ant Clinton St. Vakare 
7 vai. iš tėvų namų su muzika 
ir paroda nulydėtas iki Eikš 
kliubo, kur ir buvo pagerbimo 
lankietas. Bankiete dalyvavo 
31K. žmonių. Lietuvių apie 20. 
Dalyvavo ir .Juozo tėvas Balt
rus Žukauskas.

Prasidėjus programų i buvo 
netikėtai užkluptas ir vietos 
lietuviu .dainininkas St. Vai 
nei kis. P-as Vaineikis labai 
nenorėjo dainuoti, nes nieko 

1 nežinojo ir neturėjo muzikos, 
i.ot vakaro komiteto prašomas 
ir perstatytas, priverstas buvo 

'padainuoti. Dainavo lietuviš
kai, nors be muzikos, bet dai
navimas taip užinteresavo pub
liką, kad lodosi joje nieko ne
buvo, nepaprasta tyla. Užbai
gus dainuoti, daininką lydėjo 
gausus delnų plojimas ir tiek 
plota, kol p. Vaineikis teikėsi 
antru sykiu išeiti ir dar sudai
nuoti. Po antros dainos vėl 
gausingi aplodismentai. Pasi
baigus programų i tęsės kalbos.

1 P-as IiiH pirmiausia pristatė 
kalbėti miesto mayorą p. C. J. 
Cook’ą, po mayoro kalbos pa
kviesta p. J. AL Bučinskas

■ kalbėti kaipo nuo lietuvių. P-as 
I Bučinskas pažymėjo, kad šiuo 
vakaru ir p. Sharkey v gal la
biausia bus užinleresuoti lietu
viai, nes ir šio vakaro svečias 
yra lietuvis.

Bankiete dalyvavo didžiausi 
Binghamtono ir apielinkes 
miestelių žmonės. Beveik visi 
miesto valdininkai, advokatai, 
daktarai, biznieriai, darbinin
kai, laikraštininkai ir šiaip 
visuomenės darbuotojai, neiš
skiriant ir vietos čeverykų 
magnato rnilionieriaus p. Geor
ge F. Johnsono.

Taipgi reikia priminti, kad 
šiame bankiete lietuviai geru 
pasirodymu išsklaidė nuomonę 
amerikonų tarpe, kad lietuviai 
tik bolševikai ir kunigų vergai- 
tamsunai. Čia buvo įrodyta, 
kad lietuvių tauta susideda iš 
įvairaus elemento. taip kaip 
ir kitos tautos. Ir kad pas lie
tuvius" yra nemažai iniciatyvos, 
kaip ir pas kitus, čia lietuviai 
turėjo pirmenybę.

—P. B. Balčikonis.

Sam, Idaho
t

čia baigiama būdavot i didele 
anglių kasykla, pirmoji anglių 
kasykla Idaho valstijoj. Ji pri
klauso Tęton C.oal Co. Kasyk
la Lūs moderniškai Įtaisyta ir 
galės* iškas"!i apie tonų
anglių Į 8 vai.

Bet kasykla dar nėra atsi
dariusi ir darbininkų dar ne
imama. Jokios unijos čia nė

110 So.

ra ii’ dar nežinia kokia alga 
bus darbininkams- mokama.

Kaip išrodo, darbas neleng
va bus gauti ir lodei tegul nie
kas nesisukbina į čia važiuoti. 
Bet kas važiuotų, turi tikietą 
pirktis iki Driggs, Idaho, 12 
myl. nuo čia.—C. Balinta.

Grand Rapids, Mieli-
Pastabelės

Tūli barberini beskusdami 
barzdas bando žmonėms Įkal
inti komunizmą, o sulaukę 
šventadienio tai su kūmutėm 
apie stalą susėdę studijuoja 
munšaiuizmą. Mat vis progre
sas.

Dabar, kuomet Rusijos ko
misarai krinta nuo savo aukš
tų valdiškų vietųs kaip lepšės 
nuo kolų, tai ar negalėtų ir mu
sų miesto lietuviški komunis
tai pakeisti savo komisarą Sa- 
'•alauską, nes to reikalauja ko
munistiniai principai.

Sakalauskas savo prakalbose 
ir šiaip mitinguose agituoja 
darbininkus, kad kapitalisti
nėm įstaigom nė vieno cento 
neduotų, c pats, ėmė jr atida- 
\ė virš tuksiančio dolerių ka
pitalistinei įstaigai pirkdamas 
automobilių. Kažin kodėl taip 
Sakalauskas pasielgė? Juk tie 
pinigai gali 'Luti suvartoti prieš 
darbininkus.

Ar nesiranda kur specialis
tas skaitliuotojas, kuris sutik
tų atvykti į musų miestą ir 
sųskaitvtų publiką. kiek jos 
susirenka į komunistu parengi-i 
mus, nes paprastas skaitliuoto
mis gali parašyti tik uoli.

\Tūli tuščiagalviai, kurie tiek 
išmano apie socializmą ar ko
munizmą, kiek . degloji apie 
rvtnvčiu sako, kad šiame mies- 
te yra pusketvirto socialisto, j 
\š sakyčia, tegul bus ir taip. 
Bet tie patys kokie metai laiko, 
rtgal sakė, kad čia nėra ne 
vieno socialisto, o jau dabar at
sirado net pusketvirto. Tai 
reiškia, kad komunistų ilgavei- 
dės nevaliojo socialistines šak
nis išknisti. Dabokitės •ger
inamieji, jei išdigs pusketvir
to, tai, be abejo, galės suverti 
dratus" į nosis, tuo syk knisti 
negalėsit. Gulbiniškis.

KIEKVIENAS KVĖPA
VIMAS YRA AGONIJA

Johnson’s Bcdladonna Pla- 
ster’is suteikia greitą pa?

gelbą skaudamai, die
giamai krūtinei

Kuomet kiekvienas kvėpavimas 
jums kaip peiliu pereina visais šo
nais, kuomet krutinę skauda ir die-1 
gia, neatidėk laiko paklaust gydy- Į 
tojo ar neatsiranda krutinės plėvės 
uždegimas. Ir neapleiskite galimybės 
vaitot Johnson’s Belladonna Plaster’į 
— sėkmingiausią visu plasterių paga
mintų dėl mažinimo skausmų. .Jis vi- | 
sai nepakenks toms gydymo priemo- 
niems, kurias prirašys gydytojas, ir 
jus galite būti tikri, kad Johnson’s 
Belladonna Plastėr’is suteiks jums 
greičiausią pagelbą ir malonumą. Jo 
Belladonna vaistai visu stiprumu 
laipsniškai persisunkia per odą tie- ( 
siog j apimtą skaudamą, diegiamą 
vietą, malonindami nervus ir švelnin
dami diegulius ir skausmus bei su
kietėjimus greitu budu.

Johnson’s Belladonna Plaster’is vei
kia tarsi magišku budu, dėl to, kad 
Johnsou’s garantuoja visą tai, kas 
yra išspausdinta ant kiekvieno pla- 
sterio dėl jūsų protekcijos. Reikalau
kite pagal vardą visose vaistinėse.

Kalėdų Ekskursijos į a,

LIETUVĄ
Geriausiai* pasaulio laivais

S. S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos.
S. S. REPUBLIC

Išplaukia Gruodžio 11 per Bremen, 
vadas Mr. Geo. Hackl, atstovas United States Linijos.

šios ekskursijos yra ypatiškai vedamos, kas paliuo- 
suoja jus nuo visų smulkmenų. [rengimai ant visų 
United States Linijos laivu yra neprilygstami—erdvus 
kambariai, platus dčniai, ir tt., o prie to pridėtinis 
smagumas keliauti drauge su jūsų tautiečiais.

Reguliariški išplaukimai
S. S. President Roosevelt...... ............  Gruodžio 1
S. S. Republic.................... Gruodžio 11
S. S. President Harding.................................Gruodžio 15
S. S. President Roosevelt...................  Gruodžio 29

Pilnas smulkmenas patogumų keliauti laivais Su
vienytų Valstijų Linijos suteiks jūsų vietos agentas, 
arba rašykite pas '

States Lines J
St., Chicago, III. 45 Broadway, New York City

............ . . .................... . „,-j, Į tr ,

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Redaktorius-Leidėjas

Prenumerata metams ............  $2
Pusei metų ................................ $1
Kopija ......................................... 20c

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

Adresas:

900 W. 52nd Street'
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669
Draugui užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. Lafarette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba Hg^nbutyje. Mo
terims Ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

1120 So. Richmond Street

■ .......... ..  ' ......... .. *T*-------------------
Jei abejoji akinus, pasiteirauk

Dr. A. R. BL.UMENT1IAL
Optenivstrist 

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
aut 2 lubų

Tel. La'fayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 VV. 38th Street, Chicago, III.

Patyrusi gydytoja ir akušerė 
Naprapath

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

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

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
/ 

Advokatas
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 172G 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 VV. VVashington St. 
Cor. Washington & Clark 

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUSERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119 •
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauju, visokio 
se ligose prie 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pt 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose rei 
kainose mott 
rims ir mergi 
noms, kreipk 
tčs. o rasite pt 
gelbą. ,

Valandos nu
8 ryto iki 2 p> 
pįetų, nuo G iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUAERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
J 90 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Hakted St

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

Tel. Yards 0141
visuose teismuose. — Ab-

Pas-
Bylos 
straktai. — Ingaliojimai 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 VV. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La S'alle St., Room 2001

Te. Rando!ph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

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

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3JJ61

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SI., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halated St., Chicago 
Tel. Yards 4681 .

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Aven«e 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieraa.
Į .UI..........—I—..................  I Į

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

GERIAUSIAS ORO PRANAŠAS 
NAMUOSE

BAROMETRAS IR TERMOMETRASPARODO:
*

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

..........   ........................... ■■■ I'.■■H' .......................... H   III I UI >1 I l.l

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso

DR. G. SERNER 
(ŠERNAS)

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

1 Tel. Boulevard 7679
į 3265 S Halsted St 

2-ros lubos j®*

^DR. HERZMAN
-IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
netų kaipo patyręs gydytojas, 
hirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
zas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
ekius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
8110. Naktj

South ‘ hore 228* 
Boulevard 4136 

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

ir

Telefonai:

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandas: 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovoš 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE IAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

■ Res. telėphone Plaza 3200

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfaz 68M 

--------------------—J-------------------
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REIKIA PASITIKĖTI ATEITIM

Vakar buvo aštuntos metines mušiu paliaubų (ar- 
mistice) sukaktuvės. Bet mažai kas į tai kreipė dėmesio. 
Per aštuonerius metus žmonės užmiršo ir karo baiseny
bes ir tuos “didvyrius”, kurie “garbės lauke” liejo savo 
kraują nežinia už ką.

Ir gerai, kad užmiršo. Juo mažiaus žmonių protą sle
gia tos šmėklos, kurios stovėjo prieš jų akis per ketverius 
su viršum didžiosios pasaulio skerdynės metus, tuo išmin
tingiau jie gali tvarkyti savo kasdieninius gyvenimo rei- 
kalus................................. _ . _ a-

Jeigu Europoje šiandie dar tebeliepsnotų ta tautinės 
neapykantos ugnis, kurią buvo sukūręs didysis karas, tai 
tenai žmonės apie geresnę ateiti negalėtų nei galvoti.

Vakar “Naujienos" padavė žinią apie Ambasadorių 
Konferencijos neteisingą nutarimą Vilniaus klausimu. 
Kartu jos pranešė ir apie tai, kad vienas Lenkijos šovi
nistų laikraštis grasinąs “pagrobti Lietuvą ir Latviją”.

Tai yra pakankamai svarbios musų visuomenei ži
nios, kad į jas atkreipus josios dėmesį. Bet — mes nori
me patarti skaitytojams, kad dėl jų jie negadintų sau 
ūpo. (jalų gale velnias nėra taip baisus, kaip jį maliavo- 
ja! Ir Lietuvai grasinantys pavojai laikui bėgant pra- 
nyks. s •

Jei manote kitaip, tai pa^velgkite į Vokietiją. Prieš 
keletą metų išroęlė, kad Vokietijai jau ateina tikras “ka
put”, bet šiandie matome, kad ji atgavo savo tarptautinę 
padėtį ir pataisė savo ekonominius reikalus namie. Ne 
viena valstybė pergalėtoja dabar jau žiuri su pavydu į 
savo nugalėtąjį priešą.

Ir Lietuvos “nugalėtojai’’ gal neilgai džiaugsis.
Pasitikėkime, kad tie žmonės, kurie šiandie stovi 

Lietuvos valstybės priešakyje, mokės tvirtesne ranka vai 
dyti josios vairą ir išves ją į saugesnius vandinis.

Jei klerikalai Lietuvos nepražudė, tai ji nežus!

Emigracijos Klausimas ir 
Amerikos Lietuviai

(šis traipsnis buvo įdėtas 
Kauno “Lietuvoje’’, ir jo Re
dakcija prisiuntė nuims jį, pra
šydama paminėti “N.” Red.)

“Rytas” (Nu. 240) vedama' 
jame straipsnyje “Pikta ir 
keista” pakėlė emigracijos kon
torą sutvarkymo klausimą. 
To straipsnio pamatinė mintis 
tokia: piliečiai sumoka agen
tams šimtus tūkstančių litų 
rankpinigių, laukia savo eilės 
įvažiuot į Jungtines Valstybes, 
ir laukia los eilės laitai ilgai; 
tuo tarpu agentai verčiasi tais 
rankpinigiais, statosi > tu rū
mus, perkasi automobilius, o 
mokesčių depai tamentas tu i- 
plaukų agentūrose, tarsi, ir ne
matąs. Emigracija į Jungtines 
Valstybės labai aprėžta (vos 
310 metams), o vis tik Kaune 
minta bent keliolika kontorų, 
“nors visu emigrantų reikalai 
butų galima šiandie!) vienon 
kontoron sudėti, ir tai dar dar
bo vargu j ii butų pakankamai", 
j Straipsnio išvada nukreipta, 

aiškus dalykas, prieš vyraiusy- 
bę ir, nežinia kuriais sumeti
mais, pi e š deinokratybę, to
kia: vistu m nė tebelaukia iš 
vyriausybės atatinkamu žings
nių ,nus l)c vyriausybes įsiki

Užsimokėjimo kaina: Lietuvos žmonių emigracija js dalies jau ir dėl to, kad duu- 
Ameriką prieš karą laivo hi-** »lis musu laikraščiu Ameriko-Chicagoje — paštu:

Metama .....................................  $8.00
Pusei metų ................................ $4.00
Trims mėnesiams ..................« 2.0(
Dviem mėneemma .................. 1.50
Vienam minėsiu! ... .......  .75

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

Suvienytose Valstijose ną Chicagoje, 
paštu:

Metams ....-.........................—.. J7.0U
Pusei metų ................................ 3.5(
Trims mėnesiams —.................  1.75
Dviem mėnesiams —................. 1.25
Vienam mėnesiui ..........-............... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose!
(Atpiginta)

Metams ....................... .......... ~ 98.0C
Pusei metų ........„.....................  4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

šimo vargu bau tie pinigai, iš
vilioti iš žmonių, sugrįš jų sa
vininkams.

“Ryto” pakeltas emigracijos 
kontorų sutvarkvmo ir kontro- • *
lės klausinius, be abejonės, yra 
aktualus ir svarbus. Bet Jų 
tvarkymas ir kontrolė tegali 
būti atliktas bent prie esamų 
įstatymų, tokiu pat budu, kaip 
ir kitokių biznio įstaigų tvar
kymas ir kontrole. Jei įvairios 
kontrolės ir agentūros galėjo 
nuskriausti ir nuskriaudė pilie
čius, tai jau kalta ne vyriausy
be ir ne (I* mokiai v ė, bet grei
čiausią! pati visuomenė ir ypač 
jos spauda, kad laiku nuo 1919 

1920 metų, kuomet los kon
toros pradėjo Lietuvoje veikti, 
nepasirūpino susipažinti su j- 
vairiomis—kartais ir labai gud
riomis kombinacijomis musų 
neturtingiems piliečiams vilioti 
ir išnaudoti ir neįspėjo tiek 
musų emigrantų, tiek ir musų 
brolių amerikiečių, kurie tuos 
emigrantus kviečia Amerikon. 
Musų emigracija i Ameriką nė
ra visai uždaryta, ten net da
roma žygių, kad įleidžiamų į 
Ameriką lietuviu skaičius butų 
padidintas, tad dar ne per vėlu 
ir plačiau spaudoje tuo gyvu 
klausimu pakalbėti 

bai didelė,—pavyzd. 1912 m. ji 
sieke bene 23,000. Magiškas 
“Amerikos“ vardas veręia mu
sų neturtingą pilietj svajoti 
apie “turtų ir laimės kraštą”. 
Kažin, ar rasi Lietuvoje nors 
vieną šeimyną, kuri neturėtų 
Amerikoje savo giminių, arba 
artimų draugų. Taigi tie gi
minės ir daro nuolatinių pa
stangų “parsitraukti“ Ameri
kon/ savo brolėnus, seserėnus, 
draugus. Geriausias būdas pa
dėti—tai išpirkti laivakortę ir 
pasiųsti kiek pinigų laukiamam 
keleiviui, kad galėtų išsirengti 
i kelionę. Toks laivakortės 
“išpirkimas” būdavo praktikuo
jamas dar ir prieš karą. “Iš
pirkti laivakortę" reiškia sumo
kėti ‘ laivų bendrovei už visą 
kelionę iš Lietuvos iki Naujor- 
ko, arba net iki to miesto, į 
kurį toksai emigrantas kviečia
mas.

Kiek yra taip išpliktų laiva
korčių—sunku pasakyti. “Ry
las”, pavyzdžiui, ' sako, kad 
laukiančių eilės vienoje tiktai 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
agentūroje butą apie 12,000. 
Ar daug jų yra ir butą kitose 
agentūrose ir kontorose, niekas 
nežino. Bet jei paimtume ir 
tuos 12,000 kaipo maždaug 
tikrą skaitmenį, tai surastu
me, kad pinigai, dažniausiai 
Amerikos lietuvių sumokėti už 
-laivakortes, guli be jokios nau
dos lietuviams laivu bendroVe- 
es, kurios tais pinigais pačios 
verčiasi. Vidutiniškai imant, 
viena laivakorte is Katino j 
Naujorką atsieina apie 1,200 li
tų: kadangi jų yra, leiskime, 
12,000 tad aišku, kad ne ma
žiau kaip 14,000,000 litų Ame
rikos lietuviai yra įdėję į lai
vakortes, kurių didelė dalis 
niekados nebus sunaudota ir 
už kurias laivų bendroves even
tualiai grąžins pinigus, ne tik 
be nuošimčių, bet dar ir at
skaičiusius tam tikrus komi
sus. sudarančius maždaug apie 
5L . Kitaip sakant, iš Ameri
koj lietuvių kišeniip tik šitiems 
12,000 laukiančių eiles keleivių 
(kurių didžiulė dauguma nieka
dos nesusilauks savo eilės) iš
mesta lauk ne mažiau kaip 
700,000 litų, nekalbant jau apie 
ai, kad 1 I milionų litų davė 
įeina nelietuviams, bet laivų 

kompanijoms. Kur kas daugiau 
butų naudos Lietuvai ir tų ge- 
aširdžių amerikiečių giminėms 

Lietuvoje, jei tie pinigai butų 
ui persiųsti Lietuvon ir galėtų 
•ia prisidėti prie jų ūkių geri
nimo.

čia tik pavyzdžio dūliai, kal
bama apie 12,000. Bet nėra 
iė mažiausios abejonės, kad to
jų laukiančių eiles keleivių yra 
kur kas daugiau ir jų sumokė- 
os kompnaijoms sumos žymiai 

•įrašomi čia suminėtus kelioli
ka mil. litu. C •

Prie progos galima suminėti, 
kad yra dar ir kitokių, ameri
kietiškai sakant, “skymų”. Til
ta firma (nelaimei, lietuvių 
firma Amerikoje) per keletą 
metų vartojo tikrai lupikų me
todus: pasinaudodami tuo lak
ti, kad išvažiavimus į Ameri

ką buvo ir yra apsunkintas, ir 
išnaudodami savo giminių išsi
ilgusių amerikiečių senlimen- 
• us, tos firmos dalininkai im- 
lavo, už atgabenimą i Ameri
ką“ keleivio tarp 200 ir 250 
dolerių, nors visos su kelione 
surištos išlaidos tesiekdavo 120 
’ki 140 ar 150 dolerių. Vadina
si, visi kiti pinigai eidavo tos 
Irmos dalininkams, neskaitant 
•au paprasto 5</ komiso, kokį 
moka savo agentams laivų 
kompanijos. Laivų kompanijos 
tardomi Amerikoje tos agentū
ros vedėjai, aiškinosi, buk jie 
dalį savo uždarbio turėdavę 
mokėti, kyšių pavidale. Lietu
vos valdininkams, ko iš tikrų
jų nebuvo, -jie tik savo “get 
rich <|uick" apetitus prideng
davo šitokiu šmeižtu.

Amerikos laikraščiai beveik 
nieko nerašo apie tuos muisto* 
’ius, kuriuos turi amerikiečiai, 
laikydami taip neproduktingai 
sudėtus m i bonus dolerių į lai
vakortes, kuriomis vargu bau 
kas galės pasinaudoti. Nerašo

NAUJIENOS, Chicago, m.
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je parduoda laivakortes ir gau
na sau tuos 5% komiso. Negi, 
versdamles tokiu pelnu, pano
rėtų informuoti savo skaityto
jus ir aiškinti jiems šilų -jų 
“investmentų” žalingumą ir 
nuostolingumą. O vis tiktai 
reiklų amerikiečiai įspėti ir pa
raginti atsiimti savo pinigus 
iš kompanijų ir sudėti juos į 
bankus. čia juk galėtų būti 
pelno tiek Lietuvos žmonėms, 
tiek ir amerikiečiams.

Tie busimiems emigrantams 
iš Lietuvos į Ameriką pinigai 
yra jų draugų ir giminių Ame
rikoje skirti išimtinai keliones 
išlaidoms padengti, ir ameri
kiečiai iš tų pinigų nesitiki 
pelno ir nuošimčių laivų ben
drovėse. Amerikiečiams, rodos, 
reiktų paduoti maždaug tokis 
pasiūlymas:

1. Atimti iš laivų bendrovių 
sumokėtus pinigus ir deponuoti 
juos Lietuvos bankuose, atida
rant sąskaitas vardais tų as
menų, kurie yra amerikiečių 
kviečiami į Ameriką.

2. Atidarant banke tokią są
skaitą, duoti instrukciją, kad 
bankas išmokėtų keleiviui (ar 
;o nurodytai laivų kontorai 
Lietuvoje) pinigus, kai keleivis 
išrodys bankui, kad turi Ame
rikos konsulo vizą įvažiuoti į 
Ameriką ir kad jo kelionės eilė 
jau priėjo.

3. Jei keleivis negalėtų gau
ti vizos, ar nesusilauktų savo 
eilės, toks depozitas pasilieka 
deponavusio pinigus amerikie
čio dispozicijai, ir jis jyaletų jį 
iš banko atsiimti, arba įsakyti 
bankui išmokėti juos jo gimi
nėms Lietuvoje.

'Jei amerikiečiai butų taip 
savo laukiamų ('migrantų šį 
reikalą sutvarkę, lai butų ap
sisaugoję mu> daugelio nuos
tolių ir žymiai sušelpę savo 
'imtinį kramtą, duodami jam 
nrogos turėti’ (už gerus nuo
šimčius) apyvartoje dolerius, 
užuot laikę juos be jokių nuo
šimčių ir be <fo turtingose lai
vų kompanijrisę. Kadangi tokie 
depozitai duoda nuošimčius ir 
kadangi keleiviai turi laukti 
metus antrus (o kiti ir dar il
giau), iki ateis jų eilė, tad tais 
nuošimčiais jie galėtų padeng
ei ir kitas pripuolamas savo 
kelionių išlaidas.

Nereikėtų abejoti, kad Ame
rikos lietuvių spauda, — jei 
irę visa, tai bent ta, kuri nėra 
suinteresuota laivakorčių biz
niu, atkreips dėmesio j šitą 
nusų sugestiją ir nurodys Ame
rikos lie’uviams, kaip daug ge
ro jie padarytų sau, apsisaugo
tam! nuo išnaudojimo, ir savo 
tėvynei, duodami jai progos 
naujų depozitų bankuose pagal
ia, stiprinti krašto finansus ir 
ilginti kreditus.—R. ,

LIETUVOS EMIGRACIJOS 
KLAUSIMU

Kauno “Lietuvoje” buvo įdė
tas straipsnis lietuvių emigra
cijos Amerikon klausiniu. Ka
dangi tas klausimas yra įdo
mus daugeliui amerikiečių, tai 
mes jį perspausdiname ištisai 
(žiur. “Emigracijos klausimas 
ir Amerikos lietuviai”).

Labai gefai, kad Lietuvos 
valdžios leidžiamas laikraštis, 
nagaliau, tuo svarbiu reikalu 
-susirūpino. Ji redaguoja dabai' 
buvęs amerikietis p. V. K. Rač- 
kauskas,' kuri apie išeivi
jos padėtį ir reikalus (langiaus 
nusimano, negu' dauguma kitų 
Lietuvos laikraštininkų. Bet 
gaila, kad tas pirmutinis rim
tesnis “Lietuvos” bandymas 
na nagrinėti emigracijos klausi
mą išėjo ne visai vykęs. Auto
rius aukščiaus paminėtojo 
staipsnio pažvelgė j j j iš tam 
tikros puses, huri. nevienam 
amerikiečiui gali išrūdyti ne
maloniai tendencinga.

Ponas R. nurotų, kad Ame
rikos lietuvių pinigai, keltų Lię- 
tuvą net i C. tuomet, kai tie 
pinigai yra skiriami žmonių 
gabenimui iš Lietuvos! “Vals
tybingumo" atžvilgiai gal įitai 
ir yra natūralu; bet Amerikos 
lietuviams butų maloniau, jei
gu Lietuvos žmonės ir valdžia 

ne taip dažnai minėtų juos, 
kaipo “dolerio" šaltinį. Ame
rikiečiai norėtų, kad Lietuvi., 
kalbėdama apie jų reikalus, 
pirmoje eilėje galvotų apie tai, 
kaip jiems padėti, o ne kaip jais 
pasinaudoti.

Tilpusiu “Lietuvoje" straips
nio autorius randa labai nepa
geidaujamu daiktu,; kad ameri
kiečiai, norėdami atsikviesti 
į šį kraštą savo gimines arba 
draugus iš Lietuvos, moka pi
nigus už laivakortes, kurios dėl 
tam tikrų apystovų daugiausia 
negali būt suvartotos/ per kele
tą metų; daugelyje atsitiikmų 
tie iš Lietuvos kviečiamieji gi
minės ir draugai net visai ne
gauna leidimo keliaut Ameri
kon, (> pinigai, užmokėti už jų 
laivakortes, guli per metų me
tus laivų kompanijose, kurios 
i.š to daro sau pelną. Kam, sa
ko p. R., taip neišmintingai da
ryti: kodėl amreikiečfai nepa
sistengia savo dolerius padėti 
ten, kur iš?jų butų nauda Lie
tuvai, o ne laivų kompanijoms, 
su kuriomis lietuviai neturi 
nieko bendra?

•Visas “emigracijos klausi
mas” čia, kaip matome, susi
veda prie to, ar Amerikos lie
tuviu doleriai turi nešti nauda 
svetimiems, ar jų gimtajam 
kraštui. Kuone visa kita, kas 
pasakyta p. R. straipsnyje, tai 
polemika su neįvardintais opo
nentais. Autorius bara Ame
rikos laikraščius (reikia su
prast: lietuvių), kam jie be
veik nieko nerašą. “apie Inos 
nuostolius, kuriuos turi ameri
kiečiai. laikydami taip nepro
duktingai sudėtus milionus do
lerių į laivakortes, kuriomis 
vargu bau kas galės pdsinau- 
doti.” Ir padaręs šitą kaltinimą 
laikraščiams, jisai tuoju us “iš
aiškina“ priežastį, dėl ko jie 
taįp elgiasi. Girdi:

“Nerašo iš dalies jau ir 
dėl to, kad daugelis musų 
laikraščių Amerikoje par
duoda laivakortes ir gauna 
sau tuos 5 L' komiso. Negi, 
veyadamips'jiems šitų jų ‘in- 
vensmentų' žalingumą ir 
nuostolingumą.”
Čia betgi pasilieka neišaiš

kinta, kodėl mažai rašo apie 
tai ir tie Amerikos laikraščiai, 
kurie laivakorčių pardavinėji
mu neužsiima.

Antras “cielius", į kurį tai
ko savo argumentus p. R., yra 
laivakorčių agentūros Lietuvo
je ir Amerikoje. Jos, esą, tik 
žiūrinčios, kaip ištraukti pini
gus iš žmonių, ir kai kurios jų 
‘lisiog juos apgaudinėjančios. 
Viena tokia agentūra imdavusi 
Auž atgabenimą į Ameriką" 
net po 25(1 dolerių už kiekvie
ną keleivį, nors su kelione su- 
C'tus išlaidos tesiekdavusios 
tik 129 iki 1.40 ar 150 dol. Ir 
kai laivų kompanijos ėmusios 
tą agentūrų tardyti, tai ji tei- 
sinusis tuo, kad dalį savo pel
no ji turėdavusi išleisti kyšių 
formoje Lietuvos valdininkams.

Mes esame girdėję ir apie 
tos firmos, ir apie kilų agentų 
panašius darbus. 'Tikra 
tiesa, »kad emigrantų ap
rūpinimo srityje yra suk
tybių (jų yra, beje, ir kitose 
biznio srityse), bet tai dar ne
parodo paties klausimo bran
duolio. Reikia juk pagalvoti 
apie tai, kas žmonėms, kvie- 
ciantienis savo gimines iš Lie
tuvos, ir keliauninkams, važiuo
jantiems j Ameriką, atliktų 
daugybę tu vi.su formalumą, 
kurie yra surišti su šituo rei
kalu, jeigu to nedarytų laivų 
kompanijos arba jų agentai. 
Yra faktas, kad beveik nė vie
nas keliauninkų nežino, nei 
ko iš jų reikalauja įstatymai— 
Amerikos, Lietuvos ir tų ša
lių, per kurias jie rengiasi va
žiuoti, -r-nei kaip tuo;: reikala
vimus išpildysi.

Ag'enturos, kurios šituos keb- 
Ihįh žmonėms dalykus atlieka, 
suprantama, turi teisę už< tai 
imti ir tam tikrą padorų atly
ginimą. Ir nėra abejonės, kad 
dauguma jų atlieka savo par
eigas sąžiningai.

P-as R., be to, daro prie- 
kaišlą laivakorčių pardavinėto
jams, kad jie paėmę i.š >.mo- 

nių šimtus tūkstančių ar n 4 
milionus dolerių už laivakor
tes-, kuriomis tų žmonių gink 
nūs visai negali pasinaudoti. 
Bet iš tiesų šitas dalykas iš
rodo truputį kitaip. Atvažiavi
mas j Ameriką lapo užkirstas 
1924 metų liepos mėnesio imi 
gracijos įstatymu, išleistu Wa 
shingtone. Daugelis Lietuvos 
gyventojų, kuriems prieš tą 
įstatymą amerikiečiai buvo nu 
pirkę laivakortes, dabar negali 
atvykti. Pinigai, sumokėti lai
vų kompanijoms už tas laiva
kortes, žinoma, pavirto “nepro
duktingu investmentų”, tai 
ne per kieno nors kaltę, o tik
tai dėl to, kad Amerikos kon
gresas suvaržė ateivybę.

Iš tų pinigų tečiaus daugu
ma veikiausia jau yra senai 
sugrąžinta jų savininkams. Ši
taip pasielgė bent rimtesnio- 
sios agentūros. Kai paaiškėjo, 
kad dėl naujojo ■' imigracijos 
įstatymo retas kuris iš kvie
čiamų Amerikon žmonių tega
lės atvažiuoti, lai agentūros 
pranešė apie lai tiems, kurie 
buvo užmokėję už .laivakortes, 
ir pasiūlė išreikalauti iš laivu 
kompanijų jų pinigus. lik ne
žymi dalis žmonių dar iki šiol 
pinigų neatsiima, tikėdamiesi, 
kad ateityje gal sąlygos pasi
keis ir jie savo gimines galės 
kaip nors “parsitraukti".

Nuo to laiko, kai aukščiaus 
minėtasai imigracijos įstaty
mas buvo išleistas, kiekviena 
rimtesne laivakorčių agentui:’ 
pasako žmonėms, norintiems 
atsikviesti savo giąiines iš Lie
tuvos, ar yra pamato tikėtis, 
kad jie galės atvažiuoti, ar nė
ra. Laivakortes tokiems žmo
nėms, kurie negali atkeliaut, 
sąžiningos agentūros šiandie 
visai atsisako parduot.

Taigi pinigų, užmokėtų už 
laivakortes, kurios nebus su
vartotos, šiandie tur-but yra 
neperdaugiausia, — bent už lai
vakortes kelionei į Jungtines 
Valstijas. Jeigu “Rytas” ir “Lie-
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Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Cnnal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL. 

v *

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. Michigah Avė.
Tel. Kenwood 5107 

t r t j j ni'o 9 iki II vai. ryte; balandos \ nuo 6 iki 8 vaL vukare

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų
v - 11 h . —/

Or. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

DR. I. E MAKARAS ’
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pulhnan 1193 

Namu 'Telefonus Chesterfit'ld 0578V- . —>

Penktudienis, Lupk r. 12, *26

tu va” visgi rašo apie tukstan- 
ius žmonių, laukiančių savo 

.ilės laivakorčių agentūrų kon
torose Kaune, tai ar čia tik 
lobus kandidatai keliauti j Bra 
riti ją ir Argentiną?

Tiesa, ir tiems žmonėms, ku
rie gali įvažiuot į Ameriką, kar
tais tenka ilgokai palaukti sa
vo eilės. Tokių keliauninkų, 
musų nuomone, yra palyginti 
nedidelis skaičius. Žinoma, bu- 
ų gerai, kad ir pinigai, užmo

kėti už jų laivakortes, negulė
tų be naudos. Bet mes labai 
bejojame, ar yra praktiškas 

;as sumanymas, kurį duoda 
‘Lietuvos” rašytojas. Jisai pa
aria: ’

”1. Atimti iš laivų bendro
vių sumokėtus pinigus- (už 
laivakortes. “N." Red.) ir de
ponuoti juos Lietuvos ban
kuose, atidarant sąskaitas 
vardais tų asmenų, kurie yra 
amerikiečių kviečiami į Ame
riką.

“2. Atidarant banke tokią 
sąskaitą, duoti instrukciją, 
kad bankas išmokėtų kelei
viui (ar jo nurodytai laivų 
kontorai Lietuvoje) pinigus, 
kai keleivis- išrodys bankui, 
kad turi Amerikos konsulo 
vizą įvažiuoti į Ameriką ir 
kad jo kelionės eilė jau pri
ėjo.

“3. Jei keleivis negalėtų 
gauti vizos, ar nesusilauktų 
savo eilės, toks depozitas pa
silieka deponavusio pinigus

(Tąsa ant 6-Lo pusi.;

DR, K. DRANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Sercdomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

A. MONTVII), M. I).'
1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Biunsvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas
3327 So. Halsted Street

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4142 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
... i j nuo 9 iki 11 v. rytoValandom j nuo jkj <, ya|. yak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ‘ 

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

V -------—--------—/

Office Boulevard 7042
.. Dr. C. Z. Vezelis ..

LIETUVIS DENTISTAS 
4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
. i -------------------------- J

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, UI.

k______ ___________

HAI ŽILVIČIAI
P. ŽILVITIS 

Gydytojai* ir Chirurgas

M. ŽILVITIS
• Deni islas

3243 So. Halsted St.
Ofiao Tel. Boulevard 7179 

Res. Telefonas Heinlock 2615

vi.su
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NEGIRDĖTA xrwvwu'u u*>vvv vrta^Rcnj1
INTER OCEAN 

CASUALTY COMPANY
NAUJIENA

AUTO TRUCf 
ACCIOENT

STREET CAR 
COLLISION

lightni

Omni Du s VVRKCA

THE ROAD TO

SAFETY
THE ROAD TO

SECURITT

Da Vienas Patarnavimas Naujienų Skaitytojams

$10,000 accIdebtpolicy
Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

This Policy provides indemnity for Loss of Life, Limb, Sight or 
Time by Accidental Means, as herein limited and provided

Executive Offices Cincinnati, Ohio

<1 R

INTER-OCEAN
A Stock Company

CASUALTY COMPANY
(HEREINAFTER CALLEI) THE COMPANY)

DOES HEREBY INSURE

age of ...................................................................................................................... .................
(hereinafter referred to as the Insured), subject to the limitations and conditions herein contained, 
against Death or Disability resulting direetly, independently, and e.xclusively of all other cause from 
bodily ihjured effected solely througr external, violent, and accidental means during the term of this 
policy and sustained by the Insured in the manner follovving:

SECTION A.
If such injuries shall result in any oi' the losses listed in this Section on or before the thirthieth 

day follovving the date of accident, the Company vvill pay for such loss, as follovvs:

SPECIFIC LOSSES FOR 
LOSS OF

If sustained 
i n the 
manner 

dcscribed in 
Paragraph 1

If stustained in 
the manner de- 
s ribėti i n Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life .............................................................
Bot h Hands ................................................
Both Feet ....................................................
Sight of Both Eyes ..................................
One Hand and One Foot ..........................
One Hand and Sight of One Eye ...........
One Foot and Sight of One Eye ...........
Either Hand ................................................
Either Foot ...............................................
Sight of Either Eye ..................................

$10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00 .
10,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00

$500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
250.00 

. 250.00
250.00

PARAGRAPH 1. By the vvrecking of a Railroad Passenger Car or 'Street, Elėvated or Under- 
ground Raiivvay Car, Passenger Steamship or Steainboat, in or on vvhich the Insured is traveling as a 
fare-paying passenger, in a place regu tari y provided for* the sole ūse of passengers

'PARAGRAPH 2. By the vvrecking of any Public Omnibus, Taxicab, or Automobile Stage plying 
for public h irę, vvhich is being driven or operated at the tirne of such vvrecking by a licensed driver, 
and in vvhich such Insured is traveling as a fare-paying passenger.

PARAGRAPH 3. By the wrecking of any Private Horse-dravvn Vehicle, not being used for busi- 
ness purposes, in or on vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally thrown from 
such vvrecked vehicle. ,

PARAGRAPH 4. By the vvrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being 
used for business purposes, in vvhich the Insured is riding or driving, or by being accidentally throvvn 
from such vvrecked automobile.

PARAGRAPH 5. By the vvrecking of any Passenger Elevator (elevators in minės excepted) in 
vvhich tho Insured is riding as a passenger.

PARAGRAPH 6. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over Whilo Walking or Standing on 
a Public Higvvay, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, conipressed air, 
li<iuid, or horse-povver, excluding injuries sustained vvhilę vvorking in the public highvvay or vvhile on 
a railroad right-of-vvay.

PARAGRAPH 7. By being Struck by Lightning, or conMequencų of Cyclone or a Tornado.
PARAGRAPH 8. By the Collapse of the Outer Walls of Buildhig vvhilo Insured is thorein.
PARAGRAPH 9. By the Burning of Any Church, Thoatre, Llbrary, Schoftl or Municipal Building, 

in vvhich the Insured shall be at the beginning of such (iro, būt this paragraph shall not apply to no r 
cover the Insufed vvhile acting as a vvatchman, policeman, or volunteer or paid firemalL

SECTION B.
If the Insured sustains injuries in any manner specified inParagraph 1, vvhich shall not p rovė fatal 

or cause specific loss as aforesaid būt shall immediately, continously, and vvholly disable and prevent 
the Insured from performing each and every duty pertaining to any and every kind of business, tabor 
or accupajion during the time of such disablement būt not exceeding fifteen consecutive vveeks, the 
Comnany vvill pay indemnity at the rate of

1 TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK

RAIUROAO WRECK

Skaitykit Ir Pagalvokit
Apsaugoki! save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 

Nelaimių Apdraudos Kontraktu 
PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM

Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir 68 metų 
amžiaus, neskiriant užsiėmimo, gyvenimo vietos ar sveikatos 
stovio, gali gauti vienų iš šių kontraktų. Jokis tyrinėjimas nė
ra reikalingas. Kiekvienas NAUJIENŲ skaitytojas, senas ar 
naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijas mokesčio ir me
tinę prenumeratų, už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimų 
skaityti NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais 
numeriais ar per išnešiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos 
kontraktų. NAUJIENŲ skaitytojų šeimynų nariai, kuriems 
yra siunčiamos ar pristatomos NAUJIENOS, taipgi gali gau
ti šį kontraktų jei išpildys aplikacijų ir priduos i NAUJIENŲ 
Ofisų kartu su registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIENŲ prenumeratoriai, arba skaito 
laikraštį nereguliariai, gali gauti šį apdraudos kontraktų su
mokėdami 75 centus registracijos mokesčio ir prenumeratų.

PERSERGĖJIMAS!
Idant niekas nebūtų suklaidintas ar netiksliai informuotas, 
mes pervergiame ir nurodome, jogį šie kontraktai nepadengia 
paprastų susižeidimų, kaip tai: puolimas laiptais, užgavimo 
kokiais nors puolančiais daiktais, susižeidimo dirbtuvėse ar 
namuose, pergriuvimo ir susižeidimo einant keliu, sužeidimo 
ar užmušimo per užpuolikus ir kitokių nelaimių nepaminėtų 
kontrakto punktuose. Visų kas yra padengiama šio kontrak
to ir pasakyta kontrakte po atskirais numeriais.

VEIKITE ŠIANDIE!
Visų, kas reikalinga padaryti norinčiam įsigyti šį Apdraudos 
Kontraktų, ir tokių didelę apsaugų, reikia išpildyti žemiau tel
pančiu aplikaciją ir prisiųsti ar atnešti į NAUJIENŲ rašti
nę kartu su registracijos mokesčiu, 75 centai. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus patikrinta skaitytojo tikrumas ir kon
traktas pasiųstas/ apdraustų jam. Neatidėliokit šio reikalo ant 
rytojuos — imkite ir atlikite tuojaus!

IŠMOKĖJIMAI IR ATLYGINIMAI
Reikalavimai pašelpos ar posmertinės privalo būt įteiktos 
tiesiai apdraudos kompanijai, per apdraustąjį ar jo paveldė
tojų. Visi reikalavimai ribose kontrakto yra išpildomi greitai 
ir teisingai. Prie šio kontrakto nėra jokių kabliukų, kurie 
siaurintų apdraustojo teises prie atlyginimo. $150,000.00 yra 
sudėta per šia apdraudos kompanijų, Indiana Apdraudos 
Departamente apsaugai apdraustųjų.

To the Insurance Dept.,
Naujienos
1739 So. Halsted S t., Chicago, UL

Aš čia užsirašau už $10,000 Accidjjnt Insurance Policy, kuri bus 
išduotu Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolatinėms 
NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c ir liudiju kad— 

Aš dabar esu nuolatinis*NAUJIENŲ skai
tytojas ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
policy per vienus metus 
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAUJIENŲ 
skaitytoju ir busiu juomi tokiu pagal šitų 
policy per viąnus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš/jam mokėsiu p savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per 
vienus-metus už Chieagos $7, Chicagoj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudos registracijų.

Vardas ......................... :................. ................. >................ Amžius ...........
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodytas liejasi) 

Gatvė Adresus :t......................................... ...................’..... . Apt........... '.
, • 1 ’ • J f

Miestas ......... ................. Valstija ................. y Tel.....................
Prisiųskit šitų aplikacijų su 75c. Moncy Orderiu arba čekiu.

■ Naujienos Insurance Dept.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Padėkit 
ženkleli 
į tinkamų 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

HOME 
'afirg

TORNADO

theatre 
PIRE

ŠUNAWAy 
At Ci DlN'i
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BLOGOS SLOGOS? VAR
TOKI! “CASCARETS"

DEL PRAVALNINIMO 
Si VAKARĄ

Nebus galvos skaudėjimo, už
kietėjimo, slogu ar rugštumų 

v įdurtose iš ryto 
i---------

Nusipirkit už 10ę baksuką.

Galvos skaudė j imas, raugėji
mas, apsivėlęs liežuvis, užkimu- 
sj<nosis nuo slogų - visuomet 
a {Vi randa nuo sugadintų kepe
nų, lėtai virškinamo maisto vi- 
duriose arba didelių rūgštumų 
\ iduriose.

Nuodingos medžiagos susi
grūda žarnose, vietoje, kad bu
tų išmestos lauk, jos įsigauna j 
kraują. Kuomet tie nuodai da- 
siekia švelnių smegenų ir užgu
la juos, tuomet greit pasidaro 
galvos skaudėjimas.

Cascarets greitai išvalo skil- 
\ i, prašalina skilvio rugštumus. 
nesuvirškintą maistą, gasus, 
prašalina perviršį syvų iš kepe
nų ir prašalina visus nuodingus 
likučius iš žarnų.

Cascarets pavartoti iš vaka
ro, tikrai sustiprins jumis iki 
n to. Jos veikia kuomet jus 
miegate — už 10c baksiukas 
nupirktas nuo aptiekoriaus 
reikš švarią galvą, skilvį, at
šviežins kepenis, žarnas mėne
siams laiko.

Emigracijos klausimas ir 
Amerikos lietuviai

(Tąsa nuo 5 pusi.)

amerikiečio dispozicijai, ir 
jis galėtų jį iš banko atsiim

ti, arba Įsakytų bankui iš
mokėti juos jo giminėms Lie
tuvoje.”
Aut popieros tatai gana gra

žiai išrodo, bet praktikoje įvy
kinsi lokius patarimus kažin 
a: butu galima. Kas gi tiems 
žmcnėnB gautų vizas ir kas su
žinotų, ar jų “eilė jau priėjo”, 
ar dar nt ? P-o R. siūlymą pri
ėmus, tikrenybėje reikėtų lai 
vų bendrovių ir jų 'agentūrų 
darbui pavesti bankams Lietu 
voje, t. y. tie bankai turėtų 
Įvesti pas save laivakorčių par
davinėjimo ir emigracijos de 
partamentus. To nepadarius, o 
liktai Įspraudus tarpe laivakor 
lės pirkėjo ir laivų kompani
jos (ar jos agento) banką, ku
ris laiko pinigus už laivakortę.

kiltų dar didesnė, negu šian
die, painiava toje jau ir taip 
mažai suprantamoje paprastam 
žmogui procedūroje, per kurir 
turi pereiti kiekvienas emig 
rantas.

liet vis dėlto kai kurias “Lie 
tuvos” rašytojo suggestijai 
vertėtų pasvarstyti. Dabartinė 
Lietuvos (‘migracijos reikalų 
padėtis yra netikusi. Ameri
kiečiai mielai sutiktu šitam da- 
lyke kooperuoti su Lietuvos 
visuomene ir vyraus) be.

Garsinkites Naujienose
-t--........... r -KM

Kas Dedas Lietuvoj
LIETUVOJ Okupuotoje Lietuvoje

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdinės bonkutės 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandytumet jį(
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

Geriausia Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kank namas spardosi savo mažiomis 
kojomis—-pamėginkite

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

rė iš Tauragės i Kalvariją. 
Tauragėje liko didi'li erdvus 
rūmai, kurių likimu susiinlere- 
savo švietimo ministerija ir 
rities savivaldybė, švietimo mi- 
usteriju mano šiuos rūmus at
remontuoti ir perkelti į juos 
komercijos mokyklą ir kitas 
kai kurias vii los švietimo i- 
daigae. Kitus buvusius ligo- 

u'leisiu savi- 
, kad į luos

nm s

perkeltųn besius 
igoninę ii 
erinių ligų ambulatorijų.

Revizuoja valsčius.

zizijas įvairiuose valsčiuose.

/aldybcse rasta, kad atskaito
mybės knygos vedamos netvar
kingai.

saStegiahia džiovininkams 
latarija. Plaučių ligoninė Jur- 
'arke perpildyta. Be to, yra 
'i(h lis r eikalas šios rųšies li
goninės I iio liksiu \’arėnoje 
’au pradėta remontuoti didelis 
Ižiovininkų namas. Remontas 
ars baigias apie gegužės mėn. 
'teinančių indų. Sanatorijoj 
ilps apie 5C ligonių. Rahdona-

lalmiją A. Panemunės šile.

I’abaltės valstybių agentūrų

’''gramų agentūros “Etos”, Lat
vijos “Letos“ ir Lietuvos 

“Kitos“ vedėjai. Aptarta ir 
šaiškinta eilė informacijai pa
derinti klausimu.

šiaurės pašvaistė, 
nį spaliu 15 d. apie 
karo šiaurėj matėsi 
Buvo apšviesta vis 
•iė dangaus dalis,
itskiri platus spindulių pluoštai

9 vai. va- 
pašvaistė. 

a šiauri- 
o vietomis

^vaistė paprastas tolimoje šiau- 
eie reiškinys, tačiau Lietuvoje 

■ai yra-retas atsitikimas. Todėl 
tie stebėtina, kad paprastų žmo
nių tarpe kilo net Įvairių spe- 
'iojimų, belaukiant kaž ko.

Audra Baltijos juroj. Jau ke-

Vilniečiai laukia lietuvių. 
Spalio I d. Vilniuje pasigirdo 
keli patrankų šūviai tikslu pa
tirti, kaip kariuomenės dalys 
reaguos į netikėtą pavojų, šis 
bandymas supuolė su Maskvos 
(Ut.irlies pasirašymu ir ryšy su 
hio pasklidusiais gandais ir pa- 
\irodymas galvose daug kariuo- 
.mepės sukėlė gyventojų tarpe 
ipą, labai artimą panikai, kuris 
uipiastai atsiranda karo metu. 
Žmones tik ir kalbėjo, kad 
iteina lietuviai ir jau esą ne- 
oli \ ilpiaus.

Įvesta telegrafo laiškai. Ne 
maža siuntėjų yra • užinteresuo- 
ti, kad jų laiškai adresatus 
pasiektų ne vėliau to laiko, 
kaip jie išskaičiuoja. Tuo tikslu 
paštų valdyba įvedė tam tik
rus laiškus—telegramas, Tokio 
laiško siuntimas atseis 5(1 cen
tų blankas ir kiekvienas žo
dis po penkis centus. žodžių 
laiški' gal? būti ne daugiau 20. 
šie laiškai siunčiami įteikimo 
dieną lik jei laisvas telegrafas. 
Vieną dieną laiško neišsiuntus, 
kitą dieną jis siunčiamas tele
gramų tvarka.

. Uždaroma žemesnioji polici
jos mokykla. Lapkričio 1 d. 
bus paskutinė Rokiškio žemes
niosios policijos mokyklos LU

PAGRĄŽINKIT SU 
“DIAMOND DAŽYVEMIS”
Tiktai įrrierkit dėl Spalvos

Om

Kiekvienas 15

ri paprastus nu-

mokyklas, 
kaime 
pantų 
’.asties 
k vk los

-Krosnavos Paliūnų 
Suvalkų apylinkėje' oku- 
policija be jokios prie- 
konfiskavo lietuvių mo- 
baldus, mokslo vadove-

’ius, mokykla uždarė • * ir uždrau- 
ten pasi-

radio sto-
Vilniaus lenkų laikraš- 

’jiežtai reikalauja statyti

Kpvosią su Kauno- 
' imi 
’iai
Vilniuje siunčamąją radioK sto-
Lį, kaip priemonę užkirsti Kau
no ir Maskvos radio stočių pro- 
iagandu. Varšuvos stotis Vil- 
liuje girdima silpnai. Vilniečiai 
:os pranešimų gali klausytis' 
Hk kai neveikia Kauno, Mask
vos ir Berlyno radio stotys.

Daukantui paminklo atidary
mas. Spalių 31 d .Papilės ka
liuose įvyks iškilmingas žino
mam lietuvių rašytojui Sima- 
nui Daukantui paminklo atida
rymas. Atidaryme kviečiami 
dalyvauti visuomenės veikėjai 
bei kultūros organizacijų at
stovai.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štininiui kimo 
(Electrical treatrnent)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir piltis prašalina 

daug jūsų ligų. 
»

Pirtis ir kambariai fl* 4 71% 
nakvinei ...................... I ■ I w

k

Skausmas pūs
lėje. Tuoj a us 
sustabdo San
tai Midy. Per
sitikrink, k a <1 
gausi tikrą vai
stą. Pastebėk 
žodį

“MIDY”
Parsidurtda vi
sose vaistiny- 
čiose.

kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribiuų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų - - visoko!

Nusipirkit Diamond
— ne kitokios rųšies 
sakykit aptiekoriui ar
las kuri norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai-

Dažyvių 
ir pa- 

materio-

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

St.Charles Nauja Krautuvė
1 Del Vyrų ir 

Berniukų
Kas yra įvertinama rūbuose: 
Kuomet materija ilgai dėvisi 
Kuomet styliai yra vėliausi 
Kuomet pasiuvimas puikus 
Kuomet jus GAUNAT

Jus tai gausit

Hari Schaffner & Mari Rūbuose
SIUTAI OVERKAUTAI

$27.50 47.50 $4 $10 $33.50 47.50
ČEVERYKAI

Ateikit ir Pamatykit Puikios Vertės

REUMATIZMAS
Prašalinamas j 24 valandas 

.Jums nereikia daugiau kentėti nuo 
Reumatizmo Skausmų kūne, strėnų 
ar sąnarių. Pradėkit gydytis patys 
tuojau, be didelių iš)ai<lų uamie, su 
musų ANTI-RHEUMATIC TREAT- 
MENT, išrastu žinomo Dr. Tarnas. 
Nedaro skirtupio kokį reumatizmą 
jus turit ir kaip ilgai jus kenčiate. 
Musų ANTI-RHEUMATIC TREAT- 
MENT suteiks jums PAGELBĄ 
TUOJAU, ir panaikins Reumatizmu 
ant visados. Tūkstančiai kenčiančių 
įgavo nuolatinę pagelbą po vartoji
mo TIKTAI VIENO GYDYMO, į 20 
dienų. Jums nieko nekainuos jeigu 
nepagelbės, mes grąžinsim jums pi
nigus. Musų ANTI-RHEUMATIC 
TREATMENT, tai yra puikus išra
dimas Dr. Tarnas ir nei kieno nega
li būti imituojamas. Jis yra malonus 
vartoti ir neturi savy jokiif pavojin
gų sudėtinių arba narkotikų. Štai 
jus turit progą pasiliuosuoti nuo 
Reumatizmo ir būti vėl sveiku ir 
Unksmių, KAINA UŽ VISĄ IŠGY
DYMĄ TIKTAI $3. PABANDYKIT 
ŠIANDIEN.

Ne.siųskit pinigų iš anksto, tik iš- 
kirpkit šį skelbimą ir atsiųskit su 
25c pašto ženkleliais dėl persiunti
mo. Už gyduoles užmokėsit $3 savo 
namuose.

CHICAGO MED1CAL 
LABORATORY

1723 N. Kedzie Avė., Dept. 314 
Chicago, 111.

KiMBALL
Grojikliai Pianai

Užsitarnavo ir laimėjo 
didžiausias dovanas

(Aukso Medalius, Diplomus ir 
Garbės Laiškus)

Už Balso Tobulumą, Tvir 
tą ir Dailų Padarymą, Ir 

Nepalyginama Vertybę

Rytoj Didžiausis 
Atidarymas Jos. F. Sudriko

Naujos Krautuvės
Dovanos Dykai 

Tėmykit Rytoj Naujienose
Didelį Skelbimą

JOS. F. BUDRIKO 
34J7-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

’-oje siaučia didele audra. Pra
eitą savaitę ties Smiltyne aud
ros išmestas kontrabandininkų 
dūrinis motorinis laivas “Hof- 
nug”. Laive rasta trys skar-

A. E.Gzesna, savininkas
X

1657 W. 45 St.
Tfl. Boulevard 4552

Gorecki’s
dinės s-pintos. žmonių 
nežinomas. Spalių I I 
Nida audros išmestas 
’atvių laivas “Rarman”
nų talpumo. Laivas plaukė iš 
Rygos su 273 tonom rugių.

lai- 
ap-

likimas 
d. ties 
didelis 

350 to-

Laivo įgula išgelbėta. Abu 
"ai yra pasienio policijos 
saugoje.

Rado didelius griaučius.
'im uos valsčiaus Bukčionių 
•no 
Iviejų
stabiai
• tįsius,
kaulai
geležiniais pančiais.
kad senovėje ten buvo milžinų

ūkininkai kasdami kūdrą, 
metrų gilumo rado nuo- 
didelius, dar nesubire- 
žmogaus kaulus. Rankų 
surakinti surūdijusiais 

Kalbama,

taškai j Ameriką. Grei- 
ir pigesniam susisieki- 
užjurio valstybėmissu

lapkričio 1 d. Įvedamas ra 
laiškų apsiniainymas. Laiš 
bus priimami visuose paš

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB

115 E. Main St., St. Charles, III. 
Phone 95 

Pardavinėtojas Mr. John Gricunas

Kuomet renkėsi sau pianą, pri
ėjęs prie Kimball piano Jus pakė
lę viršų matote šiuos medalius, 
tuomet Jus esate tikrus, kad Kini-1 
bąli yra geriausias, nes tai liudi
ja šie žodžiai: “The Only Manu- 
facturer Thus Honored” (Vienin
telis išdirbėjus laimėjęs augščiau- 
sias dovanas).

Kimball pianai nekaštuoja nei 
kiek dauginus už paprastus pia
nus.

Jus nebusite patenkinti pakol 
neturėsite Kimball Grojikljo savo 
namuose.

Matykite Kimball pas Peoples

Didelis Išpardavimas GrojikliųPianų
REICHARDT PIANO KOMPANIJOJ

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DYKAI!
Dastatymas
Dviem
Sėdėt.
Suoliukas, 
Roleliai, 
Uždangalas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Išmainyk 
Savo 
Pianą, 
Graniafoną
Arba Radio
J ši 
Pianą

'IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIHIIII

KIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

llllllllliiilllllllllllllllllllllllllllllllllll^

TEMYKITEI
Bridgeporto Lietuvių Spaustuvė, 

710 West 33rd Street

Persikėlė j Naują Vietą

3352
So. Halsted

Street
Radio 

♦esniam 
mui 
nuo 
iio 
kai
tuose ir ligi Berlyno jie bus 
nerduodami j Naujorką bevie
liu telegrafu. Laiškas turi bū
ti rašytas anglų arba vokiečių 
kalba ir pažymėta: “RL Post, 
Nevv-Jork”.

Pianas

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Naujas pilietybės įstatymas. 
Projektuojamas naujas piliety
bės Įstatymas. Sulig šiuo pro
jektu Lietuvos pilietybę turės 
teisę gauti tik asmenys, kurie 
pašaukti atbuvo karo tarnybą 
ir visi tie, kurie išgyveno Lie
tuvoje penkerius metus ligi 
1922 metų rugpiučio mėn.

$275 — $1.50 į Savaitę N aujas Grojiklis
Musų Ekspertinis Modelis talpinantis savyje keturis instrumentus — ARFĄ—MANDOLINA—-GRO
JIKE]—IR RANKINI PIANĄ, atvežtas iš musų išdirbystės, ir kad padarius vietos dėl tų pianų, tai 
geriausiai atpiginti juos.

Gulbransen Grojiklis Pianas .... $285
Johnson Grojiklis Pianas........ $140

Išmokėjimais po

VARTOTI GROJIKLIAI
Schultz Wallworth Upright .... $110
Howard Upright......................... $65

$1 | savaitę

Reichardt Piano Co
Krautuvė Atdara 

Vakarais 1311 Milwaukee Avė Krautuvė* Atdara 
Vakarais

Bridgeporto Lietuvių Spaustuvėje 
visbki spausdiniai yra padaroma 
greitai ir gražiąi, naujoje savoje 
vietoje dar paderinome: spausdi
name laikraščius, knygas ir t. t. 
Vienintėlė lietuvių spaustuvė, kuri 
turi automatišką spausdinamą maši
ną.*
Kviečiame lietuvius ir kitataučius 
atsilankyti reikale spaudos darbų, 
mes gražiai aprūpinsime.

Bridgeporto Lietuvių
• Spaustuvė

J. K. VALINSKAS, Sav.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Garsinkites Naujienose



NAUJIENOS, CEIcagu, Ifl.

CHICAGOS Lieitiviiį Rateliuose.
ŽINIOS $150 Vilniaus lietuviams

l’umunijos karalienė 
savo sunum Nicholas 
įc lleana. Chicagc 
liia rengiasi labai

at važi uos 
Marė su 
ir dukte- 
aristokra-

iškihuingai

ditną 
buvo

ti.« Daug ginčų, 
priimti; norėta

Šiomis dienomis Vilniaus Va
liavimo Komitetas išsiuntė į 
| Vilnių $150 Vilniaus Lietuvių 
Komitetui, Dr. I). Alseikos, to 
komiteto pirmininko, vardu, 
kad tie pinigai butų sunaudoti 
svarbiausiems Vilniaus lietu
vių visuomeniniems reikalams. 
Pinigai išsiųsti per Naujienas 
(perlaidos num. 969).

tapo surinkti 
minint

sukaktuves 
Vilniaus.

Auditorijoj 
$132, ir Ci-

sankrovoj laikys tik geriausias1 to veikalo statomo. Atsive- 
prekes. Žinoma, kuo geresnės žėm kostiumus ir visa kas rei- 
prekės, tuo brangesnės, bet p. kalinga. Beliko sudaryti ar- 
Budrikas sako, kad daug ge-!tįstų sąstatas, 
riau apsimoka imti geresnes
prekes, nors už jas reikia kiek vis ’ 
brangiau mokėti; jos ilgiau at- dirva buvo paruošta 
laiko ir geriau tarnauja, tad 
ilgainiui jos atseina pigiau ir 
daug geriau patenkina žmones.

J. F. Budrikas 
sankrovoj laikys

1 išdirbimo rakandus,
šen ir visokius kitokius pia
nus ir roles dėl g reiklių pia
nų, Columbia 
gramofonus ir 
A. Radiolas, 
Zenith ir kitus
tus, auksinius daiktus ir tt.

Naujoji vieta

Kraujo, odos, chroniškas DR. VAITĮUSH
OPTOMETRlSTAS

visomis ceremonijomis ir 
<ų bučiavimu. Tečiaus ma-

Tie pinigai 
laike Vilniaus dienos, 
šešių metų liūdnas 
lenku užgrobimo 
Paminėjime

sitiks stoty, atsisakė bučiuo- 
ios ranka, nors tas pats De-

rankas, kada jie buvo i

Liet.
tapo surinkta aukų 

,iet. lauosybės 
(atėmus rengimo
Cicero aukų lik

cero

greso, išbučiavo ir
3 lankas, kada tąsi 
š Rymo su kardin 
Mavorui atsisakius

ninu,

buėiuo-

moja lankos, tai 
sarmata bučiuoti

s ne-
įiems

neremoni-
lą. raganos nuiarta ją pasi 
ti ir vaišinti “anierikonišk 
|>e jokiu rankų bučiavimo, 
d it lt lių ceremonijų. Jai bus 
rengtos kėlu s puotos hotel

m lestą
ir-

svet.
lėšas

(su persiuntimu $157.- 
apo dabar pasiųsta Vil- 
o likusios aukos bus pa- 

» vėliau, kada susidarys 
ė suma. Vilniaus Vada- 
Komiletas jokių savo iš
lietu ui (išėmus už salę

pinigus tuoj -siunčia Vii- 
lietuviams, kada tik iž- 

sidai’O kiek didesnė suma

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Ne n iieinu kablepramų

"SAVĘS ASPJRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vilniaus lietuvių kovos su 
’ ( kupanlais rėmimas yra visų 
musų pareiga. O parama yra 
labili reikalinga, nes ii’ taip 
kenčiantiems sunkią nuožmių 
įkupantų priespaudą neturtin
giems Vilniaus krašto lietu
kams, suvargintiems karo (o 
ne gai labiau nuo karo uuken- 

itėjo, negu kuri kita Lietuvos 
'dalis) ii- lenkų apkrautiems 
i nepanešamais mokesniais, pri- 

.eina užlaikyti daugybę moky- 
liJii, našlaičių prieglaudų, ligo- 
’ninių, laikraščių, ir dar šelpti 
l politinius kalinius. v O pagelbės 
Ii* niekur ji 
L part musų, 
'ir remkime

amerikiečiu
su

: maus lietuvius.
— K. Baronas

Vartokit be jokios Baimes
kaip Nurodoma ant 

“Bayer" Pakelio
Aukos Lietuvos 

našlaičiams

Does not affect 
the Heart

l.:ipkricio Bd. įvyko sužiedo- 
Ituvės Juozo Lazdauskio su 
J \nastazija Daugieniene. Susi- 
tinko skaitlingas būrelis šve

ičiu linksminos 
liiavedžais, bet 
Lni neužmiršo

žiaus” ant pakelio

drauge su jau- 
besilinksminda- 
ir verkiančių 

Lietuvos našlaičių nors su
menka auka ,jų ašaras nušluos
tyti. Aukų viso surinkta 20 
dolerių. Aukojo Lietuvos naš
laičiams: Leonas Zubavičius— 
#1. Jonas Lazdauskis — $5,

dešimtis

\iekviena.'

t LI S

nuoia

21 ir 100.

lis \ artotojų 
virš dvi-

nuo

.•nniatiznio
taus m u

s u I a u ž y t a s

inkus bai

buteliuose

[Pacific and Atlantic PhotoJ

Didkunigaikštis Dimitri, ku
ris yra susižiedavęs su atnerikie- 
te Andrey Emery, milionieriaus 
dukterimi. Dimitri paeina iš 
buvusių carų giminės.

Jos. F. Budrikas keliasi 
naujon vieton

m jojoj vietoj, .417 So. Hals- 
ted St., be muzikalių instru
mentų. turės dar ii rakandų

nuo keliu c 

muzikalių 
prie 3313

Budri kas, kuris jau 
metų turėjo didelę 
daiktų sankrovą

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

SPECIA 
įtempimą, kuris

dabar savo
^geriausio

Gulbran-

Or. J, W. Beaum
VJRAUI ASHLAND STATE 

BANKO

1809 So. Ashland Avė.
Valandos:

ir Brunsvvick 
rekordus, R. C.
Atwater-Kent, 
gerus radio se-

bar keliasi naujon vieton, nes 
senoji vieta pasidarė perdaug 
ankšta ir nebepatenkina vis 
augančio biznio reikalų.

Naujoji vieta bus prie 3417- 
19-21 So. Halsted St., kur se
niau buvo ()loweckio sankrova. 
Naujoji vieta yra didelė ir 
labai patogiai įrengta. Kelda
masis naujon vieton p. Budri-

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki lu. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:3(1 po p’Otų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blv«L

TELEFONAS CRAWF()KD 1480 
TELEFONĄ,S CANA1 HM

LIETUVIS AKIU
Palengvina akių 

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

yra labai gra- 
įrengta. Badio, 
pirkėjams yra 
tam tikrų bu- 
pirkčjai pato-

ar 
nė

už senąją, bet

rekordų ir rolių 
įrengta nemažai 
dėlių, taip kad 
giai atsisėdę patys galės ant
vietos išklausyti rekordus 
roles, nė patys nekliudomi, 
kitiems nekliudydami.

Nors naujoji vieta, yra kelis 
sykius didesnė
jau net pačioj pradžioj daro
si maža, tad p. Budrikas pasi
laikė ir senąją vietą. Ten fls 
laikys savo sankrovos pianų ir

Budrikas kviečia visus rytoj 
atsilankyti j jo naujosios san
krovos atidarymą, ne vien tuo 
tikslu, kad ką.pirkti bet kad 
pamatyti jo sankrovą, susipa
žinti su jos prekėmis ir kaino
mis ir abelnai pasidžiaugti su 
p. Budriku lietuvių biznio ki
limu. Visi atsilankę gaus gra
žių dovanų, o ir pasilinksmins 
prie geros muzikos. —B.

(Tas pats buvo ir Chi

Jis iš pat pradžių 
kad jo parduodamos 

geios, kad

7 eatras

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

šalę muzikalių instrumentų, 
dar laikys ir visokių rakandų.

J. E. Budrikas pradėjo biz
nį prieš keletą melų nedidele 
muzikaliu daiktu ir smulkmenų 
sa n krūvele, 
nusistatė,
prekės turi būti 
patarnavimas turi būti kuoge- 
riausuts ir kad kainos turi būti 
kiek galima žemiausios. Jis\ 
netikėjo į greitą pralobimą, 

pelnas turėjo 
cybės apyvar- 
daugumo par- 
jis sakydavo,

norėti ant vieno 
uždirbti, geriau

“Birutės" Jubiliejus
nuomone, 
nuo kie

y. nuo
Baso A. Vanagaitis

AUŠROS SŪNŪS"

nes jo 
pereiti

I tos, t. 
duotu
kad negalima 
daikto daug 

.tenkintis mažu pelnu, bet dau- 
1 giau plirduoti, tai ir pirkėjui 
geriau, o ir pardavėjui tas pats 
lielnas pasidaro. Kad tokis nu- į 
sistatymas — parduoti geras 
prekes už žemą kainą ir teikti 
kuogeriausį 
buvo 
kesni

Juozapatas BalČauskas — $2, 
sekanti asmenys aukojo po do
nų i; Jeronimas Daugienas, Ka
zys Stepulionis, Juozas Laz
dauskis, Petras Pažemeckas,

Anastizija 
Skerotie- 

Kazys

Jonas Motėj imas, 
i .azdauskienė, 1 .ucija 
nė, Juozas Magnus,
Katauskas. —.1. L.

Skelbimai Naujienose 
Juoda naudą dėlto, 
<ad pačios Naujienos 
ra naudingos.

UNCLB

< BE IN TAVKIM- 
TO W AGA4M Tot>AX! 
~ lUOklt>VV2_ UJHPŠV V G

LOOVC IKI VXk^

toIr aš noriu žodį' tarti dėl 
vejkalo. Visokių , kalbų girdėt 

j apie jį. Kurie jį matė Lietuvoj, 
tiems jis patiko'kaipo patrioti
nis veikalas. Kadangi Birutės 

'rėmėjai ir publika yra lietuvy
bės patriotai, tai aš stojau 'Už 

,tai, kad tą veikalą pastatytų 
Birutės Dramos Skyrius,

Tas veikalas suteiks musų

patarnavimą, — Į 
labai geras, parodė pas- 
įvvkiai. J. F. Budrikas 

įgijo žmonių pasitikėjimą lietuviams daug brangių atsi
jų biznis pamaži kilo. Gau- minimų. Ypatingai tiems, ku-ir jo biznis pamaži kuo. Gau- minimų, i patingai uems, 

tąjį pelną p. Budrikas vėl dėje | rie anais laikais pabėgo Ameri
sankrova nuolatos 
kad ji ilgainiui

kon už lietuvybės skleidimą žo
džiu ir raštu. Tokių lietuvybės 
apaštalų pilna Amerika. Nea
bejoju kad ir tas užkietėjęs 
lietuvis suminkštės širdyje it' 
jam bus brangus anų laikų 
atsiminimas. “Aušroš Sūnus” 
'padarys nemažesni įspūdį kaip 

i “jovalas" su “Laisva 
Lietuva”. Kad patiko dzim-

didėjo, 
virto didžiausia lietuvių muzi
kalių daiktų sankrova. Dabai 
persikėlusi naujon vieton ji 
bus dar didesnė ir galės teikti 
žmonėms dar geresnį patarna
vimą.

Naujosios p. Bud i i ko vietos, dzimdžių 
3417 So. Halsted St. atidary
mas bus rytoj, šeštadieny. Vi- dzių programa, t 
siems atsilankiusiems į atida- [“Aušros Simus”, 
rymo iškilmes bus ____
gražios dovanos, o be to per , nes, kriems 
visą dieną visur linksmins p. vardas, 
J. L. Grušo orkestras.

I J. F. Budrikas prižada laiky
tis ir toliau savo senojo nusi
statymo, lodei jis ,ir naujojoj įtartį su p.

i I

,—< UJUO

I CAM DKCOMtfc.

”COOt>

<00*1

Akinių Prilaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

Musų i>atarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių.
3307 Auburn Avė.

C'hicago, III.I--------------------- -------------- /
> ---------------------------,
, I’hone Boulevard 526'3

Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktj.

1646 W. 46tb St., Chicago, III. I
V ......... ............................... . ■■■■<>

Amerikon atvykus, pasirodė 
kas kita. Dramos teatro 

ir kartu 
sugadytą. Musų trupė turėjo 
planuoti kitokią darbuotę. Apie 
dramą ir svajoti negalėjome. 
Musų, kaipo Lietuvos dramos 
teatro pionierių, niekas nenorė
jo pripažinti.

Tūlas “rimtas teatras” už
valdė nekuriu pakaušius taip, 
kad mes apie dramos teatro 
darbuotę negalėjom nei prasi
žioti. Antra vėl — diplomų ne
turėjome. Lietuvoj, ant kiek 
atsimenu, buvau “pisetinai ge
ras” artistas ir turėjau pasi
sekimą, bet Amerikon atvykus 
be “diplomo”, lietuviui artistui, 
ypač dramininkui ir svajoti ne
galima apie rimtą darbą ir sa
vo artistinius gąbumus vysty
ti...

Toks nusistatymas buvo Ry
tuose.
cagoj mums atkeliavus. Bala
ganas, 
menas, 
tai buvo šaudomi į mus. Dar 
ir po šiai dienai tūlas laikraš
tis pliauškia apie dzimdzius). 
Tiek to. Dzimdziai i 
Matydami negalėsią su 
ros Sūnus” gastroliuoti, 
rė sudaryti vodevilį.

j Sutartis reikėjo sulaužyti. P. 
S. šiurlionienė apgaislestauda- 
ma. musų padėtį atsisakė nuo 
sutarties galios ir tokiu budu 
pasivertę “pajacais” pramy- 
nėm lietuviškus lakus. Visvie- 
na mes atsiekūm savo tikslą. 
“Aušros Sūnų” idėja įsigyven- 
dino vodevily j.

Mums atvykus Chicagon 
i manėme pastatyti .1925 m. pra
džioj tą veikalą, bet tada sun
ku buvo su drama. Musų “ba
laganas" 1___
ignoruojamas, 
vo “rimtas menas 
Taip... “kuorimčiausias”

Susėdę, būdavo, keturi dzim
dziai, krapštom pakaušius kas į 
veikti. Norisi vaidinti kaip ki-1

tu_ ilgiau Užsilikt Chicagoj
mes

Iš visų pusiu mus .tnimpą buvimo laiką, jis mums 
pavydo liežu- 'suteiks keletą gražių' scenos 

artistas turi darbelių pastatydamas “Auš- 
'ros Sūnus”, “Gegužės Karalai
tę”, “George Dandin” ir dar 
kai ką, kas yra paslaptis. Tai 
bus jo atsisveikinimo vakaras.

Birutės Rėmėjams* žodis

| jus, gerbiamieji, kreipiuosi 
kaipo Bitrutės choro vedėjas 
ir prašau sugelbėti ne tik sa
vo dalyvavimu, bet prikalbini- 
mu ir kitų, lankytis į Goodman 
Teatią lapkričio 21 d. Atsives
kite draugų ir pažįstamų į 
“Aušros Sūnus” vaidinimą.

šalaputriai, nerimtas 
klounai ir kiloki epite-

nepaisė.
i “Auš- 

uuta-

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti Stiklai 

ant vietos.

Or. Jau J. Sinetana
OPTOMETR1STAS

1801 South Ashland Avcaae 
Kampas 18-tos Gatves 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto viri 1‘latte ap
tiekus, kambariai: 14, 16, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:80 
v'ak. Ofisas uždarytas Nedėliomis. 
.................  — ---- i /

I’hone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams iv Pjįgrabams

, Vainikams
3316 So. Halsted St^ Chicago 

......................................... ....................✓

buvo visokiais budais ^ros Sūnus , 
Chicagoj vyra- "

Rimtas

Nekurie artistai taip įsivaidi- 
»ino, kad tiesiog malonu 

ticijas lankyti.

Kas matys vieną kartą 
tas norės 

kartus matyti. “Am telling 
ju!”... Aš tikiu, kad jus, chi- 
chagiečįai, pamėgsite dramos 
teatrą ir suprasite jo reikšmę. 
Art. SI. Pilka yra scenos meno * *
žinovas. Gaila, kad jis negali

repe-

“Au- 
kelis

DYKAI NUO DUSULIO IR NŪO 
AUGfiTOS' TEMPERATŪROS 

KENČIANTIEMS
Dykai išbandymas metodo kur} gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jųa pabandy
tumai ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųe senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musu me
todo Nedaro skirtumo kokiame klim>»~4 
jus gyvennto, ' Jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gšfos temperatūros, musų metodas pagel
bės jums greitai.

Me» specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos įkvėpuojančių gyduolių, opiihm 
prirengimų. ‘^patentuotų durnų* ir tt . 
nepagell>ėjo. Mes norime parodyti kiek
vienam musų iškaščiain, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroryzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra laimi svarba, 
kad nepralddus lient vieną dieną Rašyki
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 
siųskite pinigų. Tik ataiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
nokčti nei uŠ pašto tenklel|.

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma Co., Rm, 67-E.
Niagara and Hudnon Su., Buftaki, N. Y

Ateiųvkit* dykai bandymui juių m»- 
todo

kaip 
iki sausio mėn., bet per tą

To-

tados Lietuvoj vaidinom, 
rim .veikalus, bet... nugi 
“nerimti”.
“baderiuodavo”
vai. Kiekvienas 
jautrius nervus, kurie greit pa
genda išgirdus vienokį ar kito
kį plepalą. Tas pats buvo ir su 
mumis “neva" artistais,
dėl moję ranka ant visko, nie
ko nedirbome. Leidome “gim
tam” menui klestėti.

Ir tik šiais metais, išsidangi
nus tam “rimtajam” menui, 
ruošia va mudu su S. Pilka tą 
veikalą. Mylintieji scenos me
ną, Chicagos lietuviai artistai- 
dramininkai,, noriai ' stojo su 
mumis dirbti. Ir štai geriau
sios dramatinės pajėgos vaidi
na “Aušros Sumiš

Bet nemanykite, / gerbiamieji 
kad tas veikalas 
dramatinis 
sai ne.
vardo. Bus daug
kad jus gardžiai pasijuoksite J ne# jis atkreipė ypatingą do- 

“Birutes” parengimą 10 
spalių, kur susirinko daugiau

veikale. ’

yra grynai 
ir ašarojantis. Vi-1 
Nėsibijokite dramos 'v:

Lai art. St. Pilka minės chi- 
►irutę” bei jos 
vardu sugryžęs 
papasakos kau

niečiams, kad Chicagos 
^viai geriau ir gaiisingiau

cagiecius ir ‘ 
rėmėjus geru 
Lietuvon. Lai

FACTORY SALE
Naujo Modelio Boileris 

ir storo copper. 
vamzdis.

Lengva* nu
valyt. Kepu
raitė be Sriu
bų, randukų 
ir negenda.
Nenuplik s i t 

rankų nuiro- 
| ant dangtį 
. Kepuraitę ga- 
’ Įima nuimti 

ir uždėti į 
sekundą tik 
pasukus a u 
nyk&Člu Sriu
bt*! į. Saugus, 
1 aprą.itas, pra 
ktiSkaa i r 
stiprus. Dar 
tokios rųJie* 
indai nebuvo 
taip pigiai 
p u r davinija- 

| ini. Tai yra 
oro spaudimo 
boileris i r 

‘pae/leurizer’. 
Nieko nėra gė
dis laikys visų

Padarytas iš ekstra stipraus
5 colių bresinė kepuraitė ir
Katalogas,
DYKAI

f Solio ca" 
*0 SCREV'fįfO’j

5..Gallon.—I 
_8-85U 
..n-90 
.14.20/ 
,18.5° d 
.22*° 
.27.50

lietu-
’an-

tokių vietų, j{0Sį vaidinimuosna negu ‘Kau

Gera > <le) virimo namuose, 
resnio dėl ahc no vartoj mo. 
amžių, suteiks patarnavimų ir uiganėdin mą. 
Jj nupirk*!! tik už cash dirbtuvės kaino 
mis. Atsiųskit money orderį arba Čekį. 
Greit .pr’aiųs’.m stipriame bakse. Verta jį įsi
gyti.

HOME
18 E.

MANUFACTL’RING CO 
Kinzie St., Chicago, UI.

Dept. Al-27

(Rašydamas j Visą veikalą lydi maloni šypse- mę ;
Jokio nuobodumo neturė

tame veikale bus proga lpUĮ)ĮjĮ<0S negu Kaune į teatrą. 
rti vaidinimą art. St. pasirinko gražiausi . te

atrą Chicagoj dėl • originalaus 
veikalo p. S. Čiurlionienės, ku-

duodamos tuos žodžius turiu tuos žmo- na. 
brangus lietuvio site.

neatsižvelgiant kokių'pamatyti vaidinimą
j Pilkos, kaipo dramatinio artis- 

su draugais to, kokiu jis yra. Jeigu nesu- 
padaręs su- vaidinsime geriau negu Lietu- 

S. čiurlieniene dėl voj, tai nei kiek neblogiau.

jis pažiūrų butų).
Važiuojant man 

Amerikon, buvau

— UJHG 
b:\ou tvmjk.

■^<OVS AOŽJe. •?

►

(Tą§a ant 8-to pusi.)

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393 

CHICAGO, ILL.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LISTERINE 
THROAT . 
TABLETE

ANTLSEP- 
tikas 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau-

Kosėjimą.

&Wadt by
Ijimbert Pnarovual Co., Saint Looū. U. S. A.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuve.



NAUJIENOS, Chicago, III,

Teatras-NIuzika1 Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI ' NAMAI-ŽEME
Penktadienis, Lapkr. 12,

NAMAI-ŽEME I K0HKL9S

ris Lietuvoj daugiausiai už ki
tus veikalus vaidintas.

Birutės rėmėjų 
nktyvė parama tame
lies Birutė tokiu vaidinimu 
iii suteikia mums, musų 
-•malu kuiim. ku:iuo \isi

darbe, 
tik- 
ori-

ą iu j l imą. ( 
daugeliui žinomas

dman Teatre: 
i kurį nu va 
. (I’iie Ar

Ins’iiuto, uz u l.e-
raivla.' i

Naujienų «pulkos narių alydon.— 
Visi, kuri imrkestys yra- užvilkti. 
malonėkite užsimokėti, nes Imsime 
pirversli pasielgti pa.,.’ konstituri-

Sekretorius.

RENDAI kambaris vyrams arba 
moterims kad ir su vaiku; katrie 
myli šiltai gulėt ir pigiai. Su val
giu ar be valgio.

703 \Vest 21 Piure 
Ant paskutinio aukšto iš 

fronto

I ih šveiici.imu 
i ,ė 11 a i ii i Dr.
75 metų suke.l- m.

Dr. B:» anai iča;us 
n sukaktuvės

1 metui 
sanavi-

au.-;. Giri'.ie minės tas sukh.k- 
s vaidinime “Aušros Su- 

Daktaras- J. Rasanavi- 
kaip tik ir yra tas ‘pirrva- 

•‘Ąnšros” sūnūs. 
Simus” r< ikia

(laugskaitoj L Daugelis y 
Simais, kurie anų laikų “Auš-

us

skaityti

• :ę. Dr. J. Basanavičius. l>r.
.1. šliupas. M. .Linkus, tai vis 
pirmieji aušrininkai, kurių pa
dėjėjus ta ‘‘Aušią' platinti. 

Sūnus”i? “s maty ome 
vaidinime.

skerdynės, 23 
pavienis 75 m.
21 — pirmas 
vaidinimas Am 
dienos yra minėtinos visiems 

pažiūrų j n 
iškilmės v i- 
-• ’os sutei- 
)ie anų lai-

sukaktuvė

r.t butu. Tokios 
siems brangios, 
kia prisiminimą

D. oškima. Kada
po rusų ir lenkų 

visi kovojo uz jos
!.ietu\a buv( 
lungu. tada

ių tautų tarpe.
jau Įgijome sau 
mvbę. nemokam jo>
lu auginti. Kaip jau minėjau
daugelis amerikiečiu lietuvii

nepriklauso- 
įverlinti ii

kalėj imuosi* puvo,

varžymo. Anai 
buvo brangi s 
jos kai iavo, 
>ibiie žuvo,
patys anų laiKŲ kovotojai už 
I irtuvos laisvę, kuruoja, smai

le lietuviška. Truk- 
aml>ici jos, trūksta

/. i a
ta mum< 

kilmės są1 
i "s jausmo, 
k įame. Ar 
v i ui, y pati n 
vonančiam ?
kultūringas žmogus, 
su tarpe tokių 
užmiršta 
drabsto purvais tuos

tya save isįuo- 
dera tas liotu- 
.Amerikoje gy- 
Taip nesielgia 

() yra mu-
išgamų, kurie 

žmoniškumo etfką, 
kurie ka

ir paminei imas to
no
lai

m. Dr. Jv-
t.asanav iciaus sukaktuvių, 

mus bent truputį atlietuvi- 
valandų už- 
partijas, i- 
pa bu vokime

kuletai

AUŠROS SŪNUS
Vaidinimas įvyks lapkričio 21 d., 

Goodman teatre, l-'.ust Monroe st. ir 
Granl purk. Sėdynės visos rezer
vuotos. Tikielns galima įsigyti šio
se vietose:

PARENDAVO.I IMI'I šviesus apšil
dytas kambaris vienam ar dviem 
vyram su ar be va’gio .2958 \V. 
39 PI. I lubos.

Naujienos, 1739 S. Ilalsted si.
Norih Šitie pas .1. Asrilą 
Bridgrportv Aušros Knygyne

32111 S. Halsted si.
Iniversal Bank, 3252 S. Ha!

SI. Klauskit (i. Stungis
Elta C •mineree J25I S-n 11 h

Lietuvių Kraulių Skyriaus 269, A
W. of A. reguliari* susirinkima>C 

įvyks Pėtnyčioj, Lapkričio 12, 1926, 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St. Vi
si nariui malonėkit dalyvauti, nes at
sibus nominacija Valdybos dėl 1927 
metu.

Bridgeporio Liet. Politikos ir Pu
lpos Kliuho mėnesinis susirinki- 
is įv\ks sekmadieny. lapkričio 

d. kaip 1 vai. po pietų, C.liica- 
\uditorijos svet. ant pir- 

ariai turi 
adresus, 
šaukiami

gos Liet.
inu lubų.
\ <> tikrus 
mėnesi bus

nes gruodži 
atvirutėmis. 
Pilis, rast.

valdyboj po-

11 d., 3:30 vai. po pietų, p-ni.i Bu
lei kų kambariuose, 180 1 \V. 6 1 st. 
(antros lubos). Prie lo, priklau
sančių pi ie apskr. kuopų valdybos 
bulhiai 
Reikalas

j šį susirinkimą, 
ii svarbus, kuris 

musų apylinkėje kuopų
augimą nariais ir jaunuolių organi
zavimas. Taipgi yra svarbus pra
nešimas iš Centro.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. 
Pašalpos Misi rinkimas atsibus ne- 
dėlioį, lapkričio 1 I d., Masonie 
Temple svctuiiiėj, 1517 N. I.eavilt 
st. n N >i Iii avė., kaip 2 vai. po 
pietų. Visi nariai susirinkite laiku, 
šiame siisiritikime bus nominuota 
vnldvba dėl ateinančių metų.

X. Saikus, rast.

Marti- 
į\ \ ks 

•311 v.

Liet. Teatr. Draugijos Šv.
• mėnesinis susirinkimas 

i\, lapkričio 13 d., 7 
šv. Jurgio parapijos 
r Aulnirn avė. Visi nariai 
pribukite. —K., rast.liutniai

D-stė Meilės Lietuvių Amerikoje 
laik\s mėnesinį susirinkimą šešta- 
dien\. lapkričio 13 d. po nr. 190(1 
So. t nion avė., kaip 7.30 vai. 
kare. Nariai esate kviečiiuni j 
sirinkimą. —J. B. Jusčius.

su-

svetainėj, 
h niekite

Lietuvos Vėliavos No. I 
savo susirinkimą lapkričio 

vai. po pietų, paprastoj
Draugai ir draugės ma- 

atsilankyti j susirinkimą.
J. Dabulski, sekr.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
l)o ant Northvvest Sidės pranešama, 
kad nariai susirinktų subatoj, lap
kričio 13 d., 8:3(1 vai. vakaro pas 
V. Nausieda, 1645 \Vabansia avė.

\. Lungevicz, sekr.

Lietuvių Politi- 
puikius šokius 

gru-

Humbold Parko 
kos Kliubas rengi 
prie gražios orkrstros. (iries 
žiausius ir naujausius šokius, 
atsilankiusieji bus linksmi ir 
ganėdinb. Šokiai įvyks subatoj, 
kričio 13 d. Pradžia 7t-a vai.

ling svetainėj, 3312 
Kviečia Komitetas.

Bridgeport. — D 
liūs Mylėtojų laikys

už

w.

mėnesini

1 vai. po pietų, Mark \Vhite Sųuare 
svet., prie 29-los ir So. ilalsted gt.

Raštininkas,

“Aušros sūnų” pamoka įvyks šį 
vakarą, Raymond Chapel, 816 AV. 
31 st. Pradžia 7:3(1 vai. vaįctro. 
Aušr >s simų” generalė repeticija 

įvyks lapkričio II d., sekmadienio 
ryte, 8:3(1, Goodman teatre, East 
Monroe si. ir Grand Purk. A'isi lo
šėjai Imkit laiku, nes turim apleis
ti teatrą paskirtoj valandoj.

Režisierius.

ra.
mirškin 
dejas, obalsius ii 
tais, kuo buvome
kelias dešimtis metų tam at
gal — bukime lietuviais.

Atėjo laikas, kad mums vėl 
reikalingi tautos didvyriai: 
Valančiai, Daukantai, Basana
vičiai. Šliupai, Kudirkos ir kiti, i Kviečia 
•lauėiasi gyvas reikalas -Auš-' l“n“s Margevičiu,..

Mėnesinis susirinkimas D-stės Pa
laimintos Lietuvos jvyks 11 d. lap
kričio, 1 vai. po pietų, 3133 South 
ilalsted st. Lietuviu Auditorium, 

a nutarimų raštininkas An

xerb. daktarui
orlaivi musų į 

į Vilnių, kad
JIESKO PARTNERIU

REIKALINGAS partnerys prie
. . „a., x.biznio, katras / nori būti neprigul- . kilmes 11 savo pasirody- (injngas. Yra dvejopas biznis, sykiu 

mu sužadintų mumyse merdė-.su dideliu mūriniu namu ir su vi- 
ianti Imtmvvhps imama Gi an-l8«is [urničiais. Biznis yra labai ge

ras, tik ne vieno žmogaus darbas, 
nes pinigų yra ir bus, tik aš noriu 
teisingo žmogaus, su visai mažai 
pinigų. O visų biznį atiduosiu pusę 
ant pusės. $1500 kaipo security. At
sišaukit greit, jei tamsta jiori su 
mažai pinigų pastoti turtingas; to
kios progos nevisada galima gauti, 
nes man labai reikia pagalbininko.

2953 S. Michigan Blvd.
Tel. Calumet 0337

jantį lietuvybės jausmą. Oi ap-! 
sileidę mes ir labai apsileidę...'
Kur tie musų veikėjai, poetai, 
literatai ir kiti idėjos lietu
viai ?!”...

FLIT
MIC UX*AV. OTF.

Išnaikina
Muses, Uodus, 

Tarakonus, 
Blakes

»TA.‘IDAS.I> JZKEEY)

ISRENDAVOJIMUI
2 FLATAI rendai, prie karų lini

jos, gera vieta gyvenimui, renda pi
gi. Kreipkitės 3212 So. VVallace St.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
gražus Datas, gali būt ir garu šil
domas. 6834 Si RockvveR st

mų ar dviem y palom, su valgiu ar 
be valgio. Galima gauti ir garažą. 
I lill S. Rockvvell si., 2 fl.

N U OMON kambaris 
žt notai p uai be vaikų, 
apšildomas karšiu vandeniu.

i fonas. 5713 S.
i llemlock 1138.

vyrams ar 
Matuly nūs,

REIKIA DARBININKU
Vyrų ir motkrų

DVIGUBA ALGA

MUMS REIKIA keletas vyrų ir 
moterų, pardavėjų prie geriausio 
Reni Estate biznio,/ galima dirbti čia 
visą laiką, arba tik iiuosu laiku. Mu
su parduodamas Real Estate randa
si garsiame ir lietuviškame distrik- 
te, prie Marųuette Parkų, parduoda
ma lengvomis išlygomis ir pigiomis 
kainomis, kurios greit kils ir pirkė
jai bus dėkingi jums už patarnavi
mą. Gera proga inteligentiškiems 
žmonėms 
dolerių į 
žmonėms 
naviiną.

dėkingi jums
Gera proga

uždirbti sau keletą desėlkų 
savaitę estra iu suteikti 

tinkamą patarimą ir patar- 
Patvrimas .nebūtinai reika-

Klauskit N.
l.A\VBEN(.E

and
Room

10 So. La

\V. CAINE
P. ROMANO

1501 
SKlle St.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moterų imlų plovėjų. 
116!) So. Ilalsted st.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Iš PRIEŽASTIES DIDELIO 
PASISEKIMO

Mums yra ^reikalinga keletas 
lietuvių vyrų dėl užėmimo pas 
mus vietos. Jie turi būti virš 
25 metų amžiaus h* gyveną Chi
cagoj per
Gali pradėti dirbti tuojau. PA
TYRIMAS

ar daugiau metu.

NEBEREIKALIN
GAS. MES TIKTAI NORĖTU
MĖM, KAD JUS TURĖTUMĖT 
NORĄ PASIMOKINTI. Malo
nus darbas. 'I'ikra ateitis ir 
greitas pasišekimas. Atsišaukit 
tuojau nuo 9'ryto iki 8:30 va
karo.

Klauskit MR. DANECKE

Room 348

čeiiai. 1997 S. Ilalsted st

meno ir darbininkų j geležies at
karpų jardą. Gera mokestis ir 
nuolat darbas. INTERSTATE 
STEEL and SUPPLY CO., 4030 
So. Wells St.

REIKIA truck draiverio į ge

jama toks kuris supranta biznį 
ir moka rašyti ir skaityti. Dar
bas nuolat. Unijinė alga, $36.50.

A. BLACKSTONE 
853 W. Lake St.

AUTOMOBILIAI
TIKRA NAUJIENA

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. He!?ted St.

PARDAVIMUI
LABA1 gera proga dėl bučer- 

nės, randasi šalę National Tea 
krautuvės ir vaisių krautuvės, 
nebrangi renda. Geroje apielin- 
kėje.

2935 W. 38 St

PARDAVIMUI grosernė ant biz
niavo.* gatvės; biznis išdirbta.* per il
gus metus. Pirks pigiai kas atsišauks 
greit. Priimsiu automobilį kalno 
dali jmokėjimo. 1536 AV. 51 st St. 
ir .Aistine St .

. A. AMBROZAITIS

TURIU parduoti savo grojiklj pia
nų, 4>>rmos rūšies stovyje, labai ma
žai vartotas, sykiu 75 . rolelisii, beri
bius ir kabinetas. Parduosiu už $90 
cash arba lengvais išmokėjimais.

VAITONIS

II.

žiu lu išmarginta giojiklj pianą, cab- 
inet, 75 rolelius ir Kenčiu. Kainavo 
$600, parduosiu už $125. Atsakan
tiems žmonėms išmokėjimais. M R. 
M. KOWASKI, 1538 W. (’hieago A v., 
pirmas augštas,'

PARDAVIMUI bučernė, ledo muši-1 
na, trekas, yra apšildomi kambariai 
ir garažas. Biznio apie $1500 j savai
tę. šapa dėl trijų vyrų. Gera vieta 
dėl partnerių. Auksinės kasyklos tin
kantiems žmonėms. Greitam pardavi
mui bargenas. 1750 W. 63rd St.

PARDAVIMUI hardware, maliavos 
ir stiklų krautuvė. Gera ir sena vie
ta. Svarbi priežastis pardavimo. M r. 
Mosack, Tel. Boulevard 7277.

Puikiausi Namai 
Brighton Parke

SVAJONĖS IŠSIPILDĖ | \A I i th<i i| l>;,rl>‘ 1 \sles. Mes 
imnkti.im >‘r .:im> n vakarais. Al-

I’aėiam Lietuvių Centre 
z

Jus niekur nerasit geresnių 
namų dėl darbo žmonių, kaip 
tuos, kuriuos mes pasiūlome. 
Daugybė dirbtuvių čia pat ant 
vietos ir geriausia transportaci- 
ja į visas miesto dalis ir prie
miesčius. Graži, sveika ir švari 
vieta ir visa apieliukė. Pasiiin 
kit vieną iš žemiau paduodamų 
namų, kraustykitės ir gyvenkit 
imdami sau rendą.

Tiktai keletas metų atgal, lo- i 
tai kurię buvo parduodami prie' 
Archer ir Kedzie,' Kedzie ir 59 j 
St. ir Martfuette Manor, labai

sišiiuk l arba rašvkit: 
INTERNATIONAL BARBER 

COLLEGE, 
651—672 AV. Madison Si. arba 

109 S. Wells St.

So. Savvyer Avė. ir l lth St. '

Čia rasite dar keliolika puikią 
namų dėl pasirinkimo, kurių an- 

11 ra s
1 šie namai parsiduoda greitai ii
pirkėjas Įmokėjęs rankpinigius 
gali tuojaus apsigyventi.

iš re n d uotas.

PARDUOSIU savo (’olumbia fono-j 
grafą, gražaus mahogany išmargini- 
ruo, su dideliu pasirinkimu rekordų, 
uz $37. Reikalaukit ('’olumbia palikto 
j storage.

1538 W. Chicago Avė. 
1-mos lubos

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
cigarų, cjgaretų, notion, mokyklos 
reikmenų. Rendos $50 i mėnesi ir 4 
kambariai gyvenimui. Didelis barge
nas šiai savaitei. 2815 W. 38th St.

PARDAVIMUI reslauvantas ir 
lunch counter'is pilnai prirengtas. 
Pigi renda. geras lysas. $300 turint 
galit pradėti. Priežastis liga.

6728 S. VVestcrn avė.

PIRMOS klėsos bučernė, groser- 
nė. Parduosiu nebrangiai. 2135 So. 
I.eavilt st.

PARDAVIMUI ar rendavojimui 
(’.leaning ir Dying krautuvė. Gera 
vieta geram darbščiam žmogui. 
2305 S. Leaviit si.

PARDAVIAU I rooming house ir 
reslaurantas. Geras išdirbtas biz
nis. 1111 \V. Madisan st.

PARDAVIAU 1 grosernė ir bu- 
černė, įmokėti s 1500, 2837 \V. 51

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė ir meat market. 
Mainyčiau ant loto arba mažo 
namo, gera vieta, nėra bučernės 
apsukui per du jilokus. Šaukit

Tel. Republic 8289

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

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

NAMAI-ŽEME
Negirdėti Mainai

IŠSIMAINO puikus 8 fintų muro 
namas. Mainysiu ant bizniavo na
mo urbsi fnrnios, nepaisant valstijos

IŠSIMAINO dvieju flaty niuro 
namas, po 7 ir 7 kambarius, mai
nysiu ant bizniavo namo nepaisant 
apylinkės.

IŠSIMAINO dviejų fialų naujas 
muro namas, po 4 ir 4 kambarius, 
^mainysiu ant bungalovv.

MAINYMUI dviejų flatų medinis 
namas, po I ir 5 kambarius, namo 
kaina $6,500; mainysiu ant bučer
nės, rosi orimo arba ant kitokio biz
nio. Kas pirmesnis, tas laimės. 
Kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4108 ARCHER AVĖ.
Phone Lafayette 5107

KAS turite Gary, Indiana lo
tus ir norite parduoti, mes per
kam ir mokam visiems, cash, 
Rašykite mums, kur jūsų lotai 
randasi ir kiek -norite.

John Lįpski & Company, 
4650 S. Western Avė., 

Chicago, Illinois 
Lafayette 2321—1914

MAINYMUI mūrinis kampinis na
mas, 4 po 4, toiletai, maudynės, 
elektros šviesa; mainau ant biznia
vus prapertės arba ant gerų lotų.. 
Parduosiu pigiai, duosiu morgičius.

5100 S. Lowe uve. 
Tel. Canal 1737.

Lietuviai!
BUDAVOKIT!

Penkiasdešimtis pėdų 
Rockwell. Įrengta, $2300 
Vincennes 1847:

71st 
cash.

Visi namai puikaus ir drūto 
muro, 4 ir 4 kambariai, bunga-

cemento ir pliene 
stiklu ir sietu-fondamentas,

1 kais apdirbti porcini; vidui pui 
ki kuknios šėpa, sienoje paslėp
ta viena extra lova, du dideli, 
gražus miegamieji kambariai — 
žodžiu, puikus, ekonomiški, pa
rankus, modingi — o kas svar
biausia pigus ir geroje vietoje 
Kitur tokie pat namai parsiduo-

i da po $15,000, pas mus po $12,- 
650. Priimam mažinusį įmokė įi
ma — kiek kas išgali.

So. Spaulding Avė. ir 44th St.

Čia namai jau baigiami būda 
vot ir už kelių dienų bus gali-

• ma kraustytis. Namai taip pat 
puikus, kaip ir ant Sawyer A ve. 
ir su tokiais pat patogumais.

i Jei Jūsų renda baigiasi už po
ros, trejetus savaičių, imk bile 
vieną iš dar neparduotų namų ir 
sekamą renda užmokėsi sau. 
Antrą augštą mes galime tam
stai išrenąuoti tuojaus, arba 
galit pasirinkti rendorius patys: 

nenorit ar negalit krau- 
dabar, parenduąkit visą 
kitiems. Rendos galite 

$100 į mėnesį, o mums

styti s 
namą 
gauti 
galite mokėti po $65 į mėnesį ir
augščiau. Pasiimkit ant savęs 
savininko pereigas įmokėdamas 
keliolika šimtų, o potam namas 
išsimokės pats.

Skubinkit! Dabar dar nėra 
vėlu.

Hayden Bell Co.
Klauskit Ed. W. Bakševičius

4336 So. Kedzie Avenue 
Kampas Archer

Tel. Lafayette 8600
PARDAVIMUUI 2 lotai, 120 

pločio, 122 ilgio, pusė akftrio že- 
Ulės. Lietuvių kolonijoj, netoli 
mokyklos. < MOUNT GREEN- 
WOOD, ILL. Kaina $1200 ant 
lengvų išlygų. Kurie interesuo- 
jatės, būtinai matykit; galima 
sudvigubinti savo pinigus trum
pame laike.
Rozenski* Lemont & Company 
6312 South Western Avenue 

Prospect 2102

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

DETROITO lietuvių žiniai. Par
davimui naujas medinis 2 šeimynų 
namas, randasi Fordsonc, 1 blo
kas nuo W AVaren, 2 blokai nuo 
North AV. Beit St. karų linijos, ’/a 

i bloko nuo mokyklos. Klauskit sa- 
I vininko. Paul Sadula, 7145 Prairie 
' avė., Detroit, Mich.

LOTAI SOUTH SIDE

JUSU paskutinė proga nusipirkti 
likusius 24 lotus def užbaigimo na
minių reikalų, apielinkėj Kostner 
ir Kenneth avė., netoli Archer avė. 
Virš 95 lotų jau parduotu. Kiek
vienas lotus 30X125, kaina tik 
$379, išmokėjiiųais, $25 casli, kilus 
po $5 | mėnesj. Tai geriuusis par
genąs šiandien Chicagoj. Atsišaukit 
arba rašykit pas

FRANK J. PETRU 
1443 Wcst 181h Street, 
CHICAGO, ILLINOIS 
Teiephone Cdnid 0806 f

pigiomis kainomis, šiandien tie 
patys lotai yra vėl parduoti danų, 
sykių brangiau, negu kad jie 
buvo pirkti vos tik trys, keturi 
metai atgal. Ar jus esate vienu 
tų laimingų žmonių, kurie už
dirba tokius didelius pelnus. Ar
ba jus esate vienas tų, kurie 
tiktai nusijuokė, bet nepirko, 
bet .šiandien gailisi, kuomet pa
matė kokią klaida padarė.

štai yra dar kita proga

$200 cash ir po $10 j mėnesį

Mes turime labai puikios že
mės toje pačioje apielinkėje, ■ 
kurią parduodame daug pigiau 
negu apielinkės žemę. BET 
SKUBĖK IT — nes kainos labai 
greit pakils.

Veikit tuojau — be abejojimu

Pasimatykit su musų atstovu 
17 J. Kučinskas, 3116 S. Ilalsted 
St., arba rašykit tiesiai.

OLIVER SAL1NGER & CO.

31 S. Clark St., Room 650

Bargenai A
'TAMSTA sutaiipinsite nuo 81000 ; 

r daugiau dabar pirkdamas vieną 
š mano 2 flatų slalomų namų, ku- 
’ie randasi 7143-45-49-51 S. AVash- 
ena\v avė. Visi po 5 kambarius po 

I ir 2 bedruimius, karštu vande
niu apšildomi, viskas įrengta su- 1 
ig vėliausios mados; randasi labai 
’raži'jj vietoj prie parko ir karų. 
Atsišaukite, tai yra tikri bargenai. ' 
/ieną iš tų namų parduosiu už , 
‘14,300. Pasiskubinkite kol dar nr- , 
parduota.

Taipgi turiu lotų toj apielinkėj,' 
kur gaiiu pastaty ti dei tamstų na- ' 
mą kokį tiktai norėtumėt. Savinin
kas. z :

.IO1KN PAKALNIS 
(ieneralis kontraktorius 

6949 S. Roek\vell SI. 
Phone Hrmlock 0367 

Atvažiuokite nedėlioj pažiūrėti.
-------- --------- p-----------------------------|

PARDAVIMUI naujas 6 kam- j 
barių mūrinis bungalotv, ką tik
tai užbaigtas. Kiekvienas kam-'
barys didelis, šviesus ir turi 
daug oro.' Aržuolo užbaigimo, I 
karštu vandeniu šildomas, 30 j 
pėdų lotas. Mainysiu Į lotą, an
trus morgičius arba kontraktą, 
kaijM) dalį įmokėjimo. Atdaras 
dėl apžiūrėjimo kasdien ir ne
dėlioj. Savininkas ant vietos.

7141 So. Campbell Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
aukštų po I kambarius namą ant 
didesnio namo. 36.>6 S. Emerald 
avė. 1 fl.

GERAS bargenas. Kam reikalin
gas 2 aukštų mūrinis namas, po 5-5 
kamb., garu šildamas, vėliausios 
mados ištaisymas. Užbaigtas gerai. 
Kas nupirks, tas nesigailės. Par
duosiu pigiau, negu kainuoja, man 
reikalingi 7 kambariai. Priimsiu 
morgičių 1 arba 2. Aleldžiu kreip- 
tin (>806 S. llockxvell st. T<*1. Ho-

PARDAVIMUI 5 kninharių bliu- 
galow, karštu vandeniu apšildoma, 
gražioj apielinkėj. 5346 S. Calil’ornia 
avė.1 Savininkas 3233 S. Linie st.

GERIAUSIS PIRKIMAS
CIC1?RO, ILL. Naujas mūrinis 

namas, 2—6 kamb., 2 karų gara
žas, cemento elė; prieš parką, labai 
geroj vietoj, tinka dėl mažos arba 
didelės šeimynos. Parduosiu pigiai 
už cash. 1807 AV. 51 Avė., CICERO.

PARDAVIMUI arba mainymui 
maža farma ant mažo medinio na
mo. ■ Randasi Blue Island priemies
ty. 132 Si. ir Sawyer avė. Namas 
7 kambarių su visais gyvuliais. 

7118 S. AVestern avė.
Phone Republic 9244

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. i 

Tel. Lafayette 6738-6716

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

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

College
2107 W. Madison St., (’hieago, III.

- M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

ĮVAIRUS SKELBIMAI
/' '■ —........... >

Phone FuiIman 8296
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, ( OKE 

313 VV. 107th PI.
Res. 10742 So. Wabash Avė.

Phone Pullman 8092 
Chicago, III.

Tel. Yards 7282
Res. 'Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U£- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted S't.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
, ■ ........... .. ■ ■■■ ■ i /

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31%c, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
!r mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75.

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

Atdara dienomis, vakarais, Sekma- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIČIUS 
>04 AV. 33rd St.. prie Normai Avė.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

Patent Mercury Machine Co

Mašinos kurios apšildys jūsų namą 
ir suteiks jumsu elektros šviesą dy
kai. Gera proga. Reikia turėti biskj

I kapitalo.
! PKOF. SIMON

612 N. State St.
Ofiso valandos nuo 10 ryto 

iki 1 po pietų

TAISAU SENUS NAMUS 
ĮVEDU NAMU APŠILDYMU 
STATAU NAUJUS NAMUS

Už prieinamą kainą taisau namus, 
; statau garadžius, duodu aprokavimą 
i 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. Ilalsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apiemikėj. Įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawda1e 01)4.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
černių, Delikate- 
5sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

specialumas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

GARAŽAI

BUDAVOJU garažus visose daly
se miesto pigiau, negu kiti, 18x18 
už $225. Taipgi perbudavoju pur
čius iš atvirų j uždarus po 30c. 
kelvirt. pėdą. Su mažai įmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS
1445 Oakley Blvd.

Tel. Brunswick 9131

tyikeliojame automobiliu dalis
PEČIŲ dalis arba kokį surudėju- 

sį daiktą padarom kaip naują. Ge
rą darbą padarom.

37 St. Plating W-ks.
3701 So. Halsted st., rear 

Phone Yards 0115


