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Anglijoj gal bus nauji 
rinkimai

Borah kaltina svetimas 
valstybes dėl chaoso 

Kinuose
Vanduo užliejo kasyklas; šeši 

darbininkai žuvo
Anglijoj gali įvykti nauji j Svetimos valstybės kaltos 

seimo rinkimai dėl chaoso Kinijojdėl chaoso Kinijoj 1 <•••<• i f • <1 Atlantic PhotoJ

Rumunijos karalienė ir New Yorko majoras Walker.

Socializmo definicija įge- Pilsudskis nuramino opo
je generolo širdį zicijŲ seime

Pareikalavo pašalinti iš vietos Pagrūmojo paleisiąs seimą, jei 
mokytoją, definicijos auto- opozicija n'epaliaus puolus 
rių, bet nieko nepešė valdžios dekretų

Konservatorių kabinete įvyko 
skilimas darbo Įstatymų 
klausimu

Senatorius Borah Įspėja pa
sauli nuo ginkluotos inter
vencijos Vanduo užliejo kasyklas; 6 Brify kapitalistai gavo mil- Dviguba katastrofa Ten

LONDONAS, XI. 27. — Ka
syklų darbininku streikas, kurs 
veikiausiai šią savaitę bus pa
baigtas, pagimdė rimtą krizį 

Kad kokia, 
prie naujų 

Kabinetas 
dvi fakciji.

Viena fakcija, kuriai vado
vauja pats ministeris pirminin
kas, stoja už taikos tarp dar-

VVASH1NGTONAS, XI. 16.
Ka Įbeda ma s N a c i o n a 1 i n ė j darbininkai žuvo žinišky kontraktu nessee geležinkely

Baldvvino valdžioj.
HAZLETON, Pa., XI. 17. — 

Smarkiai patvinęs ir iš krantų

visuotiniu rinkimu.

si Įmanomai' 
darbo

greičiau grįžtų 
dirbti, idant ekonominis
gyvenimas galėtų aUi-’ j(. uos|l,..

. . i Borah. “Ju gamtos
ta. pu antroj) takcua, 11|ius pasi(lalinl,sios

,n lordu Du-kenheadu prieky, i vt,tjmos va)litvbės
noja už ta), kad tuojau butų tat.jras nustatvl.,s 

svetimų valstybių.

gauti.

prieš darbininkus, kad 
užkirtus kelią pana- 

kaip pastarasis anglin
ei ei kam.s.

tymai 
ateity 
šiems, 
kasių,

Ministeris pirmininkas Bald- 
win nujaučia, kad dėl savo ne
vykusio dorojimo angliakasių 
streiko konservatorių partija 
neteko krašte pamato po kojų,

nių Valstijų senatorius Borah, 
senato užsienio reikalų komisi
jos piimininkas, įspėjo nuo . • • J * ... . . (toli nuo čia esančiasginkluoto valstybių įsimaišymo1,,., . ••6 * . . , i Valley Coal kompanijosKinuose. Senatorius Borah 
pareiškė, kad dėl dalykų padė-1 
ties Kinuose kaltos esą didžiu
lės svetimos valstybė

“Svetimos
liuoja daugiau kaip 
dešimtys svarbiausių

sakė

dokams Singapūre 
antras požemi

niam geležinkeliui Buenos

Vienrs Penki darbininkai užmušti; 25 
asmenys sužaloti, kai kurie 
mirtinai

se tur būt prigėrė 
ninkai. Buvę

, , . kaip šimtas kitu
valstybės kontro 1,.,^;,^.,^;.*,

keturias ■
Kinu i , _ ,. .* pabėgti virsti.šen.
šalti-
savęstarp

Jų muitų 
trylikos

“Svetimšaliams Kinuose Ki
nų Įstatymai liepi ivalomi. Sve
timų valstybių karo laivai pa-

pakraščius; svetimi karo laivai 
:šeimininkauja Kinų upėse.
1 “Svetimšalių fabrikuose ki
niečių vaikai verčiami dirbti 

ltokiose baisiose aplinkybėse ir 
(sąlygose, kad negalima apsa-

ma), ta) juos tikra. laimėtu h. discjpH.,.,, baisesne 
darbo partija. Nežiūrint to,' 
jis vis tik gal rizikuos paskelb
ti naujus rinkimus.

Lordas Birkenhead ir jo sali-, 
ninkai tvirtina gi, kad dabar!

kaip mirtis.
“žodžiu sakant, visuose daly

kuose, kurie via butini krašto 
tarpimui ir gerovei, Kinuose 
viešpatauja svetimos valstv-

vandens užimą,

LONDONAS, XI. 17. — B’.i- 
vyriausybė davė Stvan, 

\Vinham and Bichard- 
kontrak-

Tom-1
km io- Į
darei- tų

š.ilte daugiau llunter,
angliakasių, j son kompanijai, Ltd,,

nėio Į kasyk-jtą pastatyti plaukiojančius do-

PORTLAND, Tenn., XI. 17. 
—Praeitą naktį netoli nuo 
Hendersonvillės Įvyko dviguba 
k atasti ofa.

Greitasis Pan-American trau
kinys sudaužė geležinkelio 
kryžkelėj automobilį, kurio du 
pasažieriai buvo užmušti. Del 
kolizijos septyni traukinio va- 

■ šeši asmenys 
keturi traukinio tarnautojai

Dokų pastatymas pareis 5 mi- 
siai dir-įlionus doleriu.

I>o urve 1.200 pėdu po žeme. ; Kita anglu kompanija, Sum- ^onai 
.... I llalev, Ltd., f "..... v; 
minos 50 milionų lr dvi moteriškės pasažterfc- 

yįį buvo mirtinai sužaloti.
i išsiskubino 

' Į geležinkelio motorais dvi gelbė
tojų kuopos, po dvidešimt vy
rų kiekviena, viena iš MitchelL 

Ivillės, antra iš Fountarn llead. 
i Lėkdami greitumu 50 mylių 
j per valandą Hendersonvillės 
Į linkui, abudu geležinkelio mo- 

17 Di_’torai susimušė. susitikę apie 
dominijos 'dvidešimt mylių nuo traukinio 

Lokarno 'katastrofos. Toje kolizijoj 
sutaisytas ;Penki darbininkai buvo užmuš- 

• j.ti, o devyniolika pavojingai su
žaloti.

Rusijoj kily valstiečiu 
maištai

KOPENHAGA, Danija, 
17. Praneša, kaa 
Rusijoj 
Rostovo 
užmušę 
ninku. c 

kęs susikirtimas tarp valstiečių 
ir sovietų kariuomenės būrio.

Praneša, kaa sovietu 
kilę valstiečių maištai.
apygardoj kaimiečiai 
keletą sovietu valdi- 

Netoli nuo Pskovo |vy-

jiiur. Mayoh and llaley
įgavo iš
i dolerių kontraktą r___ v ..
Buenos Airese dvidešimt šešių! Nelaimes vieton 

|mylių požeminį geležinkeli.

Britu dominijos netvirtina j 
Lokaruo pakto

LONDONAS, XI. 
džiosios Britanijos 
mitulė neratifikuoti 
pakto, kurs taip 

das, lig pagaliau valstiečiai bu- kad dominijos išskiriamos, jei 
vę priversti bėgti. Neramumų noro dalyvauti

pakte.

esąs pats geriausias momen
tus laikyti naujus rinkimus, 
apkarpius sparnus darbo uni
joms. būdami Įsitikinę, kad tuo 
klausimu konservatoriai trium
fingai sugrįšią valdžion.

Lordas Birkenhcad todėl ra
gina išleisti Įstatymus, kuriais 
darbo unijų vadai turėtų būt 
asmeniškai atsakingi už kont- 

streikai už-
fašistines rų-

raktų sulaužymą 
ginti ir Įvesta 
.-aes piiverstina

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika- projektą, kuriuo panaikinama 
lingas per paskelbimus Naujįe- teisinis skirtumas tarp įregis- 
nose. truotų ir neregistruotų jung-

tuvių.

Kinuose betgi sustiprėjus 
nacionalizmo dvasia, sakė Bo
rah, ir kiniečiai dabar stengias 
atsikratyti svetimšaliu išimu- 
(lojimo. Laikas, kada kiniečiai 
buvę galima šaudyti kaip zui
kiai, jau praėjęs, o todėl metas 
esąs, kad 
susiprastų

aikvotojai išėjo sausi
Keturi Čilės aviatoriai 

užsimušė

DOVIDO NAMŲ “KARALIUS 
BENJAMINAS” PURNELL 

SUIMTAS

WASHINGTONAS, XI. 17. 
-—Vienam žurnalui paskelbus 
kontestą parašyti geriausią so
cializmo definiciją, Kontestą 
laimėjo vienas \\'ashingtono 

,viduiinės (high) mokyklos mo
kytojas, Henry Flury, kurs 
yra baigęs Pennsylvanijos Uni
versiteto gamtos mokslų sky
rių.

Flury definicija socializmas 
esąs ‘‘Didelis klausimo ženk
las“, kuriuo klausiama:

Kodėl darbininkai vis dar te
bėra vergai?

Kodėl musų civilizacija yra 
tokia žiauri ir biauri?

Kodėl maži vaikai turi dirbti 
fabrikuose?

Kodėl tie, kurie dirba ir ga
mina, nesinaudoja savo darbo 
vaisiais? ir

Ar industrinė civilizacija, 
kurią mes sukūrėme, nėra 
Frankensteinas (žmogaus su
kurtas padaras, kurs patį kūrė
ją kankina ?

šitas mokytojo Flury rašinė
lis baisiai užgavo maj. genero
lo A mos Frieš, vietos Ameri
can Legion komandoriaus, šir
dį J'aip užgavo, kad genero
las kreipė.-i i mokyklų superin
tendentą 1'. W. Ballou, reika
laudamas mokytoją pašalinti 
iš vietos.

Bet už mokytoją užsistojo 
gubernatorius llunt. Pagaliau 
švietimo komisija, peržiurėjus 
dalyką, pranešė karingam ge
nerolui Fries’ui kad jis nusira
mintų: komisija neradus pa
mato mokytojui pašalinti, ir 
jis pasiliksiąs vietoj.

Nauja oro pašto linija
WASH1NGTONAS, XI. 17. 

—Pašto departamentas planuo
ja Įsteigti oro pašto liniją tarp 
Ne\v Yorko ir Atlantos, Ga.

NOBLESV1LLE, Ind., XI. 
16. — Traukiniui užgavus au
tomobilį buvo užmuštas vietos 
farmerys James Cordin.

VARŠUVA, XI. 17. Prem
jeras Pilsudskis nutildė opozi
ciją lenkų seime, pagrūmojęs, 
kad jeigu ji nepaliausianti kė
lus triukšmo ir atakavus val
džios dekretą, kuriuo žodžio ir 
spaudos laisvė aštriai suvaržo
ma, tai jis paleisiąs seimą.

Seimą paleidus, valdžia tu >- 
met turėtų teisės ligi ateinan
čių rinkimų valdyti kraštą de
kretais.

Prašo daryt Sacco-Van- 
zetti bylos tirimą

NEVY YORKAS, XI. 17.
Robert Morss Lovett, chicagie- 
tis, vienas New Republic re
daktorių, pasiuntė Prezidentui 
Coolidgeui laišką, kuriuo jis 
prašo, kad federalinė vyriausy
bė padarytų Sacco ir Vanzetti 
bylos tirimą ir susektų, kokį 
vaidmenį suvaidino teisingu- 

Įmo departamentas, kad tuodu 
ladikalai darbininkai butų pa
smerkti.

$750,000 cukraus sandė
liai sudegė

PUEBLO, Colo., XI. 16.
Netoli nuo čia sudegė dideli 
Holy Sugar korporacijos cuk
raus sandėliai. Nuostoliai sie
kia 750,000 ’ dolerių. Gaisrą 
gesinant vienas gaisrininkas 
buvo pavojingai sužalotas.

BANDITU UŽPUOLIMAS

JOLIET, 111., XI. 16. — Trys 
banditai puolę Faltero Hahno 
smuklę (roadhouse), esančią 
35 mylias į pietus nuo .lolieto, 
vieną žmogų, w W’m. Smithą, 
nušovė, antrą, John Coughliną, 
pavojingai sužalojo ir iškraus- 
tę iš registero pinigus, automo
biliu pabėgo.

Kubos Uruguajos san
tykiai atitaisyti

nacija.

svetimos valstybes 
ir imtu elgtis su Ki
šu didžia savarankia

44 žmonės žuvę Rusų gar 
laiviui ekspliodavus

Bucharesto, Rumanijos, prane
ša, kad Juodose jūrėse eksplio- 
davo ir sudegė Rusų garlai
vis Skandinavia. 11 laivo žmo
nės žuvę, o vienuolika buvę 
Italų garlaivio Maria išgelbėti.

SOVIETAI PANAIKINA 
SKIRTUMĄ TARP RE
GISTRUOTŲ IR NERE 

GISTRUOTŲ IUNG- 
TUVIU

MASKVA, XI. 17. — Sovie
tuos centralinis vykdomasis 
komitetas patvirtino įstatymo

MASKVA, XI. 17. — Pasi
baigė teismas dešimties sovie- 
tų dailės muzejo valdininkų, 
kaltinamų dėl pardavimo daug 
labai brangių tapybos veikalų 
už pusdikę, kartais dagi už bu

rtiems at
buvo mie- 
kaltinamų-

sakomybčn teismas 
laširdingas: keturis 
jų išteisino, kitus 
barė, o du nubaudė dviem mė
nesiais kalėjimo.

60,000,000 “bedievių”
Jungtinėse Valstijose

17.

Classes

NEW YORKAS, XI. 
Or ga n i zaci j os National 
tion of Men’s Bible 
valstijos konvencijoj Brook ly
ne, Ed. Kriedler, valstijos pir
mininkas paskelbė, kad 60 mi- 
lionų žmonių .Jungtinėse Valsti
jose nepriklausą ne jokiai baž
nyčiai. Vienoj tik New Yorko 
valstijoj esą 6 milionai .žmonių, 
kurie neturį nieko bendra su 
bet kuria bažnyčia.

SANTJAGO, Čilė, XI.
Dviem Čilės armijos

16. — 
aviacijos 

susidio 
rus ore vakar užsimušė abie
jų aeroplanų pilotai ir dit jų 
pasažieriai. Kolizija atsitiko

BAISI PIKTADARYBE

SCOTLAND, S. D., XI.
— Nežinomas žudeika pro lan
gą nušovė netoli nuo čia gyve
nančio farmerio. Johno Groszo, 
žmoną, 50 metų, ir Robertą 
Zvviefelį, 18 metų, o tris kitus 
šeimynos narius pašovė. Prie
žastis užpuolimo ir žmogžudy- 
bės nežinoma.

y**- — —* -

ORĄ
pra-

Ind., 
ia buvo 

karalius Benjami- 
Dovido Namų 
kurs dar piieš 
imamas na- 

nemor.aly- 
Dabar jį

BENTON HARBOR, 
XI. 17. - 
areštuotas 
nas” Purnell,
kolonijos vadas, 
f/ metus buvo 
gan, kaltinamas dėl 
bes ir kitų dalykų, 
šaukia tieson dvi seserys, Mrs. 
...... i Bamford Reed ir Mrs.Ruth
Gladys Bamford Rubel, kurios 
pirmiau buvo Puinellio koloni
jos narės, reikalaudamos iš jo 
po $100,000 atlyginimo už pa
darytas joms nuoskaudas. Abi
dvi seserys kaltina “karalių 
Benjaminą” dėl nemoralinių 
aktu, dėl žiaurumo ir mušimo 
jų ir dėl priverstinų jungtuvių, 
kai jos buvo Purnellio koloni
joj.

Purnell buvo paleistas iš 
arešto, kai vietos biznieriai su
dėjo už jį $70,000 kaucijos.

$10,000,000 KOVAI SU JAVŲ 
KIRMINAIS

būt WASHINGTONAS, XI. 16. 
žie- - • Tarptautinė komisija, kovai

Įsu javų kirminais planuoja 
buvo t išleisti 10 milionų dolerių tų 

į kirminų naikinimui. 6 ar* 7 mi-

Chicagai ir ąpidinkei federa
linis oro biuras šiai dienai 
našauja:

Apsiniaukę, kartais gali
Sudegf vežimų fabrikas .... snies°:v : 8t*PrP8

mių vakarų vejas.
GALĘSBURG, III., XI. 17.— Vakar temperatūros

Gaisras sunaikino Oneidoj Mc* vidutiniškai 38* F.
Conchie vežimų fabriką, pada- šiandie saulė teka 6:42, lei- lionus tikimos gauti iš federa- 
ręs apie 10,000 dolerių nuo- džiasi 4:20 valandą. Mėnuo linės valdžios, o likusią sumą 
stolių. leidžiasi 6:26 vai. ryto. iš atskirų valstijų.

HAVANA, Kuba, XI. 17. —
QUINCY, III., XI. 16. — Au- Uruguaja atsiprašė Kubos, ii; 

tomobilis negyvai suvažinėjo diplomatiniai santykiai tarp 
Caroliną Niekampienę, 74 me- abiejų Pietų Amerikos vaisty
tų. bių vėl pagerėjo.

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

« » <

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

Telegramų už 50 centą ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti i 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 į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.

. BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 W. 69th Street

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, m.
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AČIŪ VIDURIUOSE
j “Phillips Milk of Magnesia“, 

Geriau negu Soda
k------------------- --- ---------------j

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dčkit vartoti po biskį “PliiHips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per pcnkiasdeSimtį metu tik
ras ‘'Phillips Milk of Magnesia” 

yra užrašomas gydytoji], nes jis 
prašaliu.i tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. .Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota 'Prade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 187”).

Kas Dedas Lietuvoj
JAUNIMAS DIRBA

A. PANE^IUNĖ-Po 111 sei
mo rinkimų čia įsikūrė L. .1. 
S. skyrius “Dobilas”, kurie 
veikliai dirba kultūros darbą. 
Buvo suruoštos dvi gegužines, 
trys paskaitos ir p. Trumpicko 
pastangomis įkurtas Vinco Ku- 
dirkoH I.uiudies l ’ni versitetas 
ir vakariniai suaugusiems kur

sai. Taip pat steigiamas kny
gynas. liktai gaila, kad liau
dies mokytojai jaunimui padėti 
nenori. Pavasarininkai, visą 
laiką stengęsi trukdyti, pamatę 
teigiamo darbo vaisius, dabar 
jau daug prašosi, kad juos į- 
rašytų i I.. .1. S. skyriaus na
rius. žilvitis.

ŽMONĖS MĖGSTA PASIKLAU
SYTI PRANEŠIMU

VIEKŠNIAI. L V. S. Mažei
kių apskr. Komiteto pastango
mis V iekšnių m. buvo padaryta 
viešas pranešimas. Pranešimą' 
darė dr. Munys. Klausytojų bu
vo susirinkęs apie 1,000 žmo
nių. Pranešimas kaip lik su
tapo su šaulių crganizacios

Į NEGERA PAŠTO TVARKA

Nuo Sedos ir Ž. Kalvarijos 
miestų iki Telšių yra trys my
lios tolumo. Sulig naujo pašto 
gavimo patobulintos mados, 
korespondencija iš Telšių iki 
minėtą miestų atvežama už sa
vaites. Kas čia s t rok s, mat, 
koi-espoiicli'iieija /vežama nebe 
kumelėmis tiesini iš Telšių į 

Sedą, kaip seniau, bet gelžke- 
liais, aplink visą Žemaitiją, per 
Amalius, Mažeikius, vėl kume
lėmis j Sodą ir Ž. Kalvariją... 
Žmonės sako: “Prie Telšių gy
venam. o susisiekimas kaip su 
Amer-ka”. Reiktų šis susisie
kimas būtinai pertvarkyti, kad 
korespondencija iš Telšių butų 
vežama kasdien per Alsėdžius, 
Ž. Kalvariją Į Sedą, nes minėtų 

i miestu pašto agentūros butų 
įtinkamai aprūpintos korespon- 
Idencijcs gavimu. Mek, kaimie
čiai. pykstam ant ponų, kad šie 
taip “neriktingai“ pašto susi
siekimą sutvarkė. Juk visi cen
telius leidžiam valstybes reika
lams, vienodai storojamės, o 
patogumai laikomi tik miestui.

—Ad. iš Rojaus.

t

Jus galite brangiau mokėti—bet geresnio nėra
manevrais.

Žmonės pageidauja išgirsti 
pranešimų dažniau. 

----—- —  \

INSPEKTORIUS SKANDALU A

MADOS

2861. Graži dviejų šmotų suknelė. 
Galima pasisiūdinti iš lengvo šilko 
arba georgette crepe. Patogi dėvėti 
namie ir svečiuosna.

Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40, 
42 ir 44 colių per krutiiw. 36 mierai 
reikia 5®x yardų 40 colių materijos ir 
% materijos stanikėliui.

ALYTUS, š. m. spalių m. 16 
d. \ isuomenės Klube, klubo 
“galva” (taip jis save vadina) 
p. Sirutis, Alytaus II rajono 
mokyklų Inspektorius, ginai 
įkaušęs, pradėjo kibti prie vi
sai ramių klubo svečių, nežinia 
ko reikalaudamas.

Visuomenė, panašių asmenų 
elgesiu labai piktinasi, nes tas 
žemina pedagogų vardą. Įdo
mu, ar jo kolegos—pedagogai 
ir švietimo Ministerija j tai ne
reaguos. Mums i odos, kad to
kie “pedagogai”, kurie neskiria 
kulbo nuo mokyklos, vertėtų 
ne inspektorių vietose laikyti, 
bet jiems atatinkamose preky
bos Įstaigose.—V. A. K.

TELŠIŲ KLEBONO KORZONO 
IR VALST. GYNĖJO PADĖJĖ
JO PETKEVIČIAUS DARBAI

1921 metais giuodžio mėne
sy man, kaipo Telšių valsčiaus 
vrisaiėio padėjėjui, nuvykus į 
Kalnėnų kaimą teko tvirtinti 
krivūlės nutarimą, kad žemė, 
kuiia valdo Vladas Bydva yra 
jo pirkta. Bet vėliau pasirodė, 
kad žemė yra ne jo pirkia, bet 
jo tėvo.

Bydvos sesuo, atėjusi i vals
čiaus raštinę, užprotestavo šį 
nutarimų. Tuo protestu pasi
remdama valsčiaus vahlvLa nu-

VANDUO BRANGIAI 
KAINUOJA

Plungės bažnyčios parapijos 
žemėje, kuri priklauso altari
jai, yra kiek apgriuvęs šulinys. 
Altarista nor vietoj medinio 
ladirbti cementinį rentini. Tuo 
budu plėšia vidinius gyvento
jus, reikalaudamas didelius 
nokesnius tam šuliniui taisyti. 
3et minimi gyventojai atsisakė 
mokėti. lai jis iš pykčio šu
lnį uždarė ir neduoda apylin
kės gyventojams vandens, bet 
naudojasi pats vienas. Pagal
vok, kunige, juk darai didelį 
netei ,mgumą apylinkės gyven
ti,jams, neturintiems iš kur 
imli vandenį. Matot, piliečiai, 
kaip elgiasi kunigai su savo 
kaimynais. Vargdienis.

SPORTAS SU PEILIAIS

Z. Kalvarijoje atėjimai, up- 
kasiai darbininkai, dažnai pei- 
iais, kumštimis ir kitais įna
giais sportuoja... Vietos gyven
tojai prie tokio sporto neside- 
la, bijo. Rugsėjo 27 d. minėti 
upkasiai, išsitraukę valstybines 
lai p “riktingai” jsisportavo, 
kad peiliais suraižė vieni ki
tiems ne tik sermėgas, blius- 
kas, bet persibadė rankas, žan- 
ius... Vieton daktaro pagalbos, 
nribuna policija rašyt protoko
lų. Aišrč.

SALANTU NUOVADOS 
VIRŠININKAS

tarimą panaikino, kaipo netei
sėtą ir nevykdintą. Zigmas Petrulis, I

Bydvaitei buvo išduotas nuo-1tai prasižengęs prieš 
rašus, kuris pateko į teismo t laike rinkimų šiemet 
tardytojo Petkevičiaus rankas. “Lietuvos” 222 No.
Man užvedė bylą. Buvau Pet-
kevičiaus tardomas, kurs pa
reiškė, kad iš gyvenamosios 
vietos neprasišalinčiau. Po kiek 
laiko Petkevičius pasišaukė ma
ne pas save ir pareikalavo už
stato 20,000 litų.

Tokių pinigų neturėdamas 
ir nenorėdamas atsidurti kalė
jime, labai nusiminiau. Buvusia 
viršaitis Juškevičius patarė

aipo rim- 
įstatymus 

seiman, iš 
matoma,

kad yra paliuosuotas.
Paliuosavimas yra l,e abejo 

paremtas rinitais skundais. 
Petrulis sužinojęs apie jo pa- 
liuosavimą, tuoj leidosi Į visas 
puses ieškoti užtarimo, kad įro
dyti savo nekaltumą. Pirmų 
kelionę padarė į Kretingą, iš 
Kretingos Kaunan. Sugrįžęs iš 
Kauno, matyt su blogu upu, vėl 
grįžo antrų syk Kaunan. Bet

NEŽIŪRINT kiek moketumčt, jokis kitas 
cigaretas neužgan^dins taip kaip rūkstantis 
Camel. Jokis kitas nėra tiek geras, tiek 
pilnas gerumo, kiaurai ir perdėm.

Camel vyravimas išsilaiko matais, dėlto 
kad užganėdinimui smagumo, ir grynam 
pasidžiaugimui jokis kitas cigaretas mylios 
neprieina prie Camel. Negalima surūkyti 
tiek Camels kad skonis nuvargtų. Jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo.

Pamėgime Camel vieni pinigai neturi bal

so. Milionai kurie lengvai išsigalėtų mokėti 
brangiau, perka ir ruko tik Camels. Visose 
gyvenimo profesijose “Pasiimkite Camel” 
yra pripažintas kaipo gerumo praleidimo 
žodis prie viršiausio cigaretuose.

Mes kviečiame jus pabandyti Camels. Į 
vienų šitą rūšį didžiausia pasauly tabako 
organizacija sudeda viską ką pinigas gali 
nupirkti. Jei norite skaniausio rūkymo ko
kis kada nors paėjo iš cigareto—

Pasi > m k it e ( am et!

R, J. .REYNOLDS TOBACCO C O M P A N Y , W I N S T O N - S A L £ M, N. C.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvcilcro ........  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius .sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7,00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................... ............. :....................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 19*26 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................... ...............................  55c
Namų darbai, naminė sąskaitybč ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

VE --------- " ---- i

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

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

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, Ilk

f
 NAUJIENOJ Pattern Dept.

1739 S. Halsted St., Chicago, 111.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

man nueiti į kleboniją. Nuėjau. 
Kun. Korzonas mane “nurami
no”, suredagavo vieną raštą 
apie išstojimų iš valstiečių liau
dininkų s-gos l)-iui Mikulskiui, 
antrą raštų apskr. viršininkui, 
kad išbrauktų mane iš Kalnėnų 
v. 1. kuopos pirmininku, tre
čių -‘‘Žemaičių Prieteliui”, kad 
buk tui, aš atsisakiau iš v. 1. 
sąjungos. Visus tuos rašius pa
sirašiau.

Po to—nebereikėjo kaucijos 
Petkevičiui 20,(MM) litų sumo
kėti. A. Gricius.
Telšių vaisė, viršaičio padėjėjas.

(Miestas ir valet.)

Nėra kito šaltinio, 
Iš kurio plauktu 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

matyt, nieko negelbėjo. Nežinia, 
savo protu, ar kieno pataria
mas sumanė dar kitaip verstis. 
Kreipėsi į nekuriuos valsčiaus 
seniūnus, prašydamas ar įsaky
damas, kad pastarieji sušauk
tų seniūnijų krivūles ir kad 
krivūlės išduotų jam paliudy
mų, kad jis esąs geras, ištiki
mas, sąžiningas žmogus, arba 
pagaliau, kad krivūlės išreikštų 
savo norų, kad Petrulis nebūtų 
paliuosuotas. Bet deja, čia 
nieko1 nepešė. Atsirado tiktai 
du seniūnu, iš kurių vienas no
rėjo 'sudaryti kokį tai prašy
mą, vaikščiodamas po seniūni
jų Petrulio naudai. Antras, gi 
daug smarkesnis, sušaukė kri
vulę, į kurią kviesdamas grųsi- 

Ino gyventojus, kad neatvykę

bus nubausti po 10 litų. Susi
rinkę gyventojai išgirdo, kad 
krivūlė sušaukta visai pašali
nių asmenų tikslams. Susirin
kusieji labai užsigavo ant se
niūno; jokio liudymo Petrulio 
palikimo reikalu, bei įrodymui 
jo sąžiningumui— nesutiko iš
duoti.

Prieš seniūnų ir jo sauvališ- 
ka pasielgimų bus iškelta byla, 
nes krivulę seniūnas gali šauk
ti įsakius viršaičiui ir reika
laujant seniūnijos gyventojams, 
bet ne nusižengusių prieš įsta
tymus valdininkų parėdymu jų 
reikalams ginti. Tuo budu visi 
Petrulio žygiai niekais nuėjo. 
Daug malonumo padarytų gy
ventojams, kad nuovadų Pet
rulis greičiau apleistų.

—Tamsuoliu brolis.

21191
7569 -J.

Pilkai
Julijonai Bučienei

22499 J. Staškunui
23120 * S Pilkauskui
23121 P. Astrauskienei
23128 —B. Putžemienei
55846 M. Urbonienei
55753 P. Globiui

7587 - M. Vališaufikienei
21602 1). 1 Atkoševičiui
22558 -P. Rekašiui

7625-_ I Rudinskui
21456 K. Pilibavičiui
55706 -O. Bcnekunaitei
12491 -O. Kaulinienei
12192 J. Juodzevičiui
7406 -K. Girgadicnei

21 170 ^J. Bučienei
7426- Adomaičiui
7425 V. J. Adomaičiui
7131 — 1 Talksniui

55738 --O. l*hlišaitienci
74 15--U. Šatkauskienei
7467 -O. Vilčauskicnei
7473 o. Bukienei
7188 J. Turauskiui
7498--O. Zakšauskienei
7551 -E. širinova i
7552 -E. Kučiauskui
7500- -A. Staseliui
7571 -J. Giminauskui
7582—J. Vaškiui

55148--P. Giedraičiui
21485 —Onai Sungailaitei

7566—Liudvikai Mačiulienei
9583—Onai Petraiticnei

23122—Johanai Kasputaitei
23129—Antanui Stukui 
55711 — Teresai Davainienci 
55719—Mykolui Kazickui

55755 Elzbietai Samulionienei 
958 -Petrui Vaštakni

7595 -Mykolui Matuzui
7588 Pęlrui Vilartui

21601—Jurgiui Vaiččnui
7611—Juozapui Tamkunui 

55735 Janis Benders
7457 Dionizui Jančevskiui 
7163—Petrui Norbuntui 
7485 -Kazimierui Mockaičiui

21492—Onai Sauhoraitci 
7554—Liudvikui Maciui 
7553 Juzefai Jenčiauskienei 
7499 Kristinai Bingelienei 
7581- M. U r. Ciemnalonskienei 
7575—Onai Bevcrungienei 
7576 - Kaži m. Kasparavičiui

23125—Marijonai Šimkienei 
55738—Valiuliui Jonui
55739 Salomijai Mačiulskaitci 

I 55743—()nai Vitkienei
7603—Anelei Janulionytei 

21603 Julijai Gasjunaitei 
23139- Andriui Kuzmickiui
7216—Agotai Pranculienei

23086—Stanislovui Šimkui 
7392—Uršulei Klimienei

12524—Teofilei Zekiutei 
21465- Antanui Petkui 
21472- Marcijonai Kelpšienei

7415 -Pranciškai Zurbienei 
23099- Eleonorai Narkevičiūtei 
23102—Benediktui Alminui 
i 7421—'Teklei Čepienei 
12539— Kotrynai Paulukonienei
7435--Onai Šimkienei
7111 —Vitoldui Bieliauskui

12536- N i ncui Mačiuli ui
231(15—Vjncusei Kazlauskienei 
55729—Elžbietai Samulionienei



NAUJIENOS, Chicago, TU.

"BAYES ASPIRIN" 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

\. Serą f i m o v ič

Kieno sodas? Garsiy amerikiečiu 
gimimo dienos

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio
Prisiėjo man Imti 

bernijoj. Pataikiau 
susirinkimą.

Prie senos cerkvės

.. gu- 
kaimo

Rutherfoid Birchard llayes

v’<

susirinko

kaimyninio dvaro po-

i, kaimynėliai, skriau- 
mare . Visa soda jusu

Does not affect 
thė Heart

ii išraškė, nė obuolėliu su- 
vii nepaliko. l’< ką? Už 
us mani 
Žinoma. negera?,

prezidentas gimė 
\vare, Obio, spaliu 
Nors originališkai

devynioliktas 
netoli Dela- 
1 d. LS22 m. 
buvo narys

jeigu duona gi ra, sveikatai ii 
šilta duona nekenks. Pilnai no 
iškepat duona niekam netinka

■

Vaikai (langiaus duonos vai 
gys, jeigu gaus įvairios rūšies 
Kartais jiems labai patinka, jei
gu motinos naujoj formoj ke 
pa duoną, 'laipgi galite įvai 
rinti ..<hu>na, idedant razinku 
džiovintu serbentu ar kokit 
riešutų. — FLIS.

Greit Išeis
GYVENIMAS

MūncHiniH žurnalas

A. žYMpNTAS
Redaktorius-LeidėjaH

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

Kol jus nematot “Bayer'Kry
žiaus’’ ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per nrilionus vartotojų

lai mat.
ne

dešimtis penkių metų nuo

Slouų Galvos skaud.

ma
to? Kaip gi tai ne mano? Kas 

i apie jį rūpinosi? Kas jį sau
gojo? Būdavo ir šakelę priri
ju ir kirmėlėlę nuimsiu ir vis 
’alvoju ir galvoju apie sodą,

jo prie republikonu partijos, 
nes buvo priešingas vergijai. 
Naminiam karui prasidėjus, jis 
liuosnoiiai pastojo tarnystėm 
Dar biidaifuis armijoj buvo iš- 

, į Kongresą, kur daug 
pagerindamas “copy- 

autoriškų teisių jstaty- 
1S69 m. buvo išrinktas 
žaist ijos gubernatorium.

187G m. nominuotas i preziden
tus, ir tapo išrinktas. 
ITt inoiit’c 
1893 m.

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

Adresas:

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard '3669
Draugai užsirašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit. 
------  J

tus nurodvniib

ina.I

Jis mirė 
Obio, sausio 17 d. 

ir net šiandien jo vie
šos kalbos vartojamos kaipo
priežodžiai kalėjimų vedimo.

Jei. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38lh Street, Chic.fo, III.

Reumatizmo
Skausmų

turi patikliu-

nuoja keletą centu, 
taip >i parduoda buteliuose po

1 oo.

JEIGC NORI IM T LAIMINGI !
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar 

bais, bet gyvo užsigančdinimo ne
turimi- patys nes negalime patyn 
*O atlikt.

Tam yra išrastas Gulbransen 
1 lep.:. tei i n g p. anas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo bubu iš 
reik.šil; mas savo vaidintuve ir jau 
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

Įsigyti ta, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. BUDRIK
3313-3417-21 S. Halsted St

LIETUVON

žemos nupigintos kainos trečio 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 ik 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai 
rėdos $181.00 iki 8B6.00.

Suv. Valstijų jstatv mai paveliji 
'lamstai paviešėti savo gimtinėje vic 
r.us metus ir sugrįžti į Suv. Valsti 
jas liuobai neįskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kai 
MAJESTIC, didž ausias pasauly 
OLY.Mi’K, HOMERU', LAPLAN1 
BELGENLAND. PENN LAND-(ex 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABU 
siulo greitą kelionę į Cherbourp 
Southanipton, Antwerp. įSug laivų

keleiviai 
dviems- 

Pa

Visi musų 3-ėios klesos 
gauna atskirus kambarius 
keturiems ar šešiems žmonėms, 
togumai, puikus maistas ir manda 
p - imas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen-

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Chicago, III.

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

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

SKALDOMOS KOJOS IŠGYDO
MOS. Prakiurusios kojos, Skaudulio- 
tos, Pasididinusios gyslos, Goiteris, 
Eczema, išgydomos kol jus dirbat. 
Reikalaukit dykai knygutės: “How to 
Heal My Sore Legs at Home”. Ap- 
raŠykit ligų. A. C. Liepe Pharmacy, 
1368 Green Bay Avė., Milvvaukee, Wis.

is mano, mano sodas. Nie 
■eišdris atimti jo iš manęs.

Žinoma, rūpestis p 
iido iš pulko, kiekvieną

’.erusi, tuojau šonan. nupestis 
avo, o mes. Imdavo, medelius

<atik
ts nuo
namus

duobės. |

i jus norite, žmonės,
kastuvo nepakeliu.
gi tau! Nesivargini, 
aplinkui, pas tavi' 

neauga ant rankų.
Tai mat1 O jus sakote, kad 

odas ne mano.
O kaip mes rudeni ol>uw- 

:us imdavome, pradėjo spieg- 
e spiegti kareivienė Matrona, 

lamnvsies. tampysies visą 
ieną po obeles. laipiosi, lai- 
iosi kopėčiomis, o už visą die-

aš ir

Michael Idvorsky Pupin

Garsus Amerikos išradėjas 
pine 1 d vore, 1858 m. Idvor,as 
ada prigulėjo Vengrijai, bet

šiandien
Sulaukęs 

I Amerikon.
16 meili a įvyko 
Be jokios pagelbos

l žbaiodamas (’.olumbia l’niver-

mokintis (’.ambridge Universi
tete. Anglijoj. Vėliaus moki
nosi Berlino Universitete. Su-

l?ia Universitete, lis išrac 
lis telefono pagerinimus.

Inventor). 
gyvenimo

loImmigrant 
aprašymas 
laiko, kuomet

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richinond Street
- ------------------------------------------------------------------------/

------------- ------------- -----------
Jei abejoji akimi*, pasiteirauk

Dr. A. R. B1.U.V1ENTHAL
* Ipll'llicstl Isl 

T.!. Boulevard 6487 
dCJfl s. Ashland A v.

Kumpas 47-tos 
ant 2 lubųV-........—.....------ —--------- .y

r — —— l--*
Patyrusi gydytoja ii akušere 

Naprapal h

Dr. N. Žukauskas
3219 So. Morgan Street

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

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3191 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose prie.* 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Trynimas
Pagelbsti

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimenU):

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura- 
inininlui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35č.—vaistinėse—70c.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. 
> ................ .

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, išskynus ket vergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

r-- — ----------------------

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. \Vashington &. Clark
Namų Tek: įlydė Park 3395

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis IštaisoJOHN B. BORDEN

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dcarbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Narnų Telefonas Republic 9600

K.JURGELIONIS
ADVOKATĄ S 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor uf Optics
Vai. nuo 10 ryto iki 8:30 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted Street
2-ros lubos

Saugokitės
Šalčio

Šaltis reiškia pavojų. Vien nuo pneu
monijos kasmet mirštu 150,000. Nesu
skaitomos kitos bėdos kjla iš. šalėių.

Sustabdyk šaltį paėioj pradžioj, grei
čiausiu ir „veikliausiu būdu. Imkit 
llill’s Cascara-Bromiile-Ųuinine. Jis šal
tį sustabdau 24 vai., o gripą j 3 die
nas, Jį dabar milionni vartoja, nes per 
25 motus nieks nerado geresnio būdo 
Išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka- 
4a galit gaut. šitą. Visos aptiekus par- 
iuoda Hill’s.
Piktai Gauk Kftiua 30c

CASCARA > OUININE
Liaudoua su paveikslu

nu Ameriką su Europa, 
knygoj “Nuo Imigranto iki 
radėjo" (Erom 

yra 
nuo to
piemuo iki atvykime 
1925 m. jis buvo i.š-

American 
Association lor the Advance-
r.ient oi Science.

Amerikon.
ir kopėčiomis nepalaipio-i rinktas prezidentu

Dieve!— suriko ponia, 
š gi 
iu. Bet visgi sodas mano. Aš 1 
iekviena medeli taip žinau, • 
aip vaikus savo.
Išėjo iš pulko 

is. senas sentiki 
a, susilenkus.

J. P. WAITCHES
LIETUVIS -ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pul 1 man 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Soson James VVhitcomb Riley

ėdamas i ponia

Pajudino ap-1 
burną ir žiu-Į 

griaudingu

iekuo
■ivo,

)UV(>.

Klausyk, ponia, senelis ta- ; 
duok I)ieve jam dangaus 1 

tę... Pats visur būdavo, 
niekam patikėti negalė-Į 

rūpestingiausias žmogus

ir ponia gi 
iš pulko.

o raskomis,' niekam nepatikė- 
avc. Būdavo, išvarys senin
as mu* (baudžiauninkai mes 
im buvome) i dvarą dirbti, oi 
š tuo laiku jaunas dar buvau, Į 

kokius trysdešimts 
kasti šitame so- ' 
kasamu, o jūsų ' 
po soda ir žiu-!

James \Vbitcoml; Biley gar
sus ir mylimas Amerikos poe
tas gimė (ireunlield, Indianoj, 
spalių 7 d. 1853 m. Budamar 
advokato suims ,jo šeimyna no
rėjo. kad ir jis sektų tėvo pa
šaukimą. Bet kadangi jis ne
mėgo mokintis, tai pabėgo iš 
namų ir piešė ženklus kur lik 
apsisek ė. Per dešimts mete 
keliavo per Obio valstija pieš
damas visokius ženklus ant 
tvorų ir apleistų namų. 1877 
m. su knygų leidėju sumislino 
publikų apgauti, išleidžiant ei
les po vardu b'dgar Allan Poe. 
Daugelis žinovų tikėjo, kad 
Edgar Allan Poe ištikro paraše

JOHN KUCHINSKAS
LAVVYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas ('anai 2552

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

V. VV. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

ivarv 
meniu duobių 
e. Kasame,

i, o rankovėje bizūnas, 
'amatuos iškastą duobę 
ai mažai iškasęs busi, tai 
gulkis, tu šioks, tu toks”. Kur- 
i žmogus dėsies, gulies,

buvo darbas jauno poeto. 
Įėjo rašyti po 
Jo eiles mėgsta 

nes jis
vai du.
irieji amerikiečiai,

Po
save 
jau
dint

ir tik

o jis 
tai ir

is pats, štai man jau 
ios dešimti metai eina, 
•akaly kažkokį šalti jaučiu...

o nz

Dabar tau, seni, tai gerai, 
tada tai visai šilta gal buvo. 
Ponia prisidengė nosine vei-

Tai, kas seną prisimena, 
am akis lauk.

alkus nėr kas prisiminti, šim- 
ą akių turėtum, visas išbady

tum. Ir apie naujus laikus 
ninint jų taip neužtektų.

Kieno gi sodas?
Iš rusu J. C-lėnas. .

SIUSKIT PEK

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai j

atsitikimus ir
dienas.

1915 m. Indianos gubernato
rius išleido proklamaciją pa
skiriant jo gimimo dieną kaipc 
šventę. Hilev mirė liepos- 22 d. 
1925 m.

GERA DUONA

Nors duona užima labai svar
bią vietų prie kiekvieno valgio 
bet vaikai daugiausia duonos 
vartoja vidurdienyj, nes laba 
daug vaikų neša užkandžius į 
mokyklų. Beveik kiekviena mo 
tina savo vaikui padaro “sand
vičių” (dvi riekutes duonos su 
sviestu ,tarpe kurių įdėta mė
sos, sūrio, arba ko kito). Sand
vičiai nepriduos apetito, jeigu 
gera duona nevartojama. Moti
nos, atsiminkite, kad sandvi-

^čiai nebus- vaikų išmesti iš už
kandžių baksuko, jeigu varto
site gerą dponą.

Gera duona, sulig Su v. Vals 
tijų Žemdirbystės Departamen 
to nusprendimo, turi trupią 
storą plutą, minkštimas notas 
luotas, ir kepalas lengvas, be 
ne sausas. Daugybė žmoni’ 
tiki, kad nesveika valgyti šil
tos arba karštos duonos, bet

PIRMAS SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

Perkant tiesiog iš dirbtuvės sutau- 
>ysit nuo 25% ,iki 50% nuošimčių 
mt seklyčios setų. Padirbam ant už- 
akyino. Taipgi užlaikėm gatavų pa- 
larytų dėl pasirinkimo. Materiolas, 
laibas, gražumas ir stiprumas už- 
ikrintas. Dabar geriausi proga užsi
sakyti, ir dėl svečių turėsit puikiau- 
ius rakandus ir sutaupysit didelį 
įuošimtj. Šiaip užlaikom visokios rų- 
ies rakandus ir parduodam pigiau
siom kainom.

GLOBĖ FDRNITDRE & 
UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

For Cuts and Wounds
Apsisaugoki! užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžhną su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zenite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

A. A. OL1S
ADVOKATAS

lt S. La Saite St. Room 2001
Te. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 1

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
PėtnyČios.

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Arense 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

< -DR. HEnZMAN - >.
— IŠ .RUSIJOS —

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Nakti

South ‘ hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

r--------- - - -- ----------- -------------  -;

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. | 

i — *____________ _________ _____

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

)r. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

ilandos: 1—3 po piet, 7—8 lak. Ke
liomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Are^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tei. Midway 2881

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE K1HN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone I’laza 3200

DR. M. J. SHERMAN 
SpecialintaM Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfa* 6853

Unijinė Spaustuvė.
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The Lithuanian Daily New«

Published Daily Except Sunday 
bv tbn Lithuanian Daily No** Pab.
1 'o Ine.

E.Htnr P GRIGAITIS

173® South ITaltdod Street 
ChicaKo. UI.

Telephone Roosevclt 8500

Subscriptlon Rateg;
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outsida of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

Entered aa Secnnd Clatu Matter 
Marei 7th. 1914. at tho Post Office 
of Chicago, TU, undnr tha act nf 
March 3rd 1879.

Naujienom eina kamlien iiskirlant 
sekmadieniui. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1739 S Hulstrd St., Chlcafio, 
111. — Telefonai* Rnoaevelf ^500.

APSIMETA MAŽAIS
KŪDIKIAIS

Komim.stai, kurie rėkia apie 
dabartinės Lietuvos valdžios 
“despotizmą”. visgi leidžia 
Kailiu savo laikrašti, “Darbi
ninku Atsiuvą”. ko prie kle
rikalu valdžios jie negalėjo da- 
i \ 11.

Tas jų laikraštis tačians yra 
pilnas melo ir begėdiškos de
magogijos. Viename jo nume
ryje. pav. Įdėta šitoks “filozo- 
I avimas” apie darbininkų pro
fesines sąjungas ir socialdemo- 
ki alus:

‘ Kai kuriose ( ' “.X. ” Red.) 
darbininkų p ro į są j u 11 g'bse
dirba socialdemokratų parti
jos nariai. Dirbdami profsą
jungose, jie turi vesti strei
kus, turi dalyvauti konflik
tuose. kylančiuose tarp dar
bininkų ir darbdavių. Būda
mi kai tais ( ' “N.” Red.) pa- 
t\s darbininkais, jie visomis 
jėgomis stengiasi laimėli 
streiką, likviduoti konfliktą 
darbininkų naudai.

’ Bet iš kitos pusės, mes, 
matome vidaus reikalų minis-! 
lelijos viršum'ji' sėdinti, ir-1 
g; socialdemokratu, Vladą 
Požėlą, kurio policija puola 
streikuojančius darbininkus, 
im s muša, areštuoja, rašo 
protokolus ir kitaip gąsdina. 
Prieina net iki to, kad so- 
cialdemokiatinė (' “N.”
Red.) policija areštuoja už 
vadovavimu streiku degluki- 
ninku sąjungos pirmininką 
socialdemokratą Volkovičių, 
uždeda jam geležinius pan
čius ir, kaip koki žmogžud’, 
varo j policiją. Kilus strei
kuojančius degtuku fabrikos 
darbininkus sumuša šautuvų 
buožėmis ir lazdomis' iki 
kraujų, sudrasko ju drabu
žius. Jas pats atsitinka šio
mis dienomis ir su Jonavoje 
streikuojančiais lentpjūvių 
darbininkais: ir juos užpuo
lusi socialdemokratinė (! 
“N.” Red.) policija sudau
žo. . . ”
Komunistinis “DaiL. Atsto

vas” sako, kad tai “ne visiems 
suprantami dalykai”. Nesupran
tantiems šitų dalykų jisai ‘‘aiš

kina’', k<yl policija užpuldinė
janti streikuojančius darbinin
kus sulig socialdemokrato mi- 
nisterio Įsakymu. O įsakymai 
mušti darbininkus, cs# duoda
mi šitokiu tikslu:

“Socialdemokratai nori pa
rodyti, kad darbininkai pa
tys nieko negali iškovoti, 
jiems galima tik šį tą duoti, 
šitą išprašyti. O išprašyti ir 
duoti komunistai nieko ne
gali (kodėl gi jie nepasidali
na sendvičiais, kuriuos gau
na iš Maskvos? “N.” Red.), 
jie gali lik kovoti ir ruošti 
bei vadovauti (hm! hm! “N.” 
Red.) kovai. Duoti trupinįų, 
išprašyti maloniu gali social
demokratų vadai, nes .jie yra 
Seime, jie ministeriai. Social
demokratų vadai mano, jei 
pirmi streikai bus sulaužyti, 
darbininkai netikėsią satfo 
jėgomis. mesią komunistus 
(didelė dauguma Lietuvos 
darbininkų šiandie jau ne
klauso komunistų. “N.” Red.)

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................... _ $8.00
Pusei metų ..................   $4.00
Trinia mėnesiams .................... 2.00
Dviem mAuesi&mt ...............  1.60
Viekam mlnesiui_______ __ _ ,7b

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................. 3c
Savaitei ......................................... 18c
Minesiui ....... ..............................  75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje. 
paštu: e

Metams ....................................... $7.00
Pusei metų ..................................  3.50
Trims mėnesiams ........................ 1.7b
Dviem mėnesiams ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ...........-................ 75

Lietuvon ir kitur ufaioniuoset 
(Atpiginta)

Metams ........................................ $8.00
Pusei metų ..................................  4.01
Trims mėnesiams ..............  2.0<
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

ir eisią pas socialdemokra
tus malonių prašyti.

‘štai, kam tas viskas da
loma, štai, kam siunčia poli
ciją streikams laužyti, kam 
muša, areštuoja ir rakina 
geležiniais pančiais darbinin
kus ir tame skaičiuje net 
socialdemokratus darbi n in
kus.”

šita be galo “gudri” filozo- 
lija rali apmulkinti negut ma
žą vaiką. \ įsi suaugę Lietuvoj 
'.nuaiė-> žino, kad Lietuvos po 
licija ne tik nėra “socialdemo- 
Araliska”. bet dar loli-gražu 
nėra ir demokratiška, ir Lie
tuvoje' vargiai surasi tokį asi- 
,į, kuris tikėtų, kad socialde
mokratas Požėla liepia polici
jai mušti streikininkus ir dėti 
jiems geležinius pančius ant 
lankų. Tai vis yra žiopli ko
munistiškų tauškalų prasima
nymai !

Dabartinei Lietuvos valdžia’ 
policija teko tokia, kokią suda
rė ir per Šešis' metus auklėjo 
kierikalai. Aiškus dalykas, kad, 
tik patekus j naujas rankas, 
policija negalėjo tuojaus per
sikeisti.

Policija, kaip ir kiekvienas 
“organizuotas kūnas”, turi tam 
tikras “idėjas” (dvasią), tam 
tikrus veikimo metodus ir tam 
tikrą asmeninį sąstatą. Kuo
met naujoji vyriausybė paėmė 
j savo rankas valdžią, tai ji ga
lėjo tiktai pakeisti kai kuriuos 
bendruosius Įstatymus, liečian
čius policijos pareigas, ką 
valdžia ir ją remiančios parti
jos Seime ir padarė, ats'teigda 
mos piliečių laisves, panaikin- 
damos karo stovį ir pravesda- 
mos amnestiją politiniems ka
liniams. Po to valdžia dar ga
lėjo pašalinti iš vietų kai ku
riuos policijos tarnautojus, pa
sižymėjusius praeityje kokiais 
nors įstatymų peržengimais. 
Bet išmokint policiją kitaip, 
negu prie klerikalų valdžios, 
elgtis su piliečiais, kitaip su
prasti savo pareigas, ir t. I. — 
aišku ,naujoji vyriausybe ne
galėjo urnai. Kol visas polici
jos “aparatas” bus perdirbtas, 
perauklėtas, praeis dar, be abe
jonės, keletas melų. Bet kurią 
organizuotą jėgą (draugiją, 
partiją ir t. I.) pertvarkyti 
naujais pagrindais ir įkvėpti 
jai naują dvasią yra, kaip ži
noma, sunkesnis darbas, kaip 
jų iš naujo sudaryti.

Dabartinė Lietuvos valdžia 
gyvavo viso tik keletą mėnesių. 
Tečiaus komunistiniai kūdikiai 
pasakoja, kad per tą laiką jau 
visi Lietuvos policininkai, per 
metų metus auklėti klerikali
niam smurte, staigu pavirto 
“socialdemokratais”!

i Tas faktas, kad naujasis vi
daus reikalų ministeris šalina 
iš tarnybos policininkus, kurie 
“krikščionišku” budu užpuola 
darbininkus, ir kad jisai duo
da policijai instrukcijas, dėl 
kurių visi atžagareiviai Seime 
kelia peklą prieš valdžią, — 
aiškiai rodo, jogui socialdemok
ratui Požėlai tikrai rupi įgy
vendinti Lietuvoje teisėtą ir 
žmoniška tvaiką. Tik tokioje 
tvarkoje galės sėkmingai ko
voti už savo klasės reikalus ir 
Lietuvos darbininkai.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Amerikos Lietuviu Taryba
Amerikos lietuvių turėjo sa

vo Penktą Apierikos Lietuvių 
Visuotiną Seimą Philadelphi joj, 
Pa., rugpi učio 21), 30 ir 31, šių 
metų. Visos didesnės ir dauge
lis mažesnių kolonijų laivo re
prezentuojamos. Iš viso delega
tų buvo 129, jų tarpe 19 mo
terų. daug Amerikoj gimusio 
jaunimo ir' beveik visi senieji 
Amerikos lietuvių veikėjai.

Seimo dienotvarkė buvo pa-' 
dalinta į tris skyrius: kultūri
niai, ekonominiai ir politiniai 
reikalai. Seimas buvo labai 
tvarkingas ir entuziastiškas, 
nes susirinko dvidešimtini me
tų vėliau po pirmojo 
1906 metų Seimo. kuris 
Įvyko tame na t. Philadelp- 
Ihjos mieste. Bet kuomet pil
name Seime tartasi apie pagel
ią pavergtai Lietuvai ir jos 
Šmonėms, tai dabar atida buvo 
itkreipta i laisvą Lietuvą, jos 
įmonių valdžią ir į būdą palai
kyti lictuvvstę ir sustabdvti iš- 
‘autėjimo tendenciją Amerikos 
’ietuvių tarpe.

Kadangi Seimo Užrašai (pro
tokolas) telpa pilnumoj Ame-i 
\k(;s lietuvių laikraščiuose, to- 
Td aš čion apsilenksiu su vi

sais formalumais, rezoliucijo
ms ir tam panašiai, bet pasi- 
enkinsiu aprašymu abelnais 

bruožais nutarimų, kurie Sei
nų buvo priimti ir priežastis, 
kurios vertė Seimo delegatus 
nie to; ir pagalinus, kas yra 
neikiama ir koki planai atei
viai yra Seimo sutverto orga
no Amerikos Lietuvių dary
bos užbrėžti.

I. Kultūriniai reikalai
1. į Amerikos lietuvių pasal

ūnes draugijas pirmiausiai at
kreipta dėmesio. Imigracijai 
š Lietuvos sumažėjus, o naujai 
ietuvių, Amerikoj gimusiai 
jentkartei besišalinant nuo at- 
•ivių lietuvių organizacijų, mu- 
>ų pašaipiuos draugijos, kurių 
Amerikoj turime su virš dviejų 
'alkstančių, atsidūrė gana keb- 
ioj padėtyje: senieji nariai 
niršta, išstoja iš draugijos, iš- 
/ažiuoja i Lietuvą, o naujų 
lėni. Reikia jas sutvarkyti, 
arpininkauti dviejų ar daugiau 
i raugi jų su panašiais tikslais 
/ienam mieste esančias suvie- 
lyti, sujungti jas su nacionale 
organizacija, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj, pritraukti 
irie jų jaunimo gentkartę, ir 
dainai rūpintis apsaugoti jas 
nuo pakrikimo ir žuvimo. Tam 
tikslui Amerikos Lietuvių Ta
ryba turės komisiją, kuri išstu- 
lijuos reikalą ir pagelbės drau
gijoms.

2. Amerikos lietuvių niokyk- 
os yra antras labai svarbus 
misų išeivijos klausimas. Mes 
Tirime . savo .kolonijose didoką 
skaitlių parapijinių pradinių 
mokyklų, taipgi porą augštes- 
•lių sektantiškų mokyklėlių, o 
sekuliarių, kur visiems bot 
mokslas prieinamas, turime vos 
pustuzini įvairiuose miestuose, 
kur po porų valand.ų vakarais 
žiemos laike ir dienomis vasa
ros laike lietuvių kalba yra 
dėstoma. Lietuvių po įvairius 
Amerikos miestus išsimėtymas 
nedideliais būriais yra didelė 
kliūtis geros , mokyklos, gim
nazijos lipo, įsteigimui. Vienok 
Seimus manė, kad yra galimas 
daiktas tai atsiekti, ir pavedė 
Tarybai per tam tikrą Mokyk
lų Komisiją tą dalyką realizuo
ti.

3. Amerikos Lietuvių Spau
da Seimo buvo nuodugniai ap
svarstyta, ir vėl imant į aty- 
dą imigracijos sumažėjimą ir 
jaunuomenės nuo lietuvių toli- 
nimos, spaudos sunki ateitis 
permatyta. Kadangi lietuvys
tes likimas Amerikoje priklau
so nuo spaudos, nemažiau kaip 
ir nuo draugijų ir mokyklų iš
likimo, lodei Tarybai paVepta 
rūpintis spaudos palaikymų, 
laikraščių ir knygų platinimu ir 
popularizavimu pastangomis ir 
pliuiais, kuriuos išdirbs tam 
tikra Tarybos Spaudos, Knygų 
ir Skaityklų Komisija.

I. Amerikos Lietuvių Jauni
nu; klausimas buvo svarbiausias 
klausimas Seime. Reik atmin
ti, kad mes dabar turime Ame
rikoj suvirš vieną miliniui Ame
rikoj gmiusių lietuvių ir lietu
vaičių, ir palaikymas juose lie
tuvystės yra milžiniška prob
lema. Ateiviai lietuviai su sa
vim iš pavergtos Lietuvos la
bai mažai teatsinešė dvasinių 
ir kultūrinių ypatybių, kurios 
imponuotų ir pritrauktų prie 
lietuviškumo daug augštesnės 
kultūros progresyvius jaunuo
lius. Kalba apie tėvynę Lietu
vą juos irgi negali užintere- 
suoti, nes ryšiai, draugai sutik
ti prie užsiėmimo mokyklas ap
leidus, — viskas įraukia juos 
uio provinciališko lietuviškumo 

į tą tarptautišką konglamora- 
ciją, vadinamą amerikonizmu. 
Seimas pilnai supratęs sunku
mą, beveik negalimumą atei
ties. rado reikalingu jaunimo 
iteičia rūpintis patiems jau
nuoliams, kurie parode intere
so lietuvystei ir palys Seime 
dalyvavo, steigdamas prie 'ka
rybos specialę Jaunuolių Ko
misiją iš septynių čiagimių 
jaunikaičių ir mergaičių, kurie 
su Tarybos pagalba organizuos 
Amerikoj gimusius lietuvius ir 
lietuvaites.

5. Lietuvių Medas atkreipė 
Seimo atidą. Iki šiol menas ne
buvo palaikomas atatinkamoj 
aukštumoj. Musų teatrai ir 
koncertai buvo labai silpni ir 
aukštesnės kultūros paragavu
sius asmenis neimponavo. Skir
tumas ir podraug musų silpnu
mas* buvo aiškiai patėmylas 
viešint artistams iš Lietuvos, 
kaip Petrauskas, Babrys, Vaič
kus, Dzimdziai, Jozefskaitė. 
Seimo išrinktoji d aryba dės pa
stangas pagelbėti musų meno 
mėgėjams ir švarinti ir tobu
linti musų sceną.

6. Lietuviu Moksleiviu Rei-c c
kutai Seime buvo atrasti svar
biais, reikalaujaiųti net tam 
tikros Komisijos prie Tarybos 
sutvėrimo. Norinčių mokytis 
jaunuolių, kaip Lietuvoj taip 
ir Amerikoj, yra daug. Lėšų 
neturint jie kreipiasi prie pri
vačių asmenų, maldaudami pa
šalpos. Ir prie geriausių norų 
ir turtingiems musų visuome
nes veikėjams yra visiškai ne
galimu daiktu visų vertų pra
šymų išklausvti. Ikio šiol Ame
rikos lietuviai turėjo dvi gra
žias organizacijas, kurios užsi
ėmė moksleivių šelpimu: tai 
Dr. šliupo “Aušra” ir socialis
tų Moksleivių šelpimo Dr-ja. 
Pastaraisiais laikais jos veikti 
nustojo, keli tūkstančiai dolerių 
išskolinti tebėr pas moksleivius, 
kurie nežino kam paskolas grą
žinti, ir taip visas darbas ran
dasi suirutėj. SLA, matydamas 
reikalo svarbumą, sutvėrė Mo
ksleivių Fondą, bet šis pasiga- 
nedina tiktai pinigais, gauna
mais SLA. Seimuose, tautiškais 
centais ir neskaitlingomis kuo
pų tam reikalui aukomis. Am. 
Liet. Tarybos Komisija mėgins 
surankioti išmėtytus pinigus- ii’, 
be abejonės, draug su SLA. 
Valdyba išdirbs programą sukė
limui lėšų ir sutvarkymui me
todo aplikantų šelpimui. (Jai 
būt, vienas iš interesingiausių 
ir svarbiausių dalykų bus žin
gsniai, kuriuos Taryba yra už
sibrėžusi daryti, kad Amerikos 
Jungtinių Valstijų Valdžia par
verstų tuos pinigus, kuriuos 
Lietuva Amerikai yra skolinga 
(suvirš šeši niilionai dolerių) 
lietuvių moksleivių stipendi
joms Amerikos universitetuose, 
politechnikuose ir institutuose.

7. Tcstameiituliai užrašai 
viešiems lietuvių reikalams bitr 
vo kitas svarbus dalykas, Sei
mo pajudintas, Pas ameriko
nus galima patemyti milionus 
dolęrių, - pasKiriamus universi
tetams, bibliotekoms, etc. Pąs 
lietuvius tb papročio hcbuVo, 
bent apart labai ipažų paliki
mų bažnyčioms, vieši reikalai 
ir musų pasiturinčių piliečių 
buvo aplenkiami. Tarybos už
duotis bus tų reikalą popula* 
vizuoti.

8. Kėlimas lietuvių vardo 
Amerikoj, nors atrodo nekon
krečių klausimu, vienok Ame
rikoj labai svarbu. Čion yra 
garsinimosi kraštas: nesigar- 
linsi, niekas apie tave nežinos. 
Lietuviai savo nuopelnų kol 
kas nemokėjo Amerikoj “urbi 
et orbi” skelbti, ir todėl apie 
lietuvius mažai kas žino. Len
kai, čekoslovakai, irlandiečiai, 
belgai ir kiti gabesni už lietu
vius toj srityje, ir todėl rei
kale, kaip ir, pavyzdžiui, savo 
tautos paskolos išgavimui, jie 
turi geras pasekmes (belgų 
paskolos $5,000,000.00 buvo 
\ew Yorke išpirkta bėgyje pu
sės valandos). T’arybos užduo
timi bus, su pagelba arry/rikie- 
čių lietuvių, palaikyti lietuvių 
vardą viešoj opinijoj.'

II. Ekonominiai reikalai
1. Prekybos Bumai yra nau- 

’u klausimu Amerikos lietuvių 
tarpe. Tokios organizacijos 
dabar jau randasi Bostone, 
Brooklyne, Cbicagoj, Detroite, 
Worcestcry ir kitur, bet kol 
kas jos dar nėra išdirbusios 
sau nacionalės platformos ir 
nėra susivienijusios bendram, 
planingam darbui. Seimas pa
geidavo, kad visose didesnėse 
kolonijose tokie rūmai bul Į- 
kurti ir centras Įsteigtas ir nu
matė didelės svarbos ateityje 
ne tik prigelbėti Lietuvos kon- 
suliariui štabui Lietuvos ex- 
norto ir importo reikaluose, bet 
oodraug galės* padėti vystymuisi 
tvarkingesnei vertelgystei lietu
vių tarpe čionai Amerikoj. Tam 
tikra T’arybos Komisija turės 
lidelę dirvą toj srityje.

2. Lietuvos-Amerikos susisie
kimas Seimo buvo rastas svar
biu dalyku. Tiesioginis Ameri
kos su Klaipėda susisiekimas, 

• pasažierų ir tavorų reikaluose,
yra pageidaujamas Lietuvos 
zkonominiam bujojimui. Tary
ba kontakte su Lietuvos val- 
tžia ir laivų kompanijomis ga- 

’ės daug kuomi prisidėti laikui 
einant ir reikalui aiškėjant.

3. Lietuvių emigracija Į Ame
riką yra* tiesiog Amerikos lie
tuvių ateities gyvybės klausi
mas. Suvaržius imigraciją ir 
nustačius lietuvių kvotą skait- 
liuje tiktai trejetus šimtų me- 
’ams, Lietuvos ir Amerikos 
lietuviai tuojaus pajuto to į- 
;tatymo sniugį. Tarybos užduo
tis bus imtis žingsnių, kad 
naujas įstatymas, kuris užims 
vietą nuo liepos 1 d. 1927 m. 
dabar galėj esančiojo, bul prie
lankesnis lietuviams. Taryba 
jau dirba toj srityje, ir pirmie
ji žingsniai buvo sutikti su 
gana palankiu ir draugingu 
nusistatymu Wasbingtono ad
ministracijos ir istatymda vys
tės sferose.

(Bus daugiau)

Nelis

Moteriške
________

Saulė blaškėsi pasiutišku 
karščiu, (latvės pilnos dulkių 
burili, lyg šunų bandų; ir ne
spės ratai ar automobilis pra- 
brunizti, jau genasi paskui, 
keldamos, sukdamos ratą. tų 
dulkių gaujos. Medžių lapai 
susirietė į kamuoliukus, tik 
pušų skujos be paliovos styp
so ir kepi narnos saules kvepia 
terpentinu. Prie nedidelio kios
ko kelies, ant akmeniuko sė
dėjo sena sena moteriškė ir 
traukdama iš lerbelės duonos 
gabaliukus, nuo sausros, maty
li, sudžiuvusius, keliais prieki
niais geltonais, kaip vaškas, 
dantimis, — griaužė.

Pro šąli ėjo žmonės skubė* 
darni i namus* pasislėpti nuo 
kaitros, bego laikraščių parda
vėjai, nešini glėbiais laikraščių. 
Moteriškė sėdėjo ir kramtyda
ma plutas kurtais žvalgėsi į 
praeinančius.

Praėjo ponas. Gerais anglų 
medžiagos rūbais apsivilkęs ii* 
rausvą chalatą nešinas.

Moteriške pašoko ir pribėgus' 
prie jo pratarė:

Praneli, tai kur dabar ei
ni? Matai, ir aš čia atėjau 
ir nusišypsojo, kaip nusišypso 
mažulis vaikas tėvų iš kermo
šiaus sulaukęs.

Vyriškis atsisuko: 
Ko nori, moteriške?
Tu ne Pranelis? - silpnu 

balsu beištarė ir nenoromis 
nusisuko. Vėl žmonės skuba.

Moteriškė mato, kaip dulkių 
debesy paskendęs prunkščia 
automobilis ir automobily sėdi 
jos Pranelis. Gražus, išsipuo
šęs. Ji bėga j vidurj kelto ir 
išskietus rankas, tartum, nori 
sulaikyti automobilį. Mašina 
sužviegė, bet moteriškė nepa
sitraukė. Automobilis sustojo, 
o senutė drąsiai pribėgus prie 
sėdinčio automobily pono ėmė 
garbstyti:

—Praneli, koks tu gražus! 
Tai aš tavo mama! Tu nebepa
žįsti? Išėjau tavęs ieškoti, nes- 
neturiu ko bedaryti: mirė pa- 
punėlis ir Elenytę kuliama ma
šina sudraskė. Praneli! — ii 
ištiesė rankas j automobilį. Bet 
ponas prakratė galvą ir palie
pė šoferiui važiuoti.

Sene pažiurėjo abejingai ir 
pati sau netikėdama suumzdė:

—Tu ne Pranelis?...
Automobilis nudulkėjo ir iš

nyko gatvės ir dulkių vingy.
Ir vėl žmonės skubi, ir dul

kia Įkaitusios smiltys, o mote
riškė prie to pat akmens sėdi 
ir išgaišusiu akių žvilgsniu 
klajoja praeinančių veiduose.

Tuo metu prišlubavo prie 
moteriškės nudriskęs žmogus.

Jo veidas buvo išbraižytas 
'ragingo gyvenimo bruožais. Iš 
akių dar švietė jaunumos gy
vumas, nors kūnas vos tejudė 
jo •

Prisiartino senelės nepaste
bėtas:

Mama! Kodėl tu čia? Aš 
tnieko tau negaliu duoti!

Moteriškė atsisuko ir karčiai 
nusišypsojus tarė:

—Aš tavęs* nepažįstu ir nie
ko iš tavęs nenoriu! Mano Pra
nelis ministerijas valdo, o tu —- 
elgeta!

Ach mano Pranelis, mano 
brangus Pranelis! Ir nė j tą I 
pusę nepažiūrėjus, kur elge-j

Lietuviai Daktarai
J— ' ...................... .. ......... «

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.
Kės. 3201 So. Wallace Street

.n,,—. ■■

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, IUa

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111.

A. I. Davidonis, M. D.
49X0 So. Michigran Avė. 
Te 1. Kenwood 5107

t r 1 j | nuo 9 ikt II vai. ryte; r u/anaoa į nuo g va|t va|lore

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietųV., . .... ........ >

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3803 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

\......... .. .... . . i .....  a /
___ _ _ r t - j , -v*, y - — • -*

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos; 2-—4 dieną; ^:3U—8:30 

vakare. 
Ofiso Telefonai; Pulhnan 1193

Namų Telofoiius Chcsterfield 0578

ta stovėjo, moteriškė pačmpu- 
m ūs Ii nusiskubino dulkėtu

Aeliu. Ligota ilgai stovėjo tie:' 
akmeniu ir žiiuč., ; i besitoli
nantį vargšes motinos šešėlį.

“Teisingai ji manęs nepažįs
ta! Nepažinimą aš mylėjau ir 
nepažinimas mane pražudė!...

* *

Ir tankiai buvo matyli prie 
tų pačių durių stovint du elge
tas: motiną ir Kimų, bet nie
kad motina stiliaus nepažino.

Negali Geresnio Surasti
‘Jeigu randasi kur nors ge
resnis ointmentas nuo odos 
oiežiejirno negu Severa’s 
Esko, tai aš jo negaliu su
rasti šioje šalyje”, sako M r.

i A. Hardish, Forest Lake, 
i Mich. “Aš vartoju ji su di
leliu užganėdinimu ir malo- 

•niai rekomenduoju ji vi
siems kenčiantiems žmo
nėms nuo niežiejimo odos ir 
kitų odos nemalonumų”. — 
Liktai 50 centų slovikelis 
aptiekuose. W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

W. J. STANKŪNAS'
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

fekumas.
3315 South 
Halaied St.

Tol. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

OR. K. ORANGELIS
DENTISTAS

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartj.

Ofiso Tel. Lafayette 5820 
Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

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

Ultravioletinė šviesa ir diathennia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Bou’evar l 8483 
Valandos: 1C—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2 

<■ ■ m ■»■■■■ J

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

Tel. Lafayette 4146
. i | nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo jkj # vaL yafc

DR. M. T. STRIKOb
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Houlveard 
7820. Ren., 6G41 So. Albany Avė. 
Tel, itfospcct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

v ■

Office Boulevard 7042

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

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.



NAUJIENOS, ChlcagU, Hf

s. s. Žinios
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Eilinis No. 186

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. Čeponis, 4138 Archer Avė. 
šmotelis, 10604 Edbrooke Avė. 
Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
Vilks, 2135 N. Spaulding Avė.

M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelu, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

J.
J.

st.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, III.

Sekretorius — A. Jusas, 3959 Archer 
Avė., Chicago, III.

Finansų Sekretorius — G. Maukus, 
Chicago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2*194 W. 
Division St.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. VVest- 
ern Avė.

Nariai — Ona Banienė ir F. Skama-

mažai raštų tebeleidžiamu, ma- nuoširdžiai, (ginklas jau ran- 
žai dėmesio tekreipiame į spaus-' dasi.
(tinto žodžio reikšmę. x Ilgiau 
taip būti nebegali. Reikia su
sirūpinti ir, metus į šalį neran
gumą, imtis darbo. Tuo tikslu 
šiomis dienomis partijos cent
ras pavedė keletui draugų įkur
ti knygų leidimo koperrteinę 
bendrovę. Bendrovė jau įsikū
rė ir liko pavadintu Naujosios 
Gadynės Bendrove.
tikslas yra leisti ir platinti so- 
cialistiškas knygas.

Bendroves

Konferencijoje buvo perskai
tyta, rodos, trys laiškai iš Lie
tuvos nuo Socialdemokratinės 
Moksleivijos šelpimo Komiteto. 
Juose pridavė VI rajono minė
tai moksleivijai šelpti komi tes
tas, kuris tapo įsteigtas per
nykštėje konferencijoje.

Laiškuose Lietuvos- draugai 
širdingiausia ačiuoja už aukas

I bendro- ir nurodo, kaip jiems jos rei-

Argi kitose kolonijose d ra lįpranta kultūrinio darbo svar
bumą. Pajus 1D litų. įmokėti gai negalėtų prie to darbo pri- 
pajų galima dalimis. Visi drau- sidėti? (Visai teisingas paste- 
gai turėtų kiek galėdami pa- bėjimas. Red.) Mums dešim- 
remti naują partijos žygį ir tukas, o Lietuvos draugams jau 
prisidėti prie* “Naujosios Gady- litas, O jų kaip tik ten ir sto-

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LI)LD.) I nes“ leidinių platinimo. Jei ka. Mažiukas.
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, M d. I |< iek vienas partijos narys pirks' 

-1 - --------- - —--- — I tik po vieną pajų ir lai galėsi-Į
idėjinę kovą su Amsterdamo Inu* išleisti visą eilę knygučių!, 
Profesinio Internacionalo prie-|j(‘i kikvienas partijos 
šais, Partijos nariai privalo | platins tik po kelius 
nuosakiai ir griežtai 
d raugams darbini ūkams 
tęsinių t

L. S. D. P. Rezoliucija Apie 
Profesines Sąjungas

Kas Yra Socializmas
žurnalo George Bernard Shaw

Partijos Taryba, sušaukia 
spalių 17 dieną apsvarstyti mu
su uždaviniam profesiniam ju
dėjime. visapusiškai apsvarstė 
dalyką ir, imdama domėn su
sidariusias pas mus dabartiniu

sąjungų nariams
kaukes ir išvaduoti 
nuo elementų, kurie jas 
j Profinternus arba į 

sąjungas,

miau dedamą rezoliuci 
vaujant 21 atstovams.

I .ietuvos Socialdemokratų 
Partijos I aryba, apsvarsčiusi 
Partijos santykių klausimą su 
profesiniu judėjimu Lietuvoje, 
nutarė:

jungas 
vilioja 
geltonąsias sąjungas, kurie 
na į profesines sąjungas ne 
kuriamuoju darbu, bet su 
davystės, ardančios demagogi
nes kovos, skaldymo ir darbi
ninkų organizacijų demoraliza
vimo tikslais.

>!•<>-1 tai paskleisime socialistinį žo-‘ 
nu-|flį l)o visą Lietuvą! Viskas pa

reina nuo musų noro ir darbo. 
Per vargus, per kovą ir pasi
šventimą ženkime į Naująją

ei | Gadynę!
su

ra-Garsus visame pasaulyje* 
šytojus, George Bernard Shaw, 
kuliam tapo paskirta Nobelio 
dovana 
didžiulei 

i nica“

už literatūrą, parašė 
“Encyclopaedia Brita- 

straipsnj apie socializmą. 
Naujosios Gadynės Bendrovė. Straipsnis, sutrumpintoje for-

Įspūdžiai Iš LSS. VI 
Konferencijos

“Socializmas yra

Kadangi politinis ir profesi
nis darbininkų judėjimas sie
kia vieno ir to patiesi galutino

sinio darbininkų judėjimo ke
liai yra tie palys ir glaudžiai 
sutampa,

kadangi dabartiniu melu so- 
i ialdenu ikrai įjos konkretus 
darbas ekonominiu ir visuome
niškai politiniu atžvilgiu eina 
tuo pačiu ruožtu, kuriuo vys
tosi ir profesinis judėjimas, t. 
\. jie siekia didžiausio teisines, 
ekonominės, visuomeninės, kul
tūrinės ir politinės darbininkų 
klasės būklės pagerinimo kas-

I. Kadangi Lietuvos Darbi-1
ninku ir Tarnautojų Profesinių I , Nedėlioj, lapkiičio 7 d^, Ke- 
Sąjungų Centro Biuras yra vie- ’civio” name; Bostone, įvyko 
ninlėlis centras, pajėgus orga-| . \l rajono konleiencija. 
nizuoti, vystyti ir štprinti Lie-|^as *i()ie likosi mitai ta, mat\- 
tuvos profesines sąjungas vie-|sis Protokole, kinis, be abejo 
nybėj, darbininkų klasės inte-l11^ laikraščiuose. Aš Jik 
resų neveidmainingo solidaru-1 Pastebėsiu šį bei tą iš pašalės. 
m<> pagrindais, Partijos nariai I Delegatai dalyvavo nuo kelu- 
privalo stengtis suvienyti profe-Į1’1*1 kuopų, taipgi buvo ii pa
sines sąjungas tik įeinančiamI vl(,|,ių i*š atskilų kolonijų. \ iso 
į Amsterdamo Profesinį Inter-He^f’aBj bu\o šešiolika diau- 
nacionalą Centro Biure. I MM-

šioje konferencijoje pkdary-
•>. Dirbdama prolesinės’e są-La (}aHjr svarbių tarinių ir iš- 

jungose, Palrija, šis daibinin-|nauja rajono 
kų judėjimo avangardas, sude-kuria įėjo,' tur būt, 
rinti veikimui, privalo palaiky- siejj ‘ vįsanie rajone 
ti nii( latinį ir artimą kontaktąh)ejegatll pranešimai 
su < entialinėmis ii virtos pi’n-1 mįcsĮu]<u rodo, kad
fesinių sąjungų organizacijo-|buolei vra gera (iirva> 0 Ka_ 

daugi į rajono valdybą pakliu
vo gabus draugai, 
kiek neabejoju.
rudeniui Mass.

ris neteko jokio moralinio pa
grindo. Milžiniškas turtas esti 
jungiamas su neproduktingti- 
mu ir kartais net su aiškiu 
charakterio menkumu. Gi dar
bininkui, 
visa savo * 
šiam save 
senatvėje

nuo mažų dienų per 
gyvenimą 
sunkiausiu 
nepalieka

kamavu- 
darbu, 

kitokios

veikliau-, 
draugai, i

mai. si Ik* nelygumai yra tie
siog pasibaisėtini. Valdžioms 
tenka daryti intervenciją ir 
konfiskuoti vis didesnę ir di
desnę pajamų dalį (pajamų 
mokesniais, turto mokesniais 
ir t.L), iki tam tikro laipsnio 
apribojant šitas turto teises 
ir tuo budu sudarant lėšas be-
------------------------------------------------1-----------

darbių pinamai. Pasisekimas, 
kuriuo šitas nusavintąsias Bu
mas suvartojama vietines savi* 
valdybes ir valdžia visuome
nes labo įstaigoms, palyginus 
su daugybe nepasisekimų priva
tinio kapitalo įmonėse ir jų 
brangiai apsieinančiu 'vedimu, 
sunaikino tų prietarą, kad pri
vatinio kapitalo ūkis esąs geres
nis ir labiaus apsaugotas nuo 
korupcijos, negu viešosios įmo
nes.

“Jmoninikas gali palikti s?.- 
vo vyriausiam sunui valdyt, 
kaipo paveldėtą ,pramonę, su 
kuria yra surištas tūkstančių 
darbininkų būvis ir kurios ve
dimui reikia arba didelių .Įgim
tų gabumų ir energijos, arba 
žymaus mokslinio ir politinio 
išsilavinimo; bet iš jo nereika- 
raujmna, kad jisai butų ištyręs 
savo sūnaus tinkamumą, šito
kiose apystovose įmonių vedi
mas pak’iuva j rankas valdyto
jų, kurie iš tikro neturi jokio 
nusimanymo savo biznyje, ar
ba j rankas piniguočių, kurie 
r< (kuom3t savo gyvenime nc- 
J)'!vo peržengę labi*k • slenks
čio arba m:\*ę anglių kasyklą ir 
kurio n 'luri mažiausios nuo- 
v< kos, k.jp iš įmonė; gauti pi- 
n’gą ir paskui jį vėi suvartoti 
k ij'italo ir'v'č'ale.

, ‘Be sa'i< > vilčių buvo deda
ma vsiuoiino!- balsavimo teises 
išplėtimui ir balsavimo teises 
suteikimui moterims. Tos vil
tys- nuėjo niekais, kadangi rin
kikai, vyrai ir moters, nėra iš
lavinti ir išauklėti politiškai ir 
neturi supratimo apie konstruk- 
tyves priemones, o kiekvienos 
Valdiškos įstaigos bijosi, ma
tydami jose pasikėsinimą prieš 
jų asmens laisvę.

“Tiktai tuomet, kai dvi svar
biausios socializmo teorijos: 
privatinės nuosavybės panaiki
nimas (ko tečiaus nereikia mai
šyti su privatinio vartojimo 
daiktais) ir pajamų sulygini
mas bus žmonių priimtos, kaip 
religines dogmos, prieš kurias 
joks pasipriešinimas negelbsti,

dieninėj jos kovoj už būvį.
kadangi didžiausia ir nutve

riančioji pasaulio profesinių 
sąjungų dauguma yra savaran
kiškos, nepriklausomos darbi
ninku ekonominės organizaci-
priemonėmis ir savos taktikos 
metodais.

organizuojamos demok ratiliais 
pamatais, duoda darbininkų mi
nioms visiškos galimybės lais-

siu kovos pagrindus,
kadangi, pasiremdamos virš- 

minėtais klasinės kovos princi
pais ir viso pasaulio darbinin
kų interesų solidarume, profe
sinės sąjungos sekmingesnei

tautinę Amstredamo Sąjungą 
(Internacionalą),

kadangi Amsterdamo Inter
nacionalas dirba organizuotu 
kontaktu su Darbininku Socia
listiniu Internacionalu, prie ku
rio priklauso viso pasaulio So
cialdemokratinės Parį i jos

1. Partija privalo mobolizuo- 
ti visas savo partinio aparato 
jėgas, savo atstovybes Seime ir 
Savivaldybėse, visas savo or
ganizacijas ir spaudą tikslu su
naudoti jas profesinio judėji
mo Lietuvoje organizavimui, 
kūrimui, tobulinimui ir sutvir
tinimui.

viai dirbantieji prųfesinėse są
jungose, privalo laikytis- aukš
čiau išdėstytų profesinio judė
jimo dsėnių.

3. Nepaverčiant profesinių 
sąjungų siaurai partinės kovos 
arena, Partijos nariai, dirban
tieji profesinėse sąjungose, vie
nok privalo kovoti profesinėse 
sąjungose su bet kuriais mėgi
nimais dezorganizuoti is skal
dyti darbininku profesijos or
ganizuotas minias. Vesdami

mis. &

Naujoji Gadynė"
tai aš nei 1 iki kitam j 

valstijoje Ims'
.?■

Lietuvos socialdemokratų lei-l pas visus delegatus ūpas lei
džiamas žurnalas “Naujoji Ga-|Vo pakilęs ir visi turi viltį, kad

bendroves rankas, ši bendrove 

užsiims, be to, ir socialistinio
sveikindamas konfe-

lama, kad juo ji turės daugiaus I reni* i ją, kvietė 
vheikti daugiaus 
S. P. kuopomis, 
taipgi apibudino

kapitalo, tuo galės atlikti di
desnį darbą, todėl butų gerai, 
kad amerikiečiai socialistai ne 
lik užsiprenumeruotų žurnalą,
bet
nes
šėrę (pajų), kuris kainuoja vi
so 10 litu. »

Pranešimas apie Naujosios
Gadynės Bendrovės įsikūrimą 
tilpo “Socialdemokrate“ ir

Bendrovę, nusipirkdami po

Veikliasnieji draugai senai 
jau jaute" reikalą turėti socia- 
lislišką žurnalą, kuriame butų 
galime kelti įvairus musų ju
dėjime klausimai, šiandieną to
kį žurnalą jau turime! 
ketvirtas mėnuo, kaip

Jau 
eina

gai dabar turi dėtis prie žurna
lo gerinimo 
uebunie nė 
darbininko,

ir jo platinimo. Te- 
vieno galvojančio 
kurs- neskaitytų ir 
“Naujosios Gady-

nes”.
Socialistinis judėjimas kelia

nė kova taip pat iškelia viso-

naują visuomenės santvarką, 
už žmoniška gyvenimą, už au-

Socialistinis judėjimas lai ne 
tik ekonominis ir politinis ju
dėjimas, bet ir platus- kultūri
nis judėjimas.

rime, kad musų partija seniau

kreipė dėmesio į socialistinės 
minties gilinimą. Dabęr, įsi
traukę į kasdieuįuę kovą, nes

kontakte su 
Kalbėtojas 

visa socialis-- 
ss. valstijoje.

Draugas Le\vis davė keletą 
naudingų patarimų ypatingai 
klausime organizavimo naujų 
kuopų. Be abejonės, naujoji 
rajono valdyba tuomi pasinau
dos.

Nesusipratimai, kurie, tūlas 
laikas atgal tarpe tiriu draugų 
buvo apsireiškę, šioji* konferen
cijoje, ačiū draugų rimtumui, 
likosi galutinai likviduoti, ir 
ryšiai tarpe draugų pasidalė 
dar tampresni.

Kur buvo “Bostono Padauža“, 
kad į konferenciją neatsilankė. 
Jog Bostono kuopa bene už vi
sus stipriausia pasirodė. Tie
sa, iždas jos nemažas, bet vei
kimo nesimato jokio. “Padau
ža“' irgi turėtų daugiaus daly
vauti: argi Bostonas apsileis 
mažesnėmis kolonijomis?

Visai ne taip yra, kaip tuli

gindami “lietuviškam kryžiui“. 
Jei yra dirva kitiems, tai ji yra 
socialistams juo labiaus. Pa
slaptis tik gludi tame, kad jei 
nori ką turėti, tai turi dirbti. O 
bostoniečiai, matomai, j tai ne
tiki.

“Kareivis be Ginklo” padarytų 
savo ir xkitų grickų peržvalgą 
ir imtųsi vėl lo žmonijai nau
dingo darbo, kuriam buvo taip 
ilgai ištikimas ir darbavosi

TIKRAI
Kasmet Uhicagos savasčių kainos kyla 
daromi visuose dalyse miesto, tiktai palaikius trumpą laiką lo
tus gerose vietose. Tokie investmentai yra saugus ir TIKRI, kad 
kils 
kilti

augštyn. Pelnai yra pa-

kainuose. Chicago auga greičiau ir greičiau. Kainos irgi turi 
su miesto kilimu.

ŽINOJIMAS
žinome tuos pinigų uždirbimo faktus per 15 metų patyrimo 

statyme ir pardavinėjime Chieagos namų. Mes pastatėm ant pel
ningesnio kelio šimtus vyrų ir moterų savo patarimu ir patarna
vimu.
M r. Lavvrence P. Romano, viršininkas musų Kompanijos, asmeni
niai prisidėjo padauginipie 25 naujų vietų Chicagoje, įskaitant 
Marųuette Park, Columbus Park, Foster ir Kimball, Ūevon ir 
Wcstcrn. Ankščiau pirkę uždirbo didelį pelną minėtuose vietose.

NAUJAS, PIGIOMIS KAINOMIS 
PASIŪLYMAS CHICAGOJ

Dabar mes nupirkome dėl kostumerių šmotą žemės 
<iuette Kelio, greitai augančioj namų sekcijoj netoli 
Parko — viduje miesto rubežių, tiktai 8Ve mylios nuo

Mes

prie Mar- 
Marųuette 
vidurmies- 

čio. čia mos parduodame puikias vietas dėl apartmentinių namų 
ir kainoja tikrai $750, įskaitant suras, šalitakius, vandenį, gasą, 
elektrą. Labai lengvomis sąlygomis tiems, kuiie veiks tuojau.

PAMATYKIT ŠIAS SAVASTIS GREIT 
Štai yra jūsų proga įsigyti tikrą bargeną geros Chicagoj žemės, 
nuo senai įsteigtos firmos su gera reputacija teisingo patarna
vimo. Pamatykit patys TUOJAU. Parašykit vardą ir adresą ant 
žemiau paduoto kupono ir atsiųskit mums dėl gavimo pilnų iš
aiškinimų, kurie bus atsiųsti jums greit be iškaščių

tiktai tuomet, bet ne ankščiau 
bus galima sveika socialistine 
valstybė.” . i

I a /Ja*.
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Amerikos Socialistai 
Ima Atsigriebti

Per lapkričio 2 dienos rinki
mus Socialistų Partija Jungti
nėse Valstijose parodė sugebė
jimą ne tiktai atlaikyti savo 
poziciją, bet. ir padaryti pro
greso. Suprantama, kad vieš
pataujant krašte bendram re
akcijos upui, socialistai dide
lių laimėjimų negalėjo turelį, 
bet vis dėlto jų pasisekimas 
šiais metais buvo geresnis, ne
gu per daugeli paskutinių me
tų.

Kali forpi jos valstijoje socia
listų sąrašas surinko tarp 
35,000 ir 50,000 balsų. Ačiū 
tam partija- tenai vėl atgavo 
savo legalj stovį. Jos kandida
tai toliaus bus dedami ant ofi
cialių baliotų.

Pennsylvanijoje socialistų 
kandidatai į legislaturą, Maurer 
ir Bosver, buvo sumušti tiktai 
keliais šimtais balsų. Jie ne
praėjo dėl to, kad daugiaus 
kaip pusė, darbininkų balsuoto
jų buvo neužsiregistravę ir to
dėl nugalėjo pasinaudot savo 
balsavimo teise.

Cbicagoje socialistai surinko 
su viršum 17,000 balsų. New 
Yorko mieste—50,000. Pernai 
metais socialistai New Yorke 
buvo gavę tik 39,000 balsų.

Visas valstijas, žinoma, pra
lenkė Wisconsin, iš kurio vėl 
tapo išrinktas į kongresą drg. 
Bergcr. Kitas socialistų kan
didatas į kongresą, drg. Melms, 
surinko 14,744 balsus, kuomet 
jo oponentas republikonas lai
mėjo su 19,898 balsais. Wis- 
consino socialistai, be to, pra
vedė aštuonis atstovus- į legis
laturą ir du atstovu į valsti
jos senatą.

750
S'EVVER AND 
flDEVVALKS

INCLUDED IN
THE PR/C&

wVVATFR GAS S
l LECTRICUY
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LAWRENCE P. ROMANO & CO
10 So. La Šalie St., Chicago 

Telephone Main 3933
į iffiii;

KUPONAS

i

IĮ!ĮW.W.

Lawren.ce P. Romano £ Co.,
10 So. kiSalle St., Chicago, IU. . „ •

Malonėkit atsiųsti man faktus apie jiųjų žemų kuįnų apartmeutinę žemę netoli Murųųette Park, be 
iškaščių ir atsakomybes.

Vardas

Adresas
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Partija Statys Paminklą 
Dėbsai

Socialistų Partijos nacionalis 
vykdomasis komitetas nutarė 
įsteigti fondą nabašninko Eu
gene V. Debs’o paminklui.
, Debsas ik pat mirties, kaip 
žinoma, buvo Socialistų Parti
jos pirmininkas ir vyriausias 
jos oficialiu organo “American 
Appeal” redaktorius. Reikia 
tikėtis, kad visi partijos nariai 
su entuziazmu parems vykdo
mojo komiteto sumanymą, ir 
taip pat dėsis prie paminklo 
pastatymo tūkstančiai kitų 
žmonių, nes Dėbso vardas yra 
laikomas pagarboje plačiosiose 
miniose.

SLOGOS? PRAšALINKIT JAS 
SU TERPENTINU

Greičiausiai žinoma pagalba nuo 
slogų, skaudamos gerklės ir krutinės 
užgulimo, yra Terpentinas. Jis gydo, 
bet žaliame stovyje turi nemalonų 
kvapą. Mokslas surado būdą praša
linti tą nemalonų kvapą ir deginimą, 
bet paliko gydomą jėgą. Naujas, ma
lonioj formoj Terpentinas yra žino
mas kaipo “Turpo” — Terpentino 
Ointmentas. Jis dasiekia paraudona
vusius raumenis kaip niekas kitas, 
ir prašalina slogas iš sykio. Sustab
do karštį, galvos sunkumų, gerklės 
ir krutinės skaudėjimų iš sykio. Ter
pentinas yra senos gyduolės, bet 
Turpo padaugina jų naudingumų. 
Del greito pasigelbėjimo nusipirkite 
35c arba 70c slovikelį aptiekoje. Ar
ba rašykit ir gausit DYKAI sampelj 
nuo Glessner Company, Findlay, Ohio. 
Turėkit pas save Turpo dėl nelai
mingų atsitikimų.

ZEMOSDENTISTERIJOS 
KAINOS

Musų tikslas yra ne gauti ju
mis pacientu tiktai vieną sykį ir 
pažiūrėti kiek mes galime jums 
parokuoti, bet suteikti jums tokį 
patarnavimą, kad jus parėję na
mo pasakytumėt ir savo draugams 
apie musų gerą darbą ir labai pri
einamas kainas.

Iki (Gruodžio 15 dienos mes pa
darysime dantų setą vertės $50 už 
$25. Nepritiks, nemokėsite.

Crown ir Bridge darbas vertės 
$15 už $7.

Moderniški ir švarus ofisai. Re
gistruota nursė prie patarnavipio.

Telephone Roosevelt 7943

Ofiso valandos nuo 7 ryto
< iki 9 vakaro

Darbas garantuojamas 
20 mėty

New Method Dentists
2028 So. Halsted St.

Prieš Klein krautuvę

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtoji“. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Niekas nesuteikia tokios 
malonios nagclbos kaip 
oiiginulis Baume Bcngue. 
Jos prašalina skausmus 
taip g»eit kaip užeisite.

Gąakite Originales 
s I’ra neūkiškas

BAUME BENGUE(ANALGtSiaui )
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THE ROAD TO

SAFETY
THE ROAD TO 
SECUR1TY

Da Vienas Patarnavimas Naujienų SKait y tojams

$10,000 .IX POLICY
Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

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

Evecutive Offices Cincinnati, Ohio

INTER-OCEAN
A Stock Company

CASUALTY COMPANY
(KEREI NAFTER (ALL E D THE COMPANY)

DOES HEREBY INSURE

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

Nelaimių Apdraudos Kontraktu
PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM 

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

agc .......................................... ...........................................................................................
(hereinafter referred to as the Insured), subject to the limitations and conditions herein contained, 
against Dcath oi' Dlsability resulting directly, independently, and exclusively of all other cause from 
bodily injured effected solely througr external, violent, and accidental means 
policy and sustained by the Insured in the manner follo\ving:

SECTION A.
lf such injuries shall result in any of the losses listed in this Section on 

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

during the term of this

or before the thirthieth 
follovvs:

PERSERGĖJIMAS!
Idant niekas nebūtų suklaidintas ar netiksliai informuotas, 
mes persergiame ir nurodome, jog 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. Visą kas yni padengiama šio kontrak
to ir pasakyta kontrakte po atskirais numeriais.

SPECIFIC LOSSES FOR 
LOSS OF

lf sustained 
in the 
manner 

described i n 
Paragraph 1

lf stustained i n 
the manner de- 
sribed i n Para- 
graphs 2 to !) 

inclusive

Life ..................................................... $10,000.00 $500.00
Both Hands ................................................ 10,000.00 500.00
Both Eeet ................................. . ............ 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot ................ ......... 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye ........... 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye .......... 10,000.(10 500.00
Either Hand ............................................ 5,00(1.00 250.00
Either Foot ............................................... 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye 5,000.00 250.00

VEIKITE ŠIANDIE!
Visą, kas reikalinga padaryti norinčiam įsigyti šį Apdraudos Kontrak
tą, ir tokią didelę apsaugą, reikia išpildyti žemiau telpančią aplikaciją 
ir prisiųsti ar atnešti į NAUJIENŲ raštinę kartu su registracijos mo
kesčiu, 75 centai. Tuojaus im> aplaikymo aplikacijos bus patikrinta skai
tytojo tikrumas ir kontraktas pasiųstas apdraustąjam. Neatidėliokit šio 
reikąlo ant rytojaus — imkite 'ir atlikite tuojaus!

IŠMOKĖJIMAI IR ATLYGINIMAI
Reikalavimai pašelpos ar posmertinės privalot būt įteiktos tiesiai ap
draudos kompanijai, per apdraustąjį ar jo paveldėtoją. Visi reikalavi
mai ribose kontrakto yra išpildomi greitai ir teisingai. Prie šio kon
trakto nėra jokių kabliukų, kurie siaurintu apdraustojo teises prie at
lyginimo. $15U,000.00 yra sudėta per šią apdraudos kompaniją, Indiana 
Apdraudos Departamente apsaugai apdraustųjų.

PARAGRAPH 1. By the wrecking of a Railroad Passenger Car or Street, Elevated or Under- 
ground Railvvay Car, Passenger Steamship or Steamboat, in or on which the Insured is traveling as a 
fare-paying passenger, in a place regularly provided for the sole ūse of passengers

PARAGRAPH 2. By the wrecking of any Public Omnibus, Taxicab, or Automobile Stage plying 
for public hire, which is being driven or operated at the time of such wrecking by a licensed driver, 
and in which such Insured is traveling as a fare-paying passenger.

PARAGRAPH 3. By the vvrecking of any Private Horse-drawn 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 wrecked vehicle.

PARAGRAPH 1. By the wrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being 
used for business purposes, in which the Insured is riding or driving, or by being accidentally thrown 
from such vvrecked automobile.

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

PARAGRAPJ1 6. By being Struck or Knocked Down or Run Over Whiie Walking or Standing on 
a Public Higvvay, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compressed air, 
liųuid, or horse-power, e.scluding injuries sustained vvhile working in the public #highway or while op 
a railroad right-of-way.

PARAGRAPH 7. By being Struck by Lightning, or conseųuence of Cyclone or a Tornado.
PARAGRAPH 8. By the Collapse of the Outer Walls of Buikling \vhile Insured is therein. 
PARAGRAPH 9. By the JJurning of Any Church, Theatre, Library, School or Municipal Buikling, 

in which the Insured shall be at the beginning of such f i re, būt this paragraph shall not apply to nor 
cover the Insured \vhile acting as a watchman, policeman, or volunteer or paid fireman.

CECT O^e jn8ure(| SURtajns injuriesJn any manner specified inParagraph 1, which shall not prove fatal 
or cause specific loss as aforesaid būt shall immediately, continously, and wholly disable and prevent 
the Insured from performing each and every duty pertaining to any and every kind of business, labor 
or accupation during the time of such disablement būt not exceeding fifteen consecutive weeks, the 
Company will pay indemnity at the rate of

TEN DOLLARS ($10.00) PĘR WEEK,

By the wrecking of any Private Horse-drawn Vehicle, not beipg used for busi-

By the wrecking of any Private Automobile (motorcycle not included) not being

AIUROAD WRECK

To the Insurance Dept., NclujienOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,00(1 Accident Insurance Policy, kuri bus 
išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolatinėms 
NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c ir liudiju kad— 

□ Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ skai- 
t^’t()|HS 11’ Liiotti Ltzvvvvi i/ilztu nun'ul vii'.) 
policy per 
Aš tuojau 
skaitytoju 
policy per

Padėkit 
ženklelį 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

busiu juomi tokiu pagal šitą 
vienus metus
pastosiu nuolatiniu NAUJIENŲ 
ir busiu juomi tokiu pagal šitą 
vienus metus.

Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš jam mokėsiu į savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per 
vienus metus už Chicagos $7, Chicagoj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudos registraciją.

Vardas ................................................... ............................. Amžius
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ....... ...................................................................
Gatvė Adresas
Miestas .............
Užsiėmimas ....

Prisiųskit šitą aplikaiiją su 75c. Money Orderiu arba čekiu.

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

Valstija
...... Apt
Tel.........

HOME 
AFIRE auto vmcK

THEATRE
F) RE ,

RUNAWAY 
ACCIDENT

6LEVATED 
VVRECK1
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THE ROAD TO

SECURITY

Da Vienas Patarnavimas Naujienų SKaitytojams

$10,000 ACCIOENT POLICY
Tiktai už 75c Registracijos Mokesčio

4 k

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

Executive Offices Cincinnati, Ohio

INTER-OCEAN
A Stock Company

CASUALTY COMPANY
(HEREINAFTER CALLEI) THE COMPANY)

DOES HEREBY INSURE

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

Nelaimiu Apdraudos Kontraktu
PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM 

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

TORNADO

of .age
(hereinafter roferred to as the Insured), subject to the limitations arui conditions 
against Dcath or 
bodily injured effected solely througr external, violent, and accidental means 
policy and sustained by the Insured in the manner follovving:

SECTION A.
lf such injuries shall result in any of the losses listed in this Section on 

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

herein contained,
;• directly, independently, and exclusively of all other cause from 

during the terrti of this

or before the thirthieth 
follovvs:

PERSERGĖJIMAS!
Idant niekas nebūtų suklaidintas ar netiksliai informuotas, 
mes persergiame ir nurodome, jog 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. Visą kas yra padengiama šio kontrak
to ir pasakyta kontrakte po atskirais numeriais.

THEATRE

SPECIFIC LOSSES FOR 
LOSS OF

lf sustained 
in the 
manner 

described i n 
Paragraph 1

lf stustained i n 
the manner de- 
sribed i n Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Life ............................................................. $10,000.00 $500.00
Both Hands ........ 10,000.00 500.00
Both Feet .................. ..... 10,000.00 500.00
Sight of Both Eyes .................................. 10,000.00 500.00
One Hand and One Foot ................. ............ 10,000.00 500.00
One Hand and Sight of One Eye ............. 10,000.00 500.00
One Foot and Sight of One Eye .......... 10,000.00 500.00
Either Hand ............................................ 5,000.00 250.00
Either Foot .................................................... 5,000.00 250.00
Sight of Either Eye 5,000.00 250.00

VEIKITE ŠIANDIE!
Visą, kas reikalinga padaryti norinčiam įsigyti šį Apdraudos Kontrak
tą, ir tokią didelę apsaugą, reikia išpildyti žemiau telpančią aplikaciją 
ir prisiųsti ar atnešti j NAUJIENŲ raštinę kartu su registracijos mo
kesčiu, 75 centai. Tuojaus im> aplaikymo aplikacijos bus patikrinta skai
tytojo tikrumas ir kontraktas pasiųstas apdraustąjam. Neatideliokit šio 
reikąlo ant rytojaus — imkite dr atlikite tuojaus!

IŠMOKĖJIMAI IR ATLYGINIMAI
Reikalavimai pašei pos ar posmertines privalot būt įteiktos tiesiai ap
draudos kompanijai, per apdraustoj j ar jo paveldėtoją. Visi reikalavi
mai ribose kontrakto yra išpildomi greitai ir teisingai. Prie šio kon
trakto nėra; jokių kabliukų, kurie siaurintų apdraustojo teises prie at
lyginimo. $150,000.00 yra sudėta per šią apdraudos kompaniją, Indiana 
Apdraudos Departamente apsaugai apdraustųjų.

PARAGRAPH 1. By the vvrecking of a Railroad Passenger Car or Street, Elevated or Under- 
ground Railvvay Car, Passenger Steaniship or Steamboat, in or on vvhich the Insured is traveling as a 
fare-paying passenger, in a place regularly provided for the sole ūse of passengers

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

By the vvrecking of any Private Horse-dravvn Vehicle, not being used for busi-PARAGRAPH 3. I.
ness pu r po sės, in or on vvhich the Insured is riding or driving, or by being’ accidentally throvvn from 
such vvrecked vehicle.

PARAGRAPH I. 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 the Insured is riding as a passenger.

PARAGRAPJ4 G. By being Struck or Knocked Dovvn or Run Over While VValking or Standing on 
a Public Higvvay, by a vehicle propelled by steam, cable, electricity, naphtha, gasoline, compressed air, 
liųuid, or horse-povver, excluding injuries sustained vvhile vvorking in the public bighway or vvhile op 
a railroad right-of-vvay.

PARAGRAPH 7. “
PARAGRAPH 8. 1
PARAGRAPH 9.

By being Struck by Lightning, or conseųuence of Cyclone or a Tornado.
By the Collapse of the Outer Walls oi Building vvhile Insured is therein.
By the JBurning of Any Church, Theatre, Library, School or Municipal Building, 

in vvhich the Insured shall be at the beginning of such fire, būt this paragraph shall not apply to nor 
cover the Insured vvhile acting as a vvatchman, policeman, or volunteer or paid fireman.
SECTION B. x ‘ .

If the Insured sustains injuriesjn any manner specified inParagraph 1, vvhich shall not prove fata! 
or cause specific loss as aforesaid būt shall immediately, continously, and vvholly disable and prevent 
the Insured from perforrning each and every duty pertaining to any and every kind of business, labor 
or accupation during the time of such disablement būt not exceeding fifteen consecutive vveeks, the 
Company vvill pay indemnity at the rate of

TEN DOLLARS ($10.00) PER WEEK

AILROAO VVRECK

To the Insurance Dept., Naujienos
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri bus 
išduota 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 šitą 
policy per vienus metus.
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduotu ad
resu. Aš jam mokėsiu į savaitę 18 centų. 
Siuntinėkit man NAUJIENAS paštu per 
vienus metus už Chicagos $7, Chicagoj $8 ir 
dar dadėsiu 75c. už apdraudos registraciją.

Padėkit 
ženklelj 
j tinkamą 
kletkutę 
paženklinimui 
savo 
atsakymo

Vardas ................ ...... ............................ ............................. Amžius
(Parašykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi)

Apdraudos Gavėjas ....... .............................................................. .....
Gatvė Adresas
Miestas .............

žsiėmimas ________________ ____ ______ ___ ________
Prisiųskit šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu.

Naujienos Insurance Dept.
1739 So. Halsted Si., Chicago, III.

Valstija
...... Apt
Tel.

RUNAVVAY 
accident
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Lietuvi!) Rateliuose.
Mirė delei pinigų
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SERGANTI ŽMONES

Karalienė išvažiavo
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35 South Dearborn St

u. Nedė 
p»otų

1
1 UJtLL’

parduota- 
yra labai 

bus daro- 
apielinkės

jiedu 
rnun-

REZIDENCIJa:
ZZZ6 Marxhkl| HlvJ

17 HOUJbA. 
\I KbiOU?

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Glebauskas K. z 
Snapstis Peter 
Tumas John 
Urbonenei Onai 
Voverus Miks

ra dykai 
Gali ju- 
liržo per

16 m.
2030

>e sa-

v'covki ujvrų 
'VHAsT C/kt.F

jos n 
nizuotos 
Pasai 
kalbinti 
unijon. 
važiuojantį dviračiu 
bim l 

čio,

ŠTAI BUDAS KAIP ISSI 
GYDYTI ftUPTURĄ

Kampas Mnnroc SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.

DVIDEŠIMTS PENKI METAI
TAME PAČIAME NAME.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

privatiškas Ii 
tarkit su Dr. 
jau

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

DR. VAITUSn 
OPTOMETRISTAS

Reikalaudami

RAKANDU

/SOKJl -HAKJG 
'OkHA TUI% 
Cmrte. *tilv 
A GO’M CLOSE

GATE' A

Jei jus 
kraujo 
nervus, 
pūslės,

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METU PRITYRIMO

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje, 
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Phone Boulevard 52C3 
Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLPPaliuosavo 9 bom 
bininkus

Nauja lietuviams Real 
Estate firma

Visuomet šiose Krautuvėse estj pla
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų. 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošalų 
Prekės užtikrintos, Kainos paeina
mos. Patarnavimas mandagus; Leng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Didelės Krautuvės
Pevpks Įurnifure (įtepaoi/

Lindheimer bus pavieto 
iždininku

786 žmonės užmušti 
automobilių

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

Bankietams ir ’ Pagrabams 
Vainikams t

3316 So. Ilalsted St., Chicago

Naujienos 
skaitytojus
Ii ten sau lotų sulig išgalės, ii
esame tikri, jog galima pelny

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE 

BANKU

TELEFONAS CHA W FORD 1480
TELEFONAS CANAL *484

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

16‘6 W. 46th St., Chicago, III.

šiomis dienomis pradėjo 
skelbtis Naujienose real estate 
firma, Gaureiįcei P. Romano 

«nd M 
šiol labai mažai

Naujienoms, 
yra labai smagu 
vo kostumerių 
firma, bet tai 
kad Lavvrenct

1922-32 So. Halsted Streel 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

Du prisipažino pardavę 
vaikui munšaino

jon 
nežinia

Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo
terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nerišliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panodčliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 lyto iki 8 vakaro.
Atsišaukil, Inlojuiacljob Dykai.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

namų; būt 
pamokų 

nebus parduodama.

Msirtin, 1921 Bindley 
tikrai delei pinigu, ne 
svetimų. Prieš penkis 

dirbant North Ave-

amziaus, 
Fulton St.

Sexton,
Albert

DR. ROSS per trisdešimti metų 
besispecializuodamas jsigiio pilną su
pratimą šių ligų ir suteikia geriausi 
gydymą

čia nieko nėra virfcžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturalė pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tūkstančius

MOTERYS.su “socialčmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
belių yra gydomos modernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas
dien.

Puikus savęs namie gydymas kurį 
gali vartoti blle kas prie bile 

kokios rupturos, didelės 
arba mažos

žeisdamas, kad pasidarė krau 
jo užnuodijimas ir jis pei 
tuos penkis metus negalėjo vai 
gščioti ir veik visą laiką pra 
leido lovoj namie ir ligonine 
se. Jis pasimirė Mercy ligoni 
nėj nuo kraujo užnuodijimo.

Jau buvo rašyta, kad
John Piepiorko, 
St., \kurį rasta 
■lej gulintį, pasimirė

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

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

Daro doviemastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Knisted Street 
Tel. Yard.s 6062 

Chicago, UI.

29 settlement.ii Chicago j 
Motinų Kliubai ruošia “geres
nių namų” parodą lapkr. 18, 
19 ir 20 d. d. Illinois VVomen’s 
Athletic Club, (16 augštas) 
820 Tower Court. Tarp kitko 
bus keturių kambarių namas 
patogiai įrengtas, tinkamas dėl 
darbininkų, taipgi 
kitų -dalykų dėl 
duodama ir įvairiu 
Nieko 
žanga visiems dyk

Frank 
PI., mirė 
savo, bet 
metus jam 
nue Statu Bank ir, nešant mai
šą sidabrinių -ųiiųgu^ rnąįšąs iš-, 
slydo iš jo rankų ' ir nukilto

gyveno prie 
Užmušėjai gi 

| VVashiugton 
| Cress, 7745
Thomas Connors
Avė. Visi jie sako, kad tikruo 
j u užmušėju yra Sexton.

liskiiš iš Pašto

Dainininkė Olga Poželienė, kuri dalyvaus Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio vakare, lapkričio 21 d., Strumilos svetainėj, 
Roselande. P-ia Poželienė yra pagarsėjusio lietuvių risti ko 
Karolio Požėlos žmona. .Ji yra pagarsėjusi dainininke ir yra 
koncertavusi visoj Rusijoj su didžiausiu pasisekimu, ypač pa
garsėdama nepaprastai gražiu išpildymu čigonų romansų ir 
rusų liaudies dainų. Roselande ji dar pirmą kartą dainuos, tad 
visi pasistengkite užgirsti savąją dainininkę.

nemažai 
r investorių. 
os žemė yra 
>, prie Brigh- 

kurios ateitis yra la- 
Apart vietos, kompa

nija rūpinasi tuojau apibuda- 
vodinti savo parduodamą žemę 
ir tuomi

unijon. Tuo 
kas paleido 
» manę, kad 

juos Dumi šaika ii 
Dumi tuoj pradės irgi 
tad jie ingi išsitraukę 
veriu# ir Dumi nušovę. Bet po 
licija sakosi negirdėjusi jokie 
šūvio iš ulės.

Dumi buvo 35
1828
yra Mike 

hotel,
Eberhart

2941

Graborius
Musų pątarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 

neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Loomis gatve tarp Marųuet- 
te bulvaro ir S7 gatvės bus 
praplatinta ir paversta bulva
ru, kuris jungs Ogden parką su 
dar neištaisytu Foster parkin
kų. Didelė dalis Loomis gatvės 
tebėra netaisyta. Praplatini
mas nuo 28 pėdų 
pėdų bavarą i 
kainuos $500,000. 
mą nutarė parkų 
klausiusi niekinių 
priešinimąsi tam 
kurie namu ir
Loomis gatvę savininkai taip 
smarkiai priešinosi platinimui 
ir tiek triukšmo kėlė, kad par
kų policija turėjo išmesti juos 
lauk iš susirinkimo.

užmušėjai 
uni- 

VVm. 
prie

munsainas 
ir dabar 

kratos po visus

Jury teisėjo Brother 
me išteisino devynius viršinin
kus Retai 1 Cleaners and Dyers 
Assn., kurie buvo kaltinami už 
suokalbį dėlioti bombas prie tif 
drabužių valymo įstaigų, ku
rios neprisidėdavo prie jų aso
ciacijos. ar neklausydavo aso
ciacijos įsakymų. Skundėju 
buvo M. Becker Cleaning Co., 
kuri betgi negalėjo įrodyti, 
kad tai kaltinamieji padėjo ke
lis sykius bombas prie jos įs
taigos už nesilaikymą asociaci
jos nustatytų kainų.

Automobiliai šiemet užmušė 
jau 786 žmones, arba daugiau, 
negu per visus pereitus metus, 
ir tai nežiūrint pastangų skai
čių nelaimiu su automobiliais 
sumažinti. Spėjama, kad iki 
pabaigai metų automobiliai už
muš viso 91 H) žmonių. Taigi 
skaičius automobilių užmuša
mų žmonių kasmet didėja, di
dėjant ir skaičiui automobilių 
gatvėse.

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
turėti tarp sa- 
tokią stambią 

ra dar smagiau, 
P. Romano and 

('o. pasiryžo atsikreipti pas lie
tuvius ir paraginti juos naudo
tis geromis progomis, pelnin
gu real estate investmentu.

Lawrcnee P. Romano and 
Co. jau veikia real estate biz
nyje per 15 metų. .Ji yra pa- 
gelbčjusi žmonėms uždirbti ne
mažai turto investuojant į real 
estate. .Ji savo darbštumu, tei
singumu 
tinakmas savas 
k ė j imą t u k s t a n č i u ose 
eiti ir, nėra Abejonės, 
tarp lietuvių ras sau 
draugų, pirkėjų i 

šios kompanij 
lietuvių kolonijoje 
ton Parį

Nieko nekainuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje 

\ia nustėbę tiesiog iš stebuklingų 
pasekmių iš labai paprasto budo gy
dyme ruptuių, kuris yra pasiunčia
mas dykai, pareikalavus. Tai yru ge
ra ruptuių gydymo sistema, tai vie 
na didžiausių palaimų dėl vyrų, mo
terų ir vaikų. Yra paskelbta kaipo 
pa -ekmingiausias būdas išrastas, dir- 

palaikymai yra nereika-

Itiiri 4iet<ivianrs i! 
buvo žinoma

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausijį paštą (Clark 
ir Adams galvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobčj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiki 
tik keturiolika dienų nuo pa
skelbimo.

Pavieto iždininkui Patrick .1. 
Carr mirus veikiausia pavieto 
iždininku bus paskirtas Carr 
pagelbininkas Jacob Lindhei
mer. Ta vieta buvo siūloma 
Gari našlei, bet toji atsisakė.

Lindheimer eis' iždininko pa-’ 
nėra reigas tik iki gruodžio 6 d., ka

da baigsis Carr terminas 
da iždininko vietą užims 
tin O’Brien ar George F. 
ding, kinis pasirodys yra 
ktas tai vietai

mokėjimu parinkti 
tis Įgijo pasiti- 

ekieagie-

turit sunkią 
igą, silpnus 
iga.s inkstų, 
užkrečiamas 

Šlapumo arba 
:as, pasi- 
’toss tuo- 

Jei tos ligos ne
tinkamai išgydy- 
paralyžas ar kita 

kokia liga gali išsivys-

Egzaminnoja akis — pritaiko 
akimus — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr, Jan J. Smetona
UITOM ETR1STAS

1801 South Ashland Avtnue 
M»jnpa» 18-Loh Gatvės 
Telefonas Canal U.»23

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

savininkų 
darbui. Nie- 
žemės palei

Vakar tiokas prie 15 ir Hal- 
sted gt. užmušė nepažystamą 
žmogų apie 45 m. amžiaus. 
Troko šoferis, pametęs troką, 
pabėgo ir policija jo įieško. Du 
kiti žmonės, pirmiau suvažinėti 
automobilių, pasimirė ligoni
nėse.

inigs Building, Watertown, 
>iųskit pinigų. Bandj mas ; 
Rašykit dabar — šiandien 
mis išgelbėti nuo dėvėjimo 
\ isa amžių.

ir ta- 
Mar- 
I lar- 

išrin- 
nes dar ikišiol 

nežinoma Kuris tikrai išrinktas 
;r dabar eina tikrinimas balsų. 
Dabar prieky stovi Harding, 
L et balsų tikrinimas nepabaig
tas ir dar niekas negali atspą- 
li kokie bus galutini to tikii- 
nimo daviniai.

Sherifo, kuriuo Carr buvo iš
rinktas paskiausiuose rinki
muose, pareigas ir toliau eis 
dabartinis šerifas lloffman iki 
nebus išrinktas naujas šerifas. 
Naujasis gi šerifas bus tenka- 
mas birželio mėnesy, kada bus 
renkami niekurie teisėjai.

Carr laidotuves bus penk
tadieny. Manoma, kad jos bus 
labai didelės, kadangi Carr bu
vo labai populiarus politikie
rius ir net buvo kalbama apie 
pastatymą jo kandidatūros į 
miesto mayorus. Del savo pas
tangų įsigyti populiarumą jis 
galbūt ir mirė, nes kuomet kiti 
politikieriai po rinkimų nueida
vo ilsėtis, tai jis visą laiką 
dirbo, visur landžiojo, kad tik 
sueiti su žmonėmis; kas tik 
kvietė, į laidotuves, į vestuves, 
ar krikštynas, visur jis ėjo; jis 
šelpė beturčius, kad tik įsigyti 
kuodidžiausį visų prielankumą, 
rengė neturtingiems vaikams 
Kalėdų pietus ir rūpinosi savo 
draugais. Paskutinę- bavo kam
paniją jis vedė sirgdamas, bet 
vistiek iš jos nepasitraukė; 
vedė jis kampaniją ir už kitus, 
nes jo draugas Geimak sirgo, 
iad Carr ir už jį vedė kampani
ją. Cermak laimėjo, laimėjo 
ir Cairr ir tai nepaprasta balsų 
dauguma, tečiaus belaukiant 
rinkimų davinių sunkiai susir
go ir už dviejų savaičių mirė.

valandofl:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 

lioj ni.o 2:30 iki 4 30 |

Vakar apleido Chicago, p< 
keturių dienų viešėjimo, Ru
munijos karaliene Marė.' Ji iš
važiavo į Indianapolis. Jos sū
nūs ir duktė išvažiavo i Imlia- 
napolis atskirais automobiliais

kirtumo kai” sunki butų 
kaip ilgai ją turėjot, ir 

p sunku ją buvo palaikyti 
•tumu kiek ilgšių diržų jus nešio

tai niekas nesulaiko ju.sų nuo 
ijimo šio DYKAI (D D\MO. Jei 
manot, kad jus nedalis išsigydy- 

i ha turit rupturą taip didelę kaip 
i kupstis, šj gera sistema sukop

ti oliuos ją ir užlaikys ją viduje, 
taip kad jus nusistebėsit. Tas dalis 
kimo taip greit atitaisys kur ruptu
ra išėjo, taip kad jus greit galėsit 

< iti dirbti k< ki savo darbą, taip kaip 
nebūtumėt turėjęs rupturos.

Jus gniit dykai pabandyti šias pui
kias sutvirtinančias gyduoles, tiktai 
utsiUnčiaiit savo varda ir adresą pas

| Ti-ys žmonės, kurie prie Fil- 
Iniore ii- Francisco gut-vių nu- 
šove negrą Edvvard Dunn, vi- 
cc-pirmininką ir organizatorių 
Afro-American Fiat Janitors 
unijos, tapo suimti ant vietos, 
nespėję net automobilių paleis
ti. Mat pasitaikė taip, kad 
kaip tik tuo laiku pro šalį va
žiavo policija zir vos užmušė
jai spėjo paleisti kelis šuvius, 
kaip juos puolė policija ir pri

vertė mesti savo ginklus ir pa- 
jsiduoti. Visi trys 
lyra nariai kitos janitorių 
jos, kuriai vadovauja 

, Quesse. Jie ’prisipažino 
i žmogžudystės.

senosios janitorių 
naujosios, Dunn suorga- 

ėjo smarki kova.
užmušėjų, jie išvykę pi i 

Dunn gryžti senojon 
Pamatę gatvėj Dunn 

užkal- 
jį. Dunn sėdėjo ant dvira- 
koja pasirėmęs į šalygat- 
Jis atsisakęs 'gryžti seno

lių k u esą 
šūvį iš • 

tai puola 
ka<l pats 

iiidyti,

vaikas 
Guster 
menės 
nuo munšaino.

iMiiusibjo vaiko 
Nenty - - prisipažino^ 
pirkę pusantros paintes 
šaino Mrs. Paulina laicas (lie
tuvė?) kendžių sankrovoje j, 
2033 N. Robey St. Vos spėjus 
išgerti tą munšainą, John tuo- 
jaus susirgo ir sukniubo elėj. 
Lucas prisipažinusi pardavusi 
vaikui munšainą.

Taipjau tapo suimtas Char
les Poklocki, 2109 -N. Oakley 
Avė., kuris prisipažino, kad 
tai jis pristatinėjo munšainą, 
kurį pardavinėja Mrs. Paulina 
Lucas (kitomis žiniomis — 
Mrs. Plegia Lukaszewski). Pa
starasis paliuosuotas 
kaucijos.

Policija saku, kad 
sis vai 
nuo1 
mos 
storulius konfiskuoti ten par
davinėjamą munšainą, kad ir 
daugiau vaikų nenusinuodytų, 
jei nuodingas munsainas net ir 
vaikams yra pardavinėjamas.

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitagc Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette Q727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn AveM Tel. Blvd. 3201

MOTERYS.su


s NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Rateliuose ir mediciną Layola l niversite- Melrose Paik PRANEŠIMAI i REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME MOKYKLOS
Dr. A. Montvido byla 

prieš Vilnį
16

Montvida
4

Boberts. Biednus proletarus iš 
leprentuoja adv. 

vienos seniausių ir 
advokatų firmos 
prie kurios pri«j

guson, 
šiaušiu

gar-

garsusis

.1 urgelionis 
B via t ech n su-

knygų ir rašąs straipsnius. Dr.
Karalius skaito vieno laikraš
čio vertima.

Teisėjas pertraukia bvlą sis veikimas ir retenybė, 
12:26 iki 2 vai. po piet ir pa-jčiau šį kartą ir mes turėsime 
prašo abiejų pusių advokatus progos šį-tą nauja išgirsti. O 
savo kambarin pasikalbėjimui.

Bus prakalbos

Nors musų kolonijoj viešą-
tu-

Publika

po piel.
prasidės

Jaunoji Birutė
Jaunoji IIirutė

jeie, gyvuoja jau ketveri me-( 
.tai ir per tą laikui m mažą, 
skaičių kartų pasirodė visuo
menėje su dainomis, niuzikn ii 

inone'i.

šiandie turėjo pi.įsidėti pir
mųjų liudininku klausinėjimai. 
Nors b\ la turėjo prasidėti l<> deklamacijomis be’ 

. . ivai. r\lo, bet dėl Įvairaus ki- gaiš.
to biznio (motions). liauju b\ - j Pereitą sekmadienį,
lų byla neprasidėjo paskir- <•• Mildos svetainėje, minėta 
tucju vakar laiku ,lau 10:30 jaunuolių draugijėlė irgi palin-j 

teismo salėj kairėje sėdi vi-’ksmino tėvus ir simpatizuoto-.
sas pulkas vilniečių. Visi l\de- jus antrame sezono koncerte. 
’ iai “na lico“ Dr. Monlvido; iš programų 
draugu kirk mažiaus. Jaunosios Birutės nariu mato-

apie kokius 
r m 
ko

klausomės Lvlos
tt n čeki irs, o žiu-

lietuvių
• u rys. ė.i 
čia ir cesnulis

jau ir apsnūdusi publika prado-
pa

la nt

arčiaus

tąja naujiena busią liet, tau 
tiškos bažn. organo “Bangu’ 
rengiamos prakalbos.

AUAROS SŪNUS
Vaidinimas įvyks lapkričio 21 d 

Goodman teatro, East Monroe 
Grant Park. Sėdynės visos 
vuotos. 
sp vietose:

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
North Side pas J. Ascilą
Bridgpporte Aušros Knygyne, 

.3210 S<>. Halsted St.
Universal Bank, .3252 So. Halsted 

St. Klauskit G. Stungis
Elta Commerce (’o.

Halsted St.

St. ir 
rezer- 

Tikietus galima įsigyti šio-

VYRŲ
t

LOTAI SOUTH SIDE

South

kričių IK (L, p. Vaičiūno salėje,

i raiatiiias sakys du svt riai- 
kalbėtojai, kurip yra viršmine-

Bridgeporto mėsininkų ir gro- 
seinir.kų sąjunga rengia iškilmingą 
vakarienę paminėjimui H) melų gy
vavimo sąjungos. Buėeriai duos 
tokią puikia vakarienę, kokios ne
buvo ant Bridgeporto. Tat kviečia
me visus atsilankyti ant vakarie
nės, kuri jvvk.s nedėlioj, lapkričio

kr iš \Veslville, III.

patarlina
i šilan k\ i i

r 1 eatras
Muzika

Pirmą kartą

21 d., Chiragos l.ietiivių Audito
riniu svetainėj, 3133 S. Halsted 
si. Kviečia Komitetas.

Vyskupo Valanėausko Pas. Dr-jai 
sueina 3o metų sukaktuvės nuo jos 
įkūrimo ir gyvavimo. Toms sukak
tuvėms paminėti rengiamu vakaras. 
Bus šeimyniškas yakaras su pa- 
marginimais, vakarienė su progra
mų ir kitokios* naujenybės, ('/.pra
šom visus draugijos narius ir rė
mėjus atsilankyti-*} musų rengiamą 
vakarą, kuris atsibus lapkričio 
(Nov.) 20 d., subatos „vakare, 7:3(1 
vai., Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 S. Halsted st. Įžanga špatai 
si. —Komitetas.

VIENA CHICAGOS SENA 
IR ATSAKANTI FIRMA

Mums reikia 4 gerai išro
dančiu vyrų, virš 
amžiaus. Speciali 
tarpe lietuvių.

Mes išmokinsime 
jus norite išmokti, 
mas nereikalingas.

25 metu

tikrjnta tiems, kurie til
tam darbui.

Atsišaukit pas
MR. LOUGH, Gen. Mgr.

Room 348

| JŪSŲ paskutinė proga nusipirkti 
likusius 21 lotus dėl užbaigimo na
minių reikalų, apielinkėj Kostncr 
ir Kenneth avė., netoli Archer avė. 
Virš 95 lotų jau parduota. Kiek
vienas lotas 30x125. kaina tik 
$379, išmokėjimais, $25 cash, kitus 
po $5 j įnėnesj. Ia* geriausis bar
genas šiandien Chicągoj. Atsišaukit 
arba rašykit pas

FRANK J. PETRU 
1113 \Vest 181h Slrcel, 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telephune ('anai 1)806

$1,500 AR MAŽIAU
Gali nupirkti puikų 2 uugstų 4-4 kam
barių muro namą; likusią sumą kaip 
reikią po $60 į mėnesį, 
transportacija į vis; 
Kas nori, priimame 
kėjiiną.

Geriausia 
miesto dalis, 
didesnį įmo-

Parhatykit greitai 
1IAYDEN BELL CO. 
Klauskit Ed. Bakševičius 

1336 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 8G00

i'niokit Iim Ik i \ sies. Mes 
mokinam dienomis ir vakarais. At- 
sišaukil arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBEI!
651—672 VV. Madison St. arba

109 S. Wells St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Phone Pullman 829G
TUMONIS COAL CO.
MEDŽIAI, ANGLYS, COKE 

343 W. 1071 h PI.
Res. 10742 So. VVabash Avė. 

Phone Pullman 8092

PRANEŠIMA*. MOTERIMS
Parsiduoda vllnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mal
kos 31V2C, 35c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, 

' ir mergaitėms, kaina nuo
$2.75.

Mano tavoras parsiduoda 
iki 50c pigini, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Seknia- 
dienyj po pietų.

FRANK SELEMONAVIčIUS 
504 W. 33rd St- prie Normai Avė.

vaikams 
65c i k i

nuo 35c

TIKTAI $1 įmokėjus ir po $1 j sa
vaitę nusipirksite lotą prie Cedar 
Lake, 39 mylios j pietus nuo vidur- 
miesčio. Jei reiks, pastatysim ir na
mą. Ix>tas $85. Džiaugsitės kitą va
sarą sutaupydami po $1 į savaitę 
Specialis pasiūlymas. Naujienos, 17.39 
S. Halsted St., Box 8X1.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojrim ir popieruojam. ,tJt- 
luikom malevą, popierą, “ 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.------

I REIKIA• salesmenų, tiktai pirmos 
k)esos vyrų, pageidaujama kurie tu
ri patyrimą prie apdraudos kompani
jos. Jei negalite nieko toje linkmėje 
veikti, neut«ifiaukit.

KEia.OG BROS.
.3659 W. Harrison St.sų Kliubas šenietai išmoku nariams 

už Šerui- nuošimčius. Tuomet kaip 
vietinėj, taip ir kituose miestuose gy
venanti nariai kreipkitės, o gausite 
atmokėti. Norėdami gauti nuošimti, 
turite atsinešti, arba prisiųsti serą, 
nes neturinti Šerą negausite. Ismo- 

i kėjimo laikas Lapkričio 21, 28 dd., 
kuri ir užsibaigs tuomi. L. U. K.., 41 
Berkeley St., Lawrenee, Mass.

— M. Stakionis, Trus.

S FLATŲ Bargenas. Pardavimui S j 
fintų namas, pečiumi šildomas, fintai 
po 4 kambarius. Morgiėius $15,000 — Į 
6% į 5 metus. Rendų $3960. Turi 
parduotas šia savaitę pigiai.

PAUL MILLER BROS. 
6624 So. Halsted St.

Wentworth 4576

REIKIA gero bučerio, kuris nege
ria. 251 W. 51Ht St.Chicagos lietuviams jau leko 

matyti daug visokių veikalų 
visaip vaidintų, bet pirmą kur-

būt

AUTOMOBILIAI Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.

ga nariais, vienkart ir dail 
srity žymiai progresuoja. Tą 
liudija jų išpildymas progra
mų, kuris susidėjo sekamai: 

Choras, gana didelis ir 
tenkinančiai sudainavo
keletą tautinių, liaudies ii hu
moristinio turinio dainelių. 
Kestras . - py i -lebiogai 
dr kelis šmotukus žymių kūri
nėlių.

v w i Pavieniai nariai v\kušiai de- 
klamavo: Genavaite l gianskui- 
tė, Birutė Lauciškaitė, Birutė 
Jacobiutė. Vytas Gaurilaitis, 
Helena Daraškiutė ir II. ž«'- 
maičiunaitė.

Solo dainavo Stefanija Kum- 
pikaitė, akompanuojant jos se
sutei Onai Kumpekiutei. Smui
kavo salo Vytas Gaurilaitis. 
Mergaičių sekstetas II. O. 
drijauskaitė, II. Kviekaitė,

teisėjo iš

na apatiška*. Ga! nuvargęs.
Pirmuoju liudininku yra Vil

nies vedėjas. Klausinėja adv.

gana ramus, ne liūdnas. Gana 
drąsiai atsakinėja i klausimus. 
Pasisako, kad jisai esąs vy
riausias Vilnies vedėjas per l

tos Sumiš”, kuris vaizduoja 
Igyvenimą ir darbus pirmųjų 
Lietuvos liaudies švietėjų, tai 
yra knygnešių, kmie caro val
džios spaudos uždraudimo lai
kais dirbo sunkų 
darbu, statydami 
pavojon gabeno 
knygas Lietuvon, 
nes

. na visiems lietuviams

gy Veisti 
užsienio 

tik žmo- 
patarti- 

pamaly-

North Side. — A. L. Sandaros 
23-Cia kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą šiame Penktadienio vakaro, lap
kričio 18 d., apie 8-tą vai. vakare, p. 
Norkaičio kambariuose, 1850 W. 
North Avė. Gerb. nariai malonėkite 
visi atvykti.

— Kuopos Sekretorius

J1ESKO PARTNERIU
REIKALINGA

TIKRA NAUJIENA
Studebaker išleido naujus karus 

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

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Helsted St.

GERI AUSIS PASIŪLYMAS

NUPIRKSIT šį kavalką žemės 
prie California avė. priešais gra
žų Marųuette Parką. 50yl25 pėdų, 
yra suros, vanduo ir šalylakiai ir 

Ii. 1 blokas nuo gatveka- 
blokai nuo lietuvių bažny- 

nuo

NAMU STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

CHICAGO

buvo Andriulis ir Gasiu- 
bet Andriulis buvęs vy- 
is redaktorius. Pasakė, 

kad 1921 m. jisai. Rudaitis ir

mis.
? kuisi

kais; kad pirmininku bi 
Rudaitis; kad Vilnies 1921 
tais rugsėjo ir rugpiučio 
nesiais prenumerata buvusi 
ilH> (gz. ('.bieag^ie. Bode

mė
mė-
tik

Be! paklausias, kiek parduoda
ma Vilnies ant kampų, kiek (’.i- 

abelnai Cook County 
negalėjo, nes užrašo 
Paklaustas ,ar žinąs 

pasa-

cero ir 
pasakyti

apieka nors* 
kr, kad 
tuomet, 
kad nieko bendro neturįs su 
redakcija. Kad su laikraščio pa
kraipos nustatymu neturįs nie
ko bendra. Adv. Boberts pa-

nies. pažymėdamas visokius

lietuviškai

ar parašas po vienu
“K r jaučius” esą pa-straipsniu

\ardė, ar kas kita.
Vėl adv. Boberts klausinėja 

apie Vilnies crikuliaciją, bet p. 
Stanley atsako, kad jos buvę 
Chicagoje apie 166. 8 laikraš-

kaijM) evidence,

O pamatyti galima jį 21 
'dieną lapkričio. <(roodmano te
atre, “Aušros Sūnus” veikale, 

įkuriame vaidina ir art. S. Pil- 
jka. Jam vaidinant matai prieš 
įsave tikrą lietuvi kiltadvasį 

nes jis vaidina vy
riausiojo knygnešio 
netikėtai patekus j 
malonu buvo matyti kiek 
lonaus linksmumo Įneša Į 
kalą dalyvavimas visų 
ino A. Vanagaičio, žandaro 

galės būti dai-||gje q jr vai(|v|os vra

ėiunaitė. Minėtos mergaitės 
jeigu uoliai lavinsis dainoj, ga
lima tikėtis, kad neviena iš jų | !<ny<»ne.šį 
liks žymi dainininkė.

Beikia pažymėti, 
Saboniutė puikiai 
solo ir suvaidino 
lę, akompanuojant 
l>onienei. Lieka 
p-lė Saboniutė ] 
nos pasauly jiažiba, jos švelnus 
ir lankstus balselis tą liudija.

Be to ponia Sabonienė buvo 
tiek maloni, jog- paturtinc Ja« - 
nosios Birutės vakaro progra
mą savo lavinamu orkestru, 
arba bent jo dalim. — sekstetu, 
j kurį įeina ii 
nariai: Vytas 
Bložys.

Programų

sudainavo 
močiutės 

poniai 
manyti,

ro-

kad

Jau n. Birutės 
Gaurilaitis ir E.

užbaigoj choro 
vedėjas g. P. Sarpalius nepasi
gailėjo savęs ir choro narių ir 
gražiai sudainavo 
smių dainų.

Reikia atiduoti 
vams, kurie savo 
timi rūpinasi

vaikučių atei- 
ir lavina juos 

Mes žinome gi, 
kad dailė sušvelnina žmogaus 
jausmus ir duoda galios protui 
siekti tobulybės. O jaunoms 
sieloms tuo labiau yra rimtas 
dvasinis maistas, kuriuo pasi
tenkinusi jaunuolio-ės siela, 
dažnai siekia švaraus gražaus 
idealo.

duoda teismui 
eshibiLs from one to 8.

Toliaus- klausinėjo Stanley 
Vilnies advokatas l’'erguson. 
Klausia trumpai apie tai. ar jie 
|>ristatysią knygas, ar blanku 
paduota pirmiaus apie cirkulia
ciją teisinga, ar tai kopija paš
tui paduoto rašto. Tolinus klau
sinėja, ar Stanley matęs žmo
nes skaitant tuos laikraščius, I Jaunosios Birutes 
kurie čia buvo rodomi. Stanley gerb. P. Sarpaliui,

REIKALINGAS PARTNERIS

repeticijas 
ma- 
vei-

mėgia- 
ro-

peš t ingai priruošti prie vaidir 
nimo, nes art. St. Pilka deda 
visas pastangas. kad vaidini
mas butų tikrai getas.

Roselando Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Batelio rengiamo va
karo lapkričio 21, tikietus 
įima gauti šiose vielose:

Boselande:
- Yonaičio aptiekoje, 105 SI. ir

ga

Vilimavičiaus aptiekoje, 167 
St. Micbigan 

Pas Kari 
svetainėje

Yuoršio

avė.
Požėlą, Strumilų

Kondrolavičiausir
10611 Edbrooke avė. 
trukių store, 10728

Eornišių bizny (store). Biz
nis išdirbtas per 15 metu ir 
platus. Pavieniam persunkti. 
Kas turi kapitalo — geriausias 
investmentas. 1 Reikalinga dau
giau kaip $15,606; su namu 
dar daugiau. Pats l/iznis vertas 
$75,060. Tai

PARDAVIMUI uždaroma ma
šina Chandler pigiai, arba mai
nysiu ant loto, bučernės, groser- 
nės, piano arba ką kas turite. 
Agentams komišas. Atsišaukit 

Į pas savininką
i 3257 Sdf Lowe Avė.

rių, 
čios ir mokyklos, 1 blokas . 
rengiamos publiškos mokyklos, 
ros įvestos.

Patent Mercury Machine Co

lictuviškai.

yra tikra lietuviš-
A įsišaukite 

ar ateikit

MACYS I tirtNITURE 
198-200 Grand St., Brooklyn 

Tel. Greehpoint 2372

įieško darbo

Armstrong and Pasėliai 
160 ,N. La Šalie St.

Tel. State 7858—8366

KETURI tik-ką baigti muro na
mai, 5-5 kambarių, aržuolo grindys 
ir visi trimingai, augštas skiepas; 
karštu vandeniu šildomas pirmas

ir tvirtai pabudavoti; puikioj ir au-

PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS. Pardayi- 

laiškn !,nu* cigarų, saldainių, užkandžių 
‘ , jcounter’is, netoli 2 mokyklų, ren- 

’patis- (|a $35, taipgi 5 kambarių rakan
dai .kaina už viską $800. Turiu par- 

Įduoti greit.
i (jo2 \v. 26 Street.

j PARDAVIMUI kendžių, tabokos, 
i minkštų gėrimų ir mažus groseris. 

—— j Pigiai, nes turiu du bizniu.
1621 So. Union Avė.

JAUNAS vyras įieško darbo 
į grosernę. Moku 
operuot. Praneškit NAUJIENŲ įstaigoj 1 Y kus. P
SKYRIUS, 3216 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9663. Box 86.

Ford troką

REIKIA DARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA KELETOS

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

Mašinos 
ir suteiks 
kai. Gera 
kapitalo.

PROF. SIMON
612 N. State St.

Ofiso valandos nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų

PARSIDUODA gražiai jrengta 
bučernė ir grosernė su vaisių što- 
ru, geroj apylinkėj, visokių tautų 
apgyventa. Biznis Cash. Panašios 

nesiranda per 5—6 blo-

te ant vietos. Atsišaukite 516‘-j 
Hk") St. Phone Chesterfietd 6151.J i

PA*RDAVIMUI bučernė ir groser- 
; nė, geras biznis. Pardavimo priežas
tis patirsit ant vietos. Kreipkitės prie

■ savininko 1980 Canalport Avė.

portacijos j visas miesto dalis. Par
duosiu pigiai ir prieinamomis sąly
gomis arba mainysiu ant lotų arba 
farmų netoli nuo Chicagos. Kreipki
tės greit.

EDWARD BAKŠEV1ČIUS
4336 So. Kedzie avė.
Tel. Lafayette 8666.

PARDAVIMUI muro namas 2 
augštų, 6-6 kambarių, karštu 
vandeniu apšildomas, 1 blokas 
nuo Westem Avė. karų. Kaina
vo $16,000, atiduosiu už $12,500. 
Priežastis, važiuoju Lietuvon. 
Sav. 6352 So. Claremont St.

TAISAU SENUS NAMUS 
JVEDtl NAMU APŠILDYMĄ 
STATAU NAUJUS NAMUS

L’ž prieinamą kainą taisau namus, 
statau garadžius, duodu aprokavimą 
ir statau naujus namus. Atlieku bile 

, kurj karpenterystes darbą greit ir 
tinkamai. Taipgi įvedu namų apšildy
mą. Reikale virš pažymėtų darbų 
kreipkitės pas savo tautiečio lietuvio 
— “Naujienų” adresu:

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

gu

DIDELIS BARGENAS
Parduodu arba mainau lotų 
63-čios gatvės. Turiu ir pini-

i pridėti. Tel. Yards 1457.
J. MATULAITIS

3116 So. Halsted St.

STOGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo {staiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 3411-13 
Ogden Avė. Phone Lawdale 0114.

KRAUTUVIŲ FIKČĘRIAI
„ Grosemių, Bu-

Jernių, Dęlikate- 
' ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

Cj^^^specialurnas, Geras patar 
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

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

BILLIGHEIM BROTHERS 
1603-1613 So. State St.

MORTGEfilAI-PASKOLOS
Gerų vyrų ar moterų pardavėjų prie 
geros Real Estate firmos. Galima j 
dirbti visą laiką arba tik vakarais. 
Patyrimas nebūtinai reikalingas. — 
Mes išmokinsime. Musų žemė randa
si garsiam Marquette Park distrikte 
ir greitai parsiduoda. Geriausios dar
bo sąlygos. Kreipkitės tuojaus nuo 9 
ryto iki 6 vakare.
Lawrence P. Romano and

Matykite N. W. Caine 
Room-1501 

10 So. LaSalle St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

GARAŽAI
PARDUOSIU savo grojiklj pianą, 

su benčiumi ir roleliais už $110. Ma- 
tykit bile dieną, taipgi ir nedėlioj.

6136 So. Halsted St.
BUDAVOJU garažus visose daly

se miesto pigiau, negu kiti, 18y18 
už $225. Taipgi perbudavoju por- 
čius iš atvirų į uždarus po 30c. 
ketvirt. pėdų. Su mažai įmokėjimo 
Darbą garantuoju.

C. CZEPUKAS 
1445 Oaklev Blvd. 

Tel. Brunssvick 9131

Kensingtone:
Pas Kučinskus. 128 Kensing- 

ton avė.
Wes PuIĮmanė: .
Tupikaičio aptiekoje, 535

120th St.
Temvvoode:

W.

Co. Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate
• kontraktus

PARDAVIMUI lunch room ir ne
svaiginamų gėrimų parloras, geroje 
vietoje, geras biznis. Parduodu dėl 
ligos. 1220 West 69th Street.abejoti, 

amžinas 
džiaugsmas matant savo dukte
rį ar sūnų aukštumoj. Dėlto 
neapsivils tie tėvai, kurie sten
giasi savo kūdikius aprūpinti ir 
dvasiniu maistu — daile arba 
dainos ir muzikos menu.

vadams: 
choro ir 

dainų vedėjui ir gerb. J. Uk- 
tveriui, organizatoriui priren- 
gėjui ir lavintojui deklamacijų, 
monologų ir žaismių, linkėtina 
kuodidžiausių jėgų ir energi
jos, nenuilstančiai dirbti ir 
ant toliau tą naudingą jaunuo
liams, jų tėvams ir visuome
nei darbą! —J. B-nė.

lieka

\V. 103rd st., ir pas Batelio 
rius.

408 
na-

REIKIA OARBININKĮ
MOTERŲ

Pranešimai
REIKIA patyrusių moterų dėl skir

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

PARDAVIMUI dviejų kėdžių bar- 
berne, North Sidės senoj lietuvių ko
lonijoj, gera pelninga vieta ir pigi 
renda. Kas pasiskubins gaus pigiai, 
nes noriu apleisti Chicago.

'1706 Wabansia Avė.
Tel. Brunswick 1831

nematęs žmones juos skaitant,

skaitę. Tolinus pasisako, kad 
Vilnis eina nuo 1921 metų, kad 
jie neturi skyrių ir kad jisai

Socialdemokratų Rėmimo Fond- 
<lo kuopos Chicagoje susirinkimas 
įvyks 18 d. lapkr. š. m.,. “Naujie
nų” kambariuose. Yra daug svar
bių reikalų, kurie kuo uoliausiai 
turi būt apsvarstyti ir jvykdinti gy- 
veniman. Visų narių buvimas bū
tinas. —Pirmininkas.

REIKIA moteries abelnam namų 
darbui. A. B. Snay, 709 Central Park, 
Nevaria 9712. '

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Prie geros šeimynos. Mrs. Stul- 
berg. Tel. Jfeystone 3698.

Už $65 nupirksit vartotą pianą — 
gero balso, $10 įmokėti, $3 j mėne
si. Kati po $20 ir augščiau. Moder
niški mažos mieros nupiginti $115 
iki $245. Ralph B. Waite Piano Co.,’ 
4 fl., 218 So. Wabash, McClurg Bklg., 
viršui Brentano’s. Phone Harrison 
0924, dėl susitarimo po 5:30 vakaro.

International In vest meni 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

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

GOSS, JUDD & SHĘRMAN 
40 N. Dearborn, Central 0023 į

MOKYKLOS

Vilnies skaitytojų Cook jCounty 
paviete. Jisai šypsodamos ap
leidžia savo vietą ir greit atsi

ja ugų. Matyti,1sėda greta sav 
užganėdintas"Wvo misija.

Adv. Boberts kviečia Dr. A. 
J. Karalių. Pastarasis pasisa
ko, kad jisai yra'daktaras, kad

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

Birutės Choro dainų pamoka atsi
bus Lapkričio-Nov. 18 d., 8 vai. vak., 
Mark ’White Parko svet. Bus moki
nama “Gegužės Karalaitė”. Daini
ninkai bukit laiku pamokose.

— Birutė

Jaunosios Birutės dainų pamokos 
jvyksta šj vakarą, 7:30 vai. vakare. 
Visi bukite laiku ir naujų narių at
siveskite.

— Valdyba

REIKIA OARBININKĮ!
VYRŲ

REIKIA vyrų išmokti plauti, pali- 
Šiuoti, simonizing. aliejuoti, 3 savai
tes mokinimus prie kostumerių karų, 
paskiau uždirbsit nuo $35 iki $55 j 
savaitę. Darbas jūsų laukia, uždirb
sit kol mokinsitės. Klesos diennmjs ir 
vakarais. Chicago Ąuto Service Bu- 
reau, 309 So. LaSalle St.> Room lOli

PARDAVIMUI štord fikčęriai, ge
ri daiktai, pigiai. 748 W. 31st St. Po 
6 vai. vakare 2809 8o. Union Avė.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI lotas, puikioj re

zidencijų apicilnkėj, netoli Mar- 
quette parko, tik du blokai nuo 
63rd St. Kaina $850 ant lengvų iš
mokėjimų, arba 5% pigiau jei dasb. 
Klauskit .1. Šmotelis, Naujienos, 
1739 S. Halsted st.

Rudeninis Terminas
Drafting, Dęsigning ir Dress- 

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

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

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1643

Office Tel. Boulevard 4996

Charles Lubczik
REAL ESTATE

Pagelbim paskolinti pinigus, ap- 
saugojam nuo ugnies, parduodam 
ir mainom namus greitu laiku 
ir taip pat duodam geru pala 
rimus visuose reikaluose dykai.

1747 W. 47th Street 
Chicago, III. 
2-ro8 lubos

Jei nori turėt 
| nuolatinį draugą — 
(Skaityk Naujienas.


