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Orlaivis Shenandoah žlugo ■
audroj; 14 užsimušė Suvažiavime dalyvauja 313 de

legatų, taip jų vos trys ko
munistai

Rusai nori iš Francijos 200 
milijonų paskolos

Breslave prasidėjo Vokietijos 
profesinių sąjungų kongresas

• Į

Orlaivis Shenandoah žiu 
go; 14 žms užsimušė

Dirižabeliui skrendant, ištiko 
perkūnijų audra, sudraskius 
jį į tris dalis.

Rusija siūlos sumokėti 
Francijai caro skolas

Bet už tai nohi, kad franeuzai 
dabar paskolintų sovietams 
200 milijonų dolerių.

PARYŽIUS, rūgs. 3. — So
vietų valdžia pagalinus įteikė 
Francijos vyriausybei raštą, 
kuriuo ji siūlos sumokėti caro 
skolas,
iš dviejų dalių, 
kalbama apie 
F ra nei j ai. 
nagri nėjus kiekvieną punktą,
sovietų valdžia siūlo sumokėti

Dokumentas susideda 
Pirmoj daly 

Rusų skolas 
Smulkmeningai iš-

Geo. 
mašinis- 
aviacijos 

Everett P.
takelažmeist- 

aviacijos 
O’Sullivan; 
Wm. H. 
mašinistas

CALD\Vb)LL, Ohio, rūgs. 3. 
Baisi nelaimė ištiko milžinišką 
Jungtinių Valstijų laivyno or
ia i 4b dirižalbelį Shenandoah, 
kurs vakar 4 valandą po pietų, 
apleidęs savo stotį Lakehurste, 
N. J., buvo išskridęs į vakarus 
penkiomis dienoms paskrajoti 
ir apie pirmadienį vėl grįžti j Į 
Lakehurstą.

Skrendant per Ohio valsti- Franci jai vieną septintąją dalį 
ją, t 3,000 pėdų aukštumoj, šį 
rytą apie penktą valandą išti
ko baisi perkūnijų audra, kuri 
ėmė orlaivį blaškyti, nešti 
staiga aukštyn, lai vėl mesti 
žemyn, ir pagaliau sudraskė jį 
į tris dalis, kurių Tciekviena 
atskirai su savo įgulomis nu
krito žemėn.

Orlaivio visa įguila susidėjo 
iš keturiasdešimt trijų žmonių, 
ir keturiolika jų užsimušė.

Žuvusieji yra: orlaivio ko- 
manduotojas Zachary Lans- 
doAvne; Įeit. Louis Hancock; 
Įeit. A. B. Houghton; Įeit. E. 
W. Sheppard; Įeit. J. B. Ander- 
son; radio vyresnysis 
Schnitzer; aviacijos 
tas James Moore; 
takelažmeistris 
Allon; aviacijos
ris Ralph Joffrcy; 
mašinistas B. B. 
aviacijos mašinistas 
Spratley; aviacijos 
Cr. H. Broom; aviacijos maši
nistas Cclestino P. Mazzuco; 
aviacijos pilotas James W. 
Cullinan.
Pavojingą! sužeistas yra avia

cijos vyriausias takelažmeis
tris John F. McCarthy. Yra 
daug kitų sužeistų.

Orlaivy nebuvo jokios eks- 
pliozijos. Jį tik ištiko smarki 
audra, kurį staiga išnešė 5,000 
pėdų aukštyn, paskui vėl metė 
žemyn ir sudraskė į tris dalis. 
Viena orlaivio dalis, apie 450 
pėdų ilgumo, nukrito žemėn 
apie pusantros mylios nuo 
Avos miestelio. Kontrolės da
lis, kurioj buvo komanduoto- 
jas ir kiti įgulos žmonės, nu
krito penkiasdešimt pėdų to
liau, o trečioji dailis, apie 150 
pędų, buvo nunešta, kaip bdlo- 
nas, dvyliką mylių, ir nukrito 
netoli Sharono. Dauguma už
muštų rasta kontrolės* dalies 
griuvėsiuose.

MOTINOS UŽMUŠĖJAS 
SMERKTAS MIRTI 

GAZU

PA-

BENO, Nev. rūgs. 3. — Dis- 
trikto teismas vakar pasmerkė 
mirties bausmei Johną F. Ran- 
(lolphą, kaltinamą dėl nužudy
mo savo motinos. Pasmerktasis 
bus nužudytas pagalba gazo 
paskutinę lapkričio mėnesio
savaitę.

BERLINAS, rūgs. 3. — Ant
radienį, rugsėjo 1, Breslave 
prasidėjo dvyliktas visos Vo
kietijos profesinių darbininkui 
sąjungos susivienijimo kongre
sas. Kongrese dalyvauja 313 
delegatų, profesinių sąjungų 
atstovų, ir be to didelis skai
čius delegatų ir svečių nuo už
sienio darbininkų sąjungų ii 
internacionalų. Svarbiausių Eu
ropos kraštų socialistų parti
jos taipjau atsiuntė savo speci- 
ales delegacijas kongresui 
sveikinti.

Kaip smarkiai nupuolus 
mnnistų įtaka Vokietijos 
bininkų judėjime, matyt iš to, 
kad, balsuojant komunistų pa
teiktus pataisymus prie šuva 
žiavimo dienotvarkės, už juos 
paduota vos nuo vieno iki tri
jų balsų, kuome^ visi trys šim
tai dešimt delegatų balsavo 
prieš komunistų pasiūlymus.

pa-

ko- 
dar-

Buvęs Vengrijos ministe 
ris pasmerktas kalėti

Spaudoj jis kaltino diktatorių 
->Horthy de! pasalaus nužudy
mo dviejų socialistų vadų

PLAUKIKĖ KELIONĖJ PIETAUJA i Nauji franeuzų vadai Siti 
joj ir Morokkoj

Vyriausiu vadu šiaurės Afrikoj 
paskirtas maršalas Petain, 
Sirijoj — gen. Gamelln

Žmona paplovė savo 
vyr? .

Karui 
ūkininkas Jonas 

iŠ Gražučių - kaimo, 
Šiaulių apskritis, buvo pašauk
tas rusų kariuomenėn ir paliko 
namie jauną gražią žmoną. .Jis. 
buvo patekęs nelaisvėn pas vo
kiečius ir 1919 metais grįžo 
namo. Bet atvykęs tėviškėn 
jis sužinojo, kad žmona gyvena 
su jo bernu. Gurskis norėjo 
berną pašalinti, bet jis atsi
sakė apleisti ūkį. Per kelias 
dienas Gurskio žmona su ber
nu paviliojo jį tvartu n. Čia 
bernas sudavė jam pagaliu per 
galvą, bet kadangi jis dar liko 
gyvas, tai žmona peiliu jį papio 
ve ir kartu su bernu užkasė jį 
miške. Tačiau netrukus pa
vyko susekti tą žmogžudybę ir 
Gurskiene tapo areštuota ir pa
traukta Kariuomenes Teisman. 

Teisme Gurskienė prisipaži
no nužudžiusi savo vyrą iš mei
lės prie berno, kuris buvo daug 
jaunesnis ir gražesnis už jos 
vyrą. Teismas pasmerkė ją ka
lėti iki gyvos galvos.

Bernas buvo pasislėpęs nuo 
tardymo, bet vėliau jis tapo su
imtas ir perduota^ Šiaulių Apy
gardos Teisman/ Bternas ne
prisipažino esąs kaltas ir neigė 
savo santykius su Gurskiene. 
Teismas nuteisė jį 10 metų ka
lėti grasos kalėjime. Nuteista
sis padavė apeliaciją Vyriau
siam Tribunolui, kuris Teismo 
nusprendimą patvirtino.

KAUNAS [Lž]. 
prasidėjus, 
Gurskis

PARYŽIUS, rūgs. 3. — Auk
štieji Franeuzų komisarai Siri
joj ir Morokkoj tapo pakeisti. 
Premjeras Painleve pranešė 
maršalui Lyautey, aukštajam 
komisarui Morokkoj, kad val
džia davus pilniausių įgalioji
mų maršalui Petain’ui, “Verdu 
no išgelbėtojui,” vesti visas ka
ro operacijas Morokkoj, o vė
liau vėl paskelbė, kad vyriau
siu franeuzų kariuomenės vadu 
Livane paskirtas ir siunčiamas 
Sirijon generolas Gamelin, bu
vęs maršalo Joffre dešinioji 
ranka mūšyje ties Marnu.

Amerikietė plaukikė, p-lė Gertrūda Ederle, kuri andais ban-' Padėtis rimta
d? perplaukti Lamanšo sąsiaurį, iš Gris Nez, Francijoj, į 1)0-' šitos vadžios daromos per- 
verą, Anglijos pusCj, 21 mylią platumo. Kelionėj ji buvo tuo mainos, rodo, kad padėtis bėga 
budu penima, kaip matote paveikslėly. Perplaukti sąsiauris j0 rįmta fįek Sirijoj, tiek Mo
jai nepavyko. Daugiau kaip du trečdaliu kelionės nuplau- rokkoį 
kus p-lė Ederlė iš nuovargio apalpo ir ji buvo išgriebta iš 
vandeni | Pavojus Sirijoj šią valandą

yra tas, pad Tautų Sąjungos 
suvirinkime Genevoj franeuzai 
rems Angliją pastarosios ginče 
su Turkais dėl Mosulo, tai tur
kų regularė arba neregularė ka
riuomenė gali staiga užimti da
lį Bagdado gelžkelio, kurs eina 
per Alepą ir kurs yra vieninte
lis gelžkelis, kuriuo Turkijos 
valdovas, Kernai Paša, gali šių-

b
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Francija paskyrė skolų 
fundavimo komisiją

Komisija susideda iš keturių 
senatorių, keturių atstovų ir 
dviejų finansininkų

PARYŽIUS, rūgs. 3. ~ Fran
ci jos ministerių kabinetas šian-

visos aukso skolos, arba 6 mi
lijardus popieriniais frankais 
(apie 300 milijonų dolerių da
bartiniu kursu). ______

Rusai proponuoja, kad bu- — Budapešto teismas*, tardęs)
das, kaip turės būt sumokėta uždarytomis duijmis bylą bu-} . paskyrė komisiją, kuri, fi- 
ta suma, kurią sovietų valdžia vusio Vengrijos vidaus nlinis-Įnan^ ministerio Caillaux vado- 
pripažįsta kaipo skolą Franci- torio, Edmundo Beniczkyo, vaujama, keliaus į Washingto- 
jai, hutų išnagrinėtas 
statytas tam tikrai iš abiejų 
pusių paskirtų atstovų, bet tik 
tąja sąlyga, kad Francija su
tiks su ant raja Rusų pasiūly
mo dalim, būtent, jei Franci
ja sutiks tuojau duoti Rusijai 
paskolos 2(X) milijonų dolerių

Francijos užsienių departa
mentas ir finansų ministerija 
.žada tuojau atsakyti, kad 
Francijos valdžia, būdama dė
kinga sovietų valdžiai dėl jos 
pirmojo pasiūlymo, negali su
tikti su antruoju jos reikala
vimu dei paskolos, kadangi pa
čios Francijos finansai yra a.v • r* v • •

padėty. Cičennas, Rusų uzsiemy
i - - - - - - - - i mm'steris, rezignuojąs

Kitos orlaiviu katas 
trofos

ir nu- pasmerkė jį trejiems metams 
kalėjimo, 2(X) dolerių piniginės 
pabaudos ir atėmimui piliečio 
teisių.

• Beniczky buvo atiduotas tei
smui už išspausdinimą laik
rašty Az Ujsag straipsnio, ku
riame jis pasakojo apie *Vieną 
slaptą diktatoriaus* Horthy 
ir jo karininkų susirinkimą, 
kuriame jie sąmokslininkavo 
nužudyti du socialistų laikraš
čio redaktorius, Somovy ir 
Bacso, kurie vėliaus ir buvo 
pasaloms nužudyti.

Minėtinos yra kitos įvyku
sios orlaivių k a tos I rotos.*:

1919, liepos 21 — Dvylika 
žmonių žuvo, orlaiviui nukri
tus Chicagoj ant Illinois Trust 
and Savings banko.

1919, 
orlaivis
trenktas, nukrito į Šiaurės jū
res; dvylika žmonių žuvo.

1914, birželio 20 — Orlaivio 
ir aeroplano kolizija ties Vien- _ 
na; devyni žmonės buvo už
mušti.

1913,, rugsėjo 9 — Zeppeli- rių turi įsitaisę radio. 
nas L-l 
golandu;
žuvo.

1913, 
nas L-2
Johannisthalo 
dešimt aštuoni 
užmušti.

! STOKCHOLMAS, Švedija, r. 
3 — Vietos laikraštis Tidnin- 
gen gavo patvirtinamų žinių, 
kad sovietų užsienių reikalų 
komisaras (ministeris), čičri- 
nas, h-ezignuojąs. Jisi pasi
traukiąs dėl pairusios savo svei
katos.

liepos 15 — Britų
•NS-11, perkūnijos 550,000 Amerikos far- 

meriŲ turi įsitaisę 
radio

WASHINGTONAS, rūgs. 3. 
Agrikultūros departamento 

apskaičiavimu, Jungtinėse Val
stijose šiandie 550,000 farme- 

Prieš 
sunaikintas ties Heli- metus laiko radio turėjo įsitai- 

penkiolika žmonių sę 365,000 farmerių, o 1923 me- 
145,000 farmerių.

departamento
tais

Agrikultūros 
agentų pranešimu, f armėnai sa
vo radio klausos ne tiek ope
rų, koncertų, bėizbolo ar politi 
nių kalbų, kiek oro ir turgaus 
pranešimų.

Iš vfctų valstijų, skaičiumi 
įsitaisiusių radio, 

tie (»ity; penki žmonės žuvo. ' Illinois užima pirmą vietą: 46,- 
Be Zeppelinų tl>-l ir L-2, 000. New Yorko valstijoj radio 

grafo Zeppelino žuvo netaimin- turi įsivedę 39,000 farmerių, 
guose atsitikimuose dar ketu- beveik tiek pat ir Iowos valsti- 
ri orlaiviai: Zeppelinai 3 ir 6 joj. Delawares valstijoj tik 
ir Deutsihland’ai 1 ir 2. 200 farmerių teturi radio.

spalio 17 — Zeppeli- 
ekspliodavo viršum 

aeroplano; dvi- 
žmonės buvo

1912, liepos 2 — Balonas 
Akron ekspliodavo ties Atlan-< farmerių,

Tardo krutamujy paveiksiu 
pramonės trustą

ną derėtis dėl Francijos karo 
skolų Jungtinėms Valstijoms 
fundavimo.

Komisija susideda iš keturių 
senatorių Berengei*, Chapsal,

WASHINGTONAS, rūgs.
— Teisingumo departamento 
agentai baigia savo tyrinėjimus 
krutamųjų pavekslų pramonės gįį kariuomenę į Mosulc 
generalio prokuroro Sargento frontą ^rkai jau 11U0 tso
pa tvarkymu pradėtus trys mė-lnai rengia/paimti Alepą, Alek 
nosiai atgal, tikslu susekti, ar san(jretą ‘ir Antioką, vesdami 
nėra sudaryto filmų trusto, |arabu©se ir Sirijoj gyvenon- 
kurs kontraliuoja visą tą pra- £įuose turkuose stiprią firopa- 
monę, laužydamas federalius1 
įstatymus prieš trustuEi. Tar
dymų rezultatai bus neužilgo 
pristatyti generaliam prokoru- 
rui.

3.

Reikalauja pinigu už 
senas Kauno obli* • 

gracijas
gandą prieš franeuzus.

Organizuoja ofensivą
KAIRAS, Egiptas, rūgs. 3.—

KAUNAS [Lž]. — Prieš ka
rą Kauno miesto valdyba buvo 
išleidusi obligacijų gana žymiai 
sumai. Kadangi pastaruojuTuo tarpu, kai franeuzų karo j, 

Dausset ir Dupuy; keturių bu - ( Tardyta ypač Motion Pietų- aeroplanai bombarduoja Džebel ai<U Seimas prei?e naują ?s“
to atstovų — Ajuriol, Damou re Producers and Distributors 
reux, Bokanowski ir de Cham- of America, kurio galva yra bu- 
brun; bankininko Maurįce Si- .vusis generalis pašto viršinin 
mon, kurs yra Francijos pini- kas ir republikonų nacionalio 
gyno kontrolierius, ir finansų komiteto pirmininkas, Will 
ministerijos eksperto Moreau- Hays, ir- prišlijusios prie Havso 
Neret.

Cechai tarsis dėl skolų
PRAHA, čechoslovakija, rug

sėjo 3. —- Cechoslovakijos skolų 
komisija išvyks į Jungtines 
Valstijas šio rugsėjo mėnesio 
pabaigoj.

[Cechoslovakijos rekonstruk
cijos skolos Amerikai siekia a- 
pie 80 milijonų dolerių, ir be 
to ji kalta dar apie 11 milijonų

organizacijos filmų prekybos 
komisijos.

Suėmė žmogėdrą vadą
Jo organizuota banda vokdavo 

vaikus, skersdavo juos ir i^ 
sikepus jų mėsą valgydavo^

LONDONAS, rūgs. 3.
dolerių už pargabenimą Cecho- Indijos gauta žinia, kay Pun- 
slovakijos kariuomenės iš Sibi- džabo policijai pavyko 
ro j čechoslovakiją 1919-20 me
tais.]

Sprogimas Edisono 
įstaigoj West 

f Orange
rug-

suimti 
vardu 

'mogėdrų
žmogėdrų bandos vada/, 
Mohamedas. Ta 

(banda jau kurs laikas siautė 
{Pundžalbo krašte, vokdama vaL 
■ kus, skersdama juos, kepdavo 
ir valgydama. Nuo šių metų 
liepos 8 iki 31 dienos susikrim. 
tę, kone iš proto eidami, tėvai 
pranešė policijai apie pavogimą 
dvidešimt vieno vaiko.

Dabar sugautas žmogėdrų
WEST ORANGE, N. J.

sėjo 3. — Thomas A. Edisono
kompanijos įstaigos 'fonografų vadas, Mahomedas, prisipažino, 
rekordų skyriuj vakar įvyko kad jo banda yra pavogus ir su- 
cheminių medžiagų sprogimas, valgius daugiau kaip keturias- 
kurio trys darbininkai buvo 
skaudžiai sužeisti. Dvidešimt 
du kiti darbininkai tišliko 
sveiki. -

dešimt vaikų.

KORB

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MONTANOJ

BUTTE, Mont., rūgs. 3. — 
Šiandie> apie 21/2 vai. ryto čia 
jausta lengvas žemės drebėji
mas. žalos nepadai’yta.

Chicagai ir apiclinkei oficia- -------- *--------
lis oro biuras šiai dienai pra-l GOSHEN, Ind., rūgs. —Wa-
našauja: \ wasee ežere praeitą sekmadie-

Giedra ir taipjau šilta; leng- nį, laiveliui apvirtus, paskendo 
vas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra
niškai siekė 780

šiandie saulė teka 6:18, lei- 500 dolerių dovanų už suradi- 
džiasi 7:21 vailandą.

wasee ežere praeitą sekmadie-

žinomas vietos daktaras Irwin. 
viduti- Iki šiol jo kūnas nesurasta. Jo 

duktė, Miss Helen Irwin, siirio

mą tėvo kūno.

Druzo sukilėlių jėgas ir daro 
pastangų išvaduoti franeuzų 
garnizoną Suedijoj, generolas 
Sarrail organizuoja ką tik at
vykusius į Siriją sustiprinimu^ 
dideliam ofensdvui prieš sukilė
lius. Didžiausios sukilėlių jė
gos yra sukoncentruotos ties 
Horano Suedijos kalnų, netoli 
nuo Palestinos sienos.

tatymą apie prieškarines sko 
Jas, tai visa eilė rusų pirklių 
esančių Franci joj, Anglijoj ir 
Belgijoj, atsiminė turį Kauno 
miesto obligacijų ir kreipėsi j 
Kauno miesto valdybą, reika
laudami, kad jiems butų išmo 
keti pinigai už jas.

šisai klausimas bus svarsto
mas artimiausiame npesto ta
rybos posėdy.



kUDIKIv

S. L FABIONAS C8
Bedarbe automobilių pramonėj

dabar

STRAIPSNIS’ 140

bedar-

Tel. Dearborn 9057

Hyde Park 8395Namų

J. P, WAITGHES

(Lithuaniafl

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
z*-

perinama

Vak. 322

nuo

Kūdikių
Knyga

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

ryti 
cen

užtai, KaM per Virš 
tris geijtkartes užau
gino daugiau kūdikių 
į stiprius ir sveikus 
yynis ir moteris, ne-» 
gu visi kiti kūdikių 
maistai kartu sudėti* 
Jei Jūsų kūdikis ne** 
miega nakčia, verkia, 
ir nerimauja,

pieąo ir cukraus. Jj 
rekomenduoja gydy> 
tojai iš priežasties jo 
gerumoj yjenodubuo, 
ir lengvo suvirškini* 
mo savybių

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienų** 
vtm naudi ngon.

Rusi
Pradžia 3:30 vai. dieną

THE BORDEN COMPANY
BordenBldg.,* New*York

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲJŲ JŲ' 

i KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Koncertas 7:30 vai. vakare

baltrušaiti-
ir kaip gę^utų. apvalius

35H-16 Roųsevelt Kd 
Arti Št. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 3450
Tel. Yards 3036—6861

jei kūdikis neauga: į 
svorį, gal pienas nėra 
jam tinkamas, Tokia
me atvejyje, Eagle 
Pienas ištiš klausimą, 
taip kaip tūkstantinis 
motinų, kurios nega- 
Įėjo žindyt savo kūdb

Kuomet jus rūkote 
Turkiškų tabakų, 
tai tuomet jus rū
kote gryniausj ta
bakų pasaulyje ko
kį galima gauti dėl 
cigaretų.

Bedkrbė
—Džiulajaus revoliuciją 
centristų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St., 

Stock Room 3327 So. Halsted

atsidurtų jų, durbiežįų, kiše 
niuose.

Taip tiems draugužiams be
keliant revoliucijų 
kdnnmizm 
ras 
naminiame kai 
rų skaudžiai

Klausimas—
Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Kodėl aš turiu ru 
kyti Helmar eiga 
retus?

daugelis žino, kad kai 
laukė lapkričio revoliu-

ĮJDIKIO sveikata 
įr ūgis remiasi 

dauginusiai ant yąh 
gio, kurį jis gauna, 
Kūdikis turį būtį imt 
praustas ir papenėtas 
reguliariška, Jei nega 
įi žindyt kūdikio, tu* 
yėtumėt yartot. ■— 
JBorden’s Eagle Pienų,

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
rl\l. Pullmajl 7097

Vęda bylas visuose teismuose. 
Abstraktai, morgičiai.

NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

šiuo laiku Detroite darbai 
labai sumažėjo, nekurios dirl>- 
tuvės beveik užsidarė.

Ford Motor Co. tedirba tik
tai apie pusę, darbininkų; sa
vaitę dirba, o kitų >csti palaidi.
J dienų
Fordas nepadaro daugiau kaip 
4,(KM) motorų; pirmiau padary
davo apie 8,(KM) motorų j 24

pianas, su

$115
$295
$235

Helpianiose jus gaunote gryną rųšį 
Turkiško tabako. Paprastuose ciga- 
retuose jus gaunate paprastą taba
ką visokių rųšių.

Baksas 10 arba 20

,vaį. Priežastis darbo sutrukdy
me esąs modelio mainymas.

Pąckard, Motor Cę. dabar 
paleido darbininkus dviem sa
vaitėm ir nėra žinios .ar po 
dviejų savaičių pradės dirbti, 
ąr laikys ilgiau uždarę.

Dodge Bros. Motor Co. daug 
darbininkų visai paleido neap
ribotam laikui.

Taipgi beveik visos dirbtuvės 
panaikina naktinius šiftuų, pa
silieka tik dieninius darbinin
kus. Automobilių dirbtuvės,

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411, Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. f. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Loavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

Atsakymas—
Rūkytojo 

Helmar cigaretų

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420 s

Telefonas Dearborn 609o
SPECIALISTAS egzaminavoji 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su-

vykinant 
ištiko naminis ka- 

kontrrcvoliucija. Tame 
j vienas proleta- 
nukcntč.jo nuo 

Hų kumščių ir bonkų, 
į kurias buvo supiltas <y komu
nizmas. Kaip visuomet būna

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central Q39Q
3 Š. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

įkaityk šituos straipsnius kas sa 
vaitę ir pasidėk ateičiai. -X

kada einą dąpbai gerai, tai ma
šinas kaip paladžiu darban ne
dėlios vakare, tai sustabdo ki
tų nedėlios rytų 8 vai., o ki
tos ir nedėliom dirbą; dirba po 
tris šiltus, mašinom neduoda 
ataušti ir darbininkam dėl pa
valgymo duoda tik 15 minutų. 
Reiškia, kuomet dirbam, tai ne
turim kada ir pavalgyt.

tokiuose atsitikimuose, darbie- 
čių knmšžiomis pavaišintas dar
inėtis atsikreipė pagalbos ne 
pas savo draugužius komisa
rus, bet pas kontrrevoliucionie
rius, pavydale miesto policijos, 
kuri tuojaus atpyškėjo su di
džiausiu vežimu ir pasiėmė ne
tik visų komunizmų, bet ii) pro- 
Jjdalrųj, (patentuotų j j revoliu
cionierių, kuris tų komunizmų 
dalinę kitiems.

Dabar patentuotieji revoliu
cionieriai rengiasi prie geros 
lazdų pirties tam savo draugu
žiui, kuris gavęs mušti pasi
skundė buržuazinei policijai, o 
ne centristų komisarams.

IMrbiečiąi dabar/ yra labai 
nusiminę, nebeturi tos vietos, 
kurioj per kelis metus studija
vo lapkričio revoliucijų ir da
rė manevrus. Tai reiškia dar 
vienas didelis smūgis tapo su
duotas revoliucijai, džiulajaus, 
o ne įlapkrižio ir kontrnevoliu- 
cija triumfuoja. Bet det-roitie
čiai, kuriems centristų intere
sai yra tolimi, iš visos tos re
voliucijos tik juokiasi.

Pasaulio Vergas.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVasljiington St. Room 1310 
Telcphųne Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telęphonc Rooseveit 9090 

Namų Telefonas Kępu.blic 9600

Motai po kydikystos yra begalo 
svarbus, nes juose dedasi vyriškumo 
ir moteriškumo pamatai. Galima ta
da pagelbėti vaikui Įsigyti pamatą 
vikrios ir stiprios sveikatos, arba ir 
silpnumo bei menkumo.

Menkumas ypatingai akstiną blo
gas penėjimas. Netinkamas maistas

f , ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
'Vcikumi s

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v..v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

JOHN KUCHINSKAS 
■LAWYEB

komunistai, susi- 
Delroitiežiai jau 

bet ne

809 W. 351h St., Ghicago 
Tel. Bo/ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam I>aivakortes.

šiuo laiku į Detroitą never- 
I ta važiuot darbo ieškot, nes 
I daugelis vietinių darbininkų 
Į be darbo vaikštinėja.

Taipgi nekurios dirbtuves 
I sumažino algas. Daugiausia su- 
I mažino Fisher Budy Corpora- 
I tk>n. Tenai paprasti darbinin- 
I kai vargiai dėl pragyvenimo i 
beuždirba, o patyrusių darbi
ninkų labai mažai bereikalau- 
ja, kadangi dabar sutaisė lai-1 

| uju, lenižugą sistemų, tai dar
bininkas labai mažų dalį darių) 
tedirba ir tų darbo dalį jj iš
mokina, į keletu valandų, kur 
pirma reikėdavo gerai patyru
sių darbininkų ir turėdavo ge
riau apmokėti, dabar tų darbų 
padaro paprasti darbininkai utž 
daug mažesnį užmokėsiu ir 
daug daugiau darbo padaro, 
kadangi paprastų darbininkų 
nepaiso formantu, nes papras
tus darbininkus lengva gauti.

—P. š.

Jau 
kurie 
cijos, kurių įvykinti turėjo pa
tentuotieji 
spietę ADP 
susilaukė revoliucijos 
lapkrity, o džiulajuje ir tai to
kios revoliucijos, nuo kurios 
žiauda patys komunistai, 
bamoji revoliucija įvyko 
nčj miesto daly, pas vienų 
tristinį komunistėlį, kuris

Real EstaU
Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami 

nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski 
te pagelbėti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau 
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

v 3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

klausė prie kelių ADP ir A. L. 
D. L. D. parapijų, buvo gerai 
patentuotas ir disciplinuotas 
revoliucionierius ir savininkas 
komunistinės amunicijos san
dėlio, teisingiau pasakius, ko
munistiškų mėnulio spindulių 
pardavinėtojas.

Per ilgų klikų musų draugu
žiai darbiežiai susirinkdavo pas 
draugų proletarų ir su stikliu
kais rankose darydavo manev
rus, o tuose stikleliuose būda
vo po du coliu komunizmo. Da
rydami su stikleliais manev
rus jie vis tarėsi kaip nugalėti 
“giTgaiŲnius

RUSŲ KONCERTAS IR RALIUS 
Nedėlioj, Rugsėjo 6, 1925 

ZOLONDOSKY SVETAINĖJE 
45th St. ir Hermitage Avė.

Koncerte dalyvauja choras šv.
C. E. ANDREEVA. Dainuos ukrainų 

Balius. Rusiški - Amerikoniški 
Bufetas.

Mikolo cerkvės po vadovyste 
liaudies dainas.
šokiai. — Rusų Orkestras. —

Henry Ford sostinėje si 
bais nė kiek nepagerėjo, 
galima sakyti 
gvjo. 
savo 
kuriems ant kelių 
kuriems net iki 
Čių paliko namie, 
mobilių dirbtuves 
duoti vakacijų savo 
kams. Studebakerio 
net visai atleido ] 
darbininkus neaprybotam 
kui. Yra ir tokių dirbtuvių 
kurios pasinaudodamos 
be muša darbininkams

Kunigo stebuklai. 
taKP

^F**NWW** 
ne visados pąeina Iš jp stokoj ųes ir 
turtingi nuo to kenčiu. Guji kūdikiai 
gimti su ąųlf.sp Šaukštu, Vyt jei ne
gaus duonų# ir pieno, orinčių sunkos, 
žalių vaj.siųt, švięžip 010, sauląs, mie- 

igo ir mankšlinimų, tai bloga sveika
ta ir menkas išsivystymas bus jo gy
venimo draugai. Inžinui reikia tam 
tikrų anglių, kad jis gerai dirbtų, 
taip pat ir žmogaus mvkanizmo rei
kalauja tinkamo kuro, kad geriausiai 
tarnautų.

Nekurto maistai yra būtinai augi
mui o svarbiausias iš jų yra pienas; 
jo stoka dažniausia padaro tiedapenė- 
jimas, nes jame randasi visi elemen
tai Jikstinanti augimą. Vienok ir po 
kūdikystei pieną negali kiti atstoti’, 
tik jam pagelbsti. Normalj kudikj 
reikia įpratinti visus paprastus \al- 
gius, re keptus; nereikia pataikauti 
jo norams. “Smaguriavimas” yra 
skylute pro kuria atlenda nedapen6ji- 
mas. Vaikas reikalauja kit-ko, negu 
suaugęs, kuris tik palaiko savo jau 
išvystytas savybes.

Nedapenėjimas paliečio dantis, na
gus, kaulus, o mineralai, kaip spinačo 
geležis, pieno kalkis ir fosforas, 
duoda gyvybės ir kietumo. Vaikas 
reikalauja penkis sykius daugiau kal
kių, negu suaugęs. Minkštu dantų bčti 
pavojus gi daug pavydžiai, likučiai 
renkasi pudami dantų tarpais. Tl< 
nuodingi pūliai jeina vėliaus i krau

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj?
Room 1,726 

chicAgo TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St- 

Cor. VV’ashington & Clark

Nors Kristaus amžių 
vtnau, bet tikėkit manim, to
kių stebuklų nesu matęs, ko
kiuos mažiau mano patrono 
paiapijos piknike Kaštonų 
darže, stebuklų žemėje. Nu
vykęs į tų* stebuklų žemę gi 
žiūriu stovi didelis Kurys žmo
nių, o viduryje būrio pusėti
nai didelis vyras su atbulu 
kalpierium. Išpradžių maniau, 
kad koks atbulakalnicrius pa
tentuotas revoliucionierius aiš
kina apie lapkrižio revoliucija, 
bet priėjęs aržiau įsitikrinau, 
kad tai butą mano patrono pa
rapijos klebono, kuris stovi vi
duryje didelės minios ir daro 
“stebuklus”, žiuriu, iš žemės 
sunkiasi toks skistimas, pana
šus į ta, kurį kunigai geria 
prie altoriaus ir tas atbulakal- 
nicrius tų skistimų pardavinė-

nierių ir nešioja, kad butų ga
lima išskirti skystimo pardavi
nėtoja. Už skistimo stikliukų 
ima po “t\vo bits”, bet tas 
skistimas yra tikrai stebuklin
gas. Vienų kaušelį išgėrus tuoj 
akys prašvinta, antrų išgėrus 
ausys viską xgirdi, trečių išgė
rus veidas pasidaro gražus, 
ypaž merginoms ir moterims, 
nė pauderio nebereikia; gerda
mi šį skistimą žmonės lieka 
turtingi, jauni, linksmi, žod
žiu, jei visi tą skistimą gertų, 
tai ant žemės viešpatautų link- 
mybė ir brolybė, o nuo meiles 
tai vieni kitiems net nosis nu- 
sikramtytų, ir visi 
ant keturių kojų, 
sviete

Idant ir Lietuvė motina žiąptų kaip 
vartoti Bordcn’s Eagle Pieną, Bor- 
deno Kompanija išleido Lietuvių kal
boje p^ni.o\jijimų kaip paruošti B^;- 
den’s Eagle Pienas visokių amžių' kū
dikiams. Jei nori kopijos tų instruk
cijų, iškirpk kuponą iš Ipikas nuo lai
ko telpančių pagarsinimų• ir prisiųšk 
jiems, o jie su mielu noru visą! dykai 
Jums prisius jas.

ęĄDUM 01NTMENT jąu turi pa- 
tviitintą naudą dėl tūkstančių kūdi
kių, kurie kenčia nuo iritaęijos. ir sun
kių odos ligų. Prašaihia niežėjimą 
tuojuu ir yra Įgijai gydančios' gyduo
les kur tik yr:i uždegimas odos. Ga
lima išvengti daug odos ligų varto
jant šia,s puikiai gyduoles. Cadum 
Ointn.-ent yra geras nuo išbėrimų, 
spuogu, šlaku, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrčskimų, burnos įkandimu, ir t.t. 
Kodėl duoti kuškiams kentėti, kuo
met, galima taip lengvai jiems pagel-

NEą
Borden’s Eagle Pie
nas yra pirmaeilis kū
dikių maistas, padary

KUPONAS
PažymSkit katrą Literatūrą, Norit

Penėjimo Valgiai
Instrukcijos Vaikams
Vardas __________________
Adresaa__ -_____________

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State SL Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas • 
, 3335 S'o. Halsted St.

Vakarais nup 6 iki 8 vai. ’ 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

ją ir padaro vieškelį įvairiom® bakte- Į 
rijoms.

Borden’s Eagle Pienas pp^jrodč ■ 
esąs brangus veikėjas nukpvoj^ntis 
nedapenėjimą, 'nes užlaiko savy vila-' 
minus ir mineralus pi.ądMięjc čięly-

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuve*. Cash arba ant išmokėjimų. x /

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Gera Proga 
Pamatyk tuojau

Smith-Barney grojiklįs 
50 rolių ii* 
benčius ....................
H. C. Bay, vvalnut 
grojiklis už .............
Mandel Hali, grojiklis 
pianas, mahogany už
Victor Victrola 
$150 už .........................

Su 25 rekordais.
Geriems žmonėms ant lengvų 
mokėjimų.

kad dar piiblo- 
Tats Fordas dab"eliui 

vergų davė vakacijų. kai 
lięąų, o kai 
rijų savai- 
Kitos auto- 

irgi ėmė 
• darbinin- 
' dirbtuvės 
kai kuriuos

'•Jam tkyriuj* talku 

n<ra talko fUMtuimo nl. 

k a hm jdomiM būsiančioms 

oiotlnoma ir MotinoiM 
M kMlM

KMIkly (prdptnlinui Ir 
aljlmaa yra dalykas (yvoo 

■tarto* Mmynil ir UaUI 

ir bm* jaadtaa*. kad tai 
yra dalykaa. kur) <•* 
rlm. ^cuUarlMul. talko-' 
tarpiai* atvirai _tr lalaval 
pw»tU4«aU. 1

Apdrauda ir 
Paskola

JOS

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 911 
Tel? Central 6200 

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8. v 
3236 S. Halsted St. T
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KORESPONDENCIJOS
Lawrance, Mass.

Bendras veikimas ir atskaita

Pasiekus Jungi. Valstijas ži
niai, kad (Lietuvos Seime krikš
čionys demokratai pasikėsino 
sulaužyt Lietuvos respublikos 
konstituciją ir ginkluota jėga 
pašalino iš Lietuvos Seimo po
sėdžių salės valstiečių liaudi
ninkų partijos atstovus — Dr. 
K. Grinių, Ig. Lapinskų ir so
cialdemokratų atstovą K. Sie
linį, smurtu ir nakties laiku 
viena partija pravedė įstaty
mus, kuriais atimama Lietuvos 
piliečiams laisvė žodžio, spau
dos ir susirinkimų ir įvedama 
net ir mirties bausmė, Ameri
kos Lietuvių Taut. Sandaros 
12 kp. susirinkime liepos 16 d. 
kilo sumanymas šaukti visuo
meninį masinį susirinkimą ir

Susirinkusiųjų ūpas buvo 
gana pakilę^ ir sumetė (įel Lie
tuvos laisvės gynėjų $37.85, 
Aukojo: po $2 — J. Sekys, po 
$1 — A. Bagdonas, V. Stručin- 
skas, K. Lisauskas, A. Sinke
vičius, K. Mazoitis, V. Černiau
skas, B. Stubeda, K. Čiurlionis, 
J. Savinčius, J. Urbonas; po 
50c. — O. Lienienė, J. Šilans
kas, S. Džiovalas, J. čiarniaUs- 
kas, Ig. Stručinskas, J. Peslie- 
kas, A. Tumasonis, V. Čepulis, 
F. Puidokas, M. Vaitkunas, A. 
Gclubickas, S. Petkevičius, N. 
Puirokienė, D. ’Limontas, J. 
Bogušius, S. Valka viekas, O. 
Milienė, S. Overka, A.‘ Kaupi
nis, J. Tamulevičius, J. Petru- 
konis, A. Masionis, P. Miški
nis, A. Cilčius, A. Pilvelis, B. J. 
Vaitkunas, J. Černauskas, A. 
čiurlioniutė, V. Paciavičius, J. 
Bašitinis, S. Stankus, A. Dzie-

nulionienė, K. Vinunas, M. šer
kšniem*, F. Vareika; f smulkių 
$8.35. Išleista abiem kalbėto
jam kelionė, iš Bostono ir at
gal $4.40, uiž plakatus $3.75, 
viso $8.15. Liko $29.70.

Tas pats bendras komitetas 
rugp. 23 d. surengė pikniką 
tam pačiam tikslui, kuris davė 
j>dlno $71.04. Pikniko pelnas 
ir aukos sudarė bendrą sumą 
$160.74, padalinus pusiau iš
puolė abiem sriovėm po $80.37. 
Sandaros 12 kp. savo dalį pa
siuntė j Lietuvių Politinį Iždą, 
o L.S.S. 61 kp. savo dalį pa
siuntė tiesiai Lietuvon Social
demokratų Partijai. Visiems 
aukotojams ir atsilankiusirtns 
kaip ant masinio mitingo, taip 
ir ant pikniko, vardan kovo
jančių Lietuvoje už žmonių 
laisvę ir demokratiją tariame 
širdingą ačių.

Bendras komitetas:
Jonas Urbonas, pirm., 
A. Bagdonas, 1 sekr.,
J. Savinčius, 2 sekr.,
K. Vidunas, iždinipkas.

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND
SAVINGS BANK

k

Monroe
Streets,

Melvin A. Treylor, Prezidentas.

Randasi ant /girįjjfv Dearbom, 
žemutinio floro ir Clark

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Kalstei 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, D. D.

Tel. Blvd. 3188 
VI. Woitkicwicz- 

BAN1S
AKUŠERKA

rnauja mote- 
ns prie gimdy- 

patarimai 
moterims 

merginoms.
3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

v i Dienomis: Canal
3110. Naktj
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. V.

Telefonais:

susitarta tuo klausimu veikti 
bendrai su Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 61 kp. Nutarta šauk
ti Lasvrence’o lietuvių masinį 
susirinkimą rugp. 21 d. vaka
re. Kalbėtojai buvo užkviesti 
abiejų srovių iš Bostono, nuo 
s<x*ialistų S. Michelsonas ir 
nuo sandariečių — V. M. Če
kanauskas. Abudu kalbėtojai 
savo darbą aukojo, paimdami 
tik kelionės lėšas.

Buvo pagaminta atsišaukimai 
į ll.awrence’o lietuvių draugi
jas, kad prisidėtų su savo bal
su ir auka. Su aukomis prisi
dėjo sekančios organizacijos: 
L. D. K. $50, Birutės Kliubas 
$10, Lietuvių Tautos Katalikų 
Partija aukojo savo kempę ir 
svetainę surengimoi pikniko, 
Lietuvių Ukėsų Kliubas auko
jo savo svetainę masiniam su
sirinkimui. '

Masiniame susirinkime kal
bėtojams išaiškinus dalykus, 
tapo vienbalsiai, priimta rezo
liucija prieš Lietuvos krikščio
nių demokratų bloką ir užuo
jauta socialdemokratams ir val
stiečiams liaudininkams.
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Didžiausis Rinkinys Dovanu 
. Naujienų Skaitytojams

Naujienos pasiūlo apie 5,000 skirtingų daiktų savo skai- *
tytojams pavidale kuponų. Tie daiktai yra geri ir nau
dingi kiekvienai ypatai ir kiekvienam šeimynos nariui.

♦ M

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

»< ■■■> ■" 1 1 V Z

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

k
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Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 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 va), 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE RAHN
4631 So. Ashland Avė. ■

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

-

DABAR 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURllAN
Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Prašykit groserninkų

Reikalauk Katalogo Tuo jaus
Puikus katalogai, su paveikslais ir aprašymais visų 
daiktų, yra duodami dykai kiekvienam ant pareikalavi
mo. Kataloguose telpa aprašymai, paveikslai ir vertė 
kiekvieno daikto. • >

Pradžia Rugsėjo 5tą
z į ,
Su rugsėjo penkta diena.Naujienos pradės duoti tas gar
sias ir gausias dovanas kiekvienam Naujienų skaityto
jui ir prenumeratoriui. Pradedant rugsėjo 5-tų Naujie
nose tilps kasdien tam tikras kuponas, kurį reikės iš
kirpti ir syki i mėnesį apmainyti i tikrų United Profit 
Sharing kuponą, Naujienų raštinėje, asmeniškai ar lai
škais. Kuponai bus duodami sekamoj tvarkoj:

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel, BouleVArd 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
U i i n ■■■■■.....................

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos;
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

. ................— —.............. . I Į

A. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
• nuo 5:80 iki 7:30 vakare. .

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
* i ii 11

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ii

Specialistas Moteriš 
Vaikų ir visų chn 

Ofisas: 3103 So. Halst 
arti 31st Street

Valandos 1—2 po 
dėliomis ir šventa

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse,

Vienoje, Berljne, Paryžiuje, 
1922, 1923, 1924 .metais

Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas •
4649 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 1236
Valandos: 9-10 ryto, 2-3 po pietų 

6-8 vakare.k J

Užsimokėjusiam už Naujienas už metus — 150 kuponų; 
pusę metų — 75 kuponus; už tris mėnesius, 35 kuponus; 
už vienų mėnesi, 10 kuponų. Kiekvienam, kuris kasdien ’ 
ima Naujienas ir nepraleisdamas iškirps tam tikrų ku
ponų ir priduos i Naujienas, gaus vienų kuponų už kiek- K

. vieną Naujienų numerį.

DR* I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 .vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1579 Milwaukee Avė., Koom 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

i i, i Ta „n /
..............~...................................... 1 ■■■

Boulevard 3686 ' Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare
Ciceto: Utarninke ir Pėtnyčioj

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu, Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighfon Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

/■"' ......
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Chicago, II).

Taupyk ir Kitam Pasakyk! nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas

C°RpORATfON
PRESENTFOR RŲJRfV 

VNITED PR0FIT-S^iwE&(į

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 So. Westem Avė., 

Tel. Lafayette 4146
> ........ ..... ........... .

KP Al D TO
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DR. M. T. ŠTILI KOL?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*. 

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

DR. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, Iii.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valaa- 
doje. Tel. Canal 81<1

.......... 111 ....... ..
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETU VYS DENTISTAS 

4712 S’o. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO



■ Ntujtenus, cEieago,- m PenHadienis, RngF. i°25

NAUJIENOS
The Lithuaniau Daily New« 

Publislied Daily Except Sunday 
by the Lithuaidan News l’ub. Cfl. Ine.

_____ Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, Ui.
Telephoae Kooaevelt 8500

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago.* 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas; Koosevelt 8590.

UžsimokSjfrno kaina:
Chicagoje -— paštu:

Metams ...................................  $3.00
Pusei metų .............................. .  4.0(1
Trims mėnesiams ...................Z 2.0(
Dviem mineaiams ......   1,5(
Vienam minėsiu! .......................... 'ji

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................  8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui .................................   76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei xnetų .............................. 3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ..........    1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon U kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...........    $8.00
Pusei metų ..............................   4.00
Trims mėnesiams ........    2.00

? Pinigus reikia siųsti pašto Money
91'deriu kartu su Užsakymu.

1905 METŲ REVOLIUCIJOS SUKAKTUVĖS

DIDYSIS SEIMAS VILNIUJE
• • • | • • • 

SOCIALISTAI RENGIASI PRIE DIDELIŲ
AP VAIKŠČIOJIMŲ

Vienos tų atskalūnų frakcijos laikraštis,. "Aidas”, 
paduoda pluoštą sekančių faktų:

“Rugsėjo 27 d. 1919 m. Brooklyne, N. Y., įvyko 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 10 suvažiavimas, ku- 

. riame persikrikštijo į L. K. S. Lę nutarė prisidėti 
prie A. K. P. (Amerikos Komunistų Partijos).

“Tuomi laiku LSS. turėjo 182 kuopas — 6,721 .na
rį. Kuopos turto turėjo $25,573.25. Įstaigos raštinė 
buvo $2,247.00 vertės, neskaitant ‘Kovos’ spaustuvės 
mašinų, kurių vertę turime skaityti tūkstančiais. Tą 
visą turtą nariai sudovanojo (? “N.” Red.) A. K. P. 
Be to, vįrš metų laiko veikimas plaukė, kaip iš gau
sybės rago”. ’ i
O dabar iš to visa beveik nieko nebepaliko. Narių 

pas komunistus tėra tik keletas šimtų ir tie patys pasi
dalinę į priešingas frakcijas, kurios ant smert ėdasi tarp 
savęs. LSS. iždas, kuris beveik visas teko komunistams, 
yra išeikvotas.

Pasinaudojo iš to perversmo tiktai privatinės! rau
donųjų biznierių kompanijos. Senąją "Kovos” spaustuvę 
pasiglemžė saujalė humbugierių, susispietusių aplink 
“Vilnį”; o Brooklyno “Laisvės” bosai su “komunizmo” 
pagalba pavertė savo laikraštį dienraščiu.

ŽALA, KURIĄ PADARĖ “KOMUNISTAI”

Šie metai yra turtingi atminimais taip Lietuvos, kaip 
ir Amerikos demokratinei visuomenei. Lygiai prieš dvi
dešimt metų įvyko pirmoji Rusijos revoliucija, kuri pri
kėlė iš miego carizmo pavergtąsias tautas ir ypatingai 
tų tautų dirbančiąją liaudį. Spalio 30 d. 1905 metais ta 
revoliucija įgijo stambiausią savo laimėjimą, kai Rusijos 
absoliutizmas (neapribotoji monarchinė valdžia) išleido 
manifestą, suteikdama kraštui pilietines laisves ir priža
dėdama sušaukti žmonių atstovų parlamentą (Durną).

Jau prieš tą “laisvės dieną” Lietuvoje ėjo smarkus 
žmonių judėjimas: buvo laikomi revoliuciniai “pamoks- 
lai” Lietuvos bažuytkiemiuose ir miesteliuose, buvo va- 

roma smarki revoliucinė ir socialistinė agitacija miniose, 
buvo skleidžiann liaudyje pagrindiniai demokratijos ir 
darbininkų klasinės kovos obalsiai. Po caro manifesto i 
šitas judėjimas, lyg kokia milžiniška banga, užliejo visą 
Lietuvą ir pagavo į savo sukurį visą Lietuvos liaudį — 
miestų ir sodžiaus darbininkus, ūkininkus, inteli^ęntus 
ir moksleiviją. Gruodžio pradžioje susirinko Vilniuje va
dinamas “didysis seimas”, kuris savo nutarimais uždėjo 
lyg ir antspaudą ant tų obalsių, kuriuos nešė į minias re
voliuciniai ir socialistiniai agitatoriai.

Tie gaivalai, kuriems pavyko pasižvejoti drumstam 
“komunizmo” vandenyje, padarė neatitaisomų nuosto
lių Amerikos lietuvių darbininkų judėjimui. Bet lietuvių 
darbininkų miniose jie neįstengė užmušti tas idėjas, ku
rios buvo paskleistos 1905 m. revoliucijos laiku. JKova 
Už jas ėjo ir eis toliaus.

Kaip tuomet, taip ir dabar tas idėjas atstovauja de
mokratinis socializmas. , ’ y < * <
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Apžvalgai
OLIUCIJOS SITKAKTU-
VIŲ MINĖJIMAS

Taigį šį rudenį sukanka 20 metų nuo pirmosios revo
liucijos Lietuvoje ir nuo Vilniaus seimo.

Šiemet sukanka taip pat 20 metų nuo Amerikos Lie-
laipsnis 

iš vietų 
kuriniu 
naujais 

mokyklų, 
uždarymu degtines monopolio

liauno “Socialdemokrate“ 
įdėta siekantis pranešimas apie 
1905 metų rcvoliuiijos Lietu
voje sukaktuves:

1905 metų revoliucinis judė
jimas Lietuvoje prasidėjo sau
sio mėnesį streikais Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžy ir 
kitose vietose. Tie streikai) tę
sėsi ištisus metus ir lapkričio 
mėnesį pasiekė savo aukščiau
sią laipsnį. Tasai aukščiausias 
revoliucinio judėjimo 
pasireiškė pravijimu 
caro valdžios agentų,

tuvių Socialistų Sąjungos susiorganizavimo. valsčių savivaldybių
Šituos įvykius reikėtų pažymėti tinkamais apvaikš- pamatais, steigimu M I w “ —

čiojimais. 1 _ _
1905 metu judėjime Lietuvos liaudies priešakyje sto- krautuvių ir t. t. Gruodžio mė- 

vėjo socialdemokratai, natūralu todėl, kad jie dabar pir- ^elPnyje)‘ °bur^
mutiniai iškėlė Lietuvoje sumanymą iškilmingai paminė- prasidėjo revoliucionierių šau
ti tas sukaktuves (žiur. L. S.-D. Partijos Centro Komite-1 dymai, pabaudos, areštai ir t. t. 
to pranešimą). Neužilgio po jų tuo klausimu susidomėjo 
ir kitos Lietuvos partijos, nes jos visos jaučia, kad 19051 demonstracijų 
m. įvykiais prasidėjo nauja gadynė Lietuvos istorijoje.

Amerikoje tų revoliucinių sukaktuvių minėjimo ini
ciatyva priklauso Lietuvių Socialistų Sąjungai, nes jį čia 
tuo metu vaidino tokia pat vadovaujančią rolę, kaip so
cialdemokratai Lietuvoje.

Lietuvių socialistų organizacija Amerikoje jau daro 
šitoje linkmėje reikalingus žinksnius. Tam tikra pildomo
jo komiteto išrinktoji komisija yra nutarusi rengti šį ru
denį didelius apvaikščiojimus, kad pažymėjus 20-metines 
Lietuvos revoliucijos pradžios ir savo organizacijos gy
vavimo sukaktuves.

Amerikoje dar ir šiandie tebegyvena tūkstančiai lie
tuvių, kurie prieš 20 metų aktingai dalyvavo pirmose re
voliucinėse Lietuvos žmonių kovose su carizmu ir kurie 
paskui, atvykę Amerikon, darbavosi Lietuvių Socialistų 
Sąjungoje. Atsiminti tuos laikus ir pergyventus savo įs- 
pudžius kiekvienam bus malonu. Taigi nėra jokios abe
jonės, kad tie apvaikščiojimai ras plačiausią atbalsį mu
sų visuomenėje.

Butų gerai, kad LSS. kuopos, atskiri nariai ir sim- 
patizatoriai siųstų centrui savo patarimus ir sumany
mus, kaip padaryti tų istoriškų įvykių paminėjimą kuo 
įspūdingiausiu. '

/ Užsiminus apie tuos praeities laikus, darosi ypatin
gai liūdna matyt, kokiais kreivais šuntakiais nuėjo žymi 
dalis tų žmonių, kurie kitąsyk kartu su socialistais skel
bė darbininkiško solidarumo, laisvės ir demokratybės 
idėjas. Jie atsimetė nuo socialistų, suskaldė jų organiza
ciją, sunaikino arba tiesiog pasivogė jų sutaupytąjį vi
suomeninį turtą ir pasidarė aršiausio pasaulyje despotiz
mo — kruvinos bolševikiškos valdžios — garbintojai.

Tie atskalūnai šiandie yra patys tarp savęs suski
lę. Didelė organizacija, kurią jie pasigrobė iš socialistų, 
ir tos organizacijos turtas baigia jų rankose' tirpti.

Vasaros metu, be mitingų ir 
Suvalkijoj ir 

Kaunijoj (Šiaulių, Panevėžio 
rajonuose), prasidėjo dvarų 
darbininkų streikai.

1905 metais yra parodę tūk
stančius atkaklios kovos pa- 
vyadžių, tų metų judėjirpas iš
budino 
minias 
kurin 
metais 
nių sąmone, šitos kovos prie
šakyje stovėjo Lietuvos Social
demokratų Partija, jos ©bal
siais ėjo visas judėjimas, gim
tai partijos narių žuvo šitoje 
kovoje aukaudami save. Minė
dami buvusius prieš 20 metų 
įvykius, mes tuo pačiu pami
nėsime gražiausius musų par
tijos žygius.

L. S. D. P. ęentro Komite
tas nutarė š. m. gruodžio 6 d. 
švęsti tas revoliucijos sukaktu
ves. Tų dienų (senuoju, kalen
dorium lapkričio 23 d.) 1905 
metais įvyko Vilniuje, Kauno, 
Suvalkų ir Vilniaus gubernijų 
kaimo darbininkų ir valsčionų 
susirinkimas, sukviestas Lietu
vos Soicaldemokratų Partijos, 
kurs savo nutarimais pridėjo 
antspaudų prie viso 
vykdė ILiie/tuvos

miegančias pavergtas 
ir įtraukė jas kovos su
su caro valdžia. 1905 
gimė tų kovojančių mi-

jie ėjo prieš caro valdžių, bu
vo padiktuoti “Seimui’* Lietu
vos s-d. partijos narių (frak
cijos), dalyvavusių tame Sei
me ir apėmusių jo darbų vado- 
vylię 'į sttvo la■ il<rus. Minėtame 
“didžiajame Seime’’ buvo žmo

nių, kurių vieni skaitosi tik 
“caro kampininkais“, kiti rašo 
caro ministeriui Vittci prašy
mus apie tai, kad: “Lietuva 
reikalauja, idant visuose ma
nifestuose ir paliepimuose ne
būtų ignoruojamas Lietuvos 
kunigaikščių titulas” (Memo
randumo Vittci 10*§) t. y. tie 
žmonės norėjo, kad caras leis
damas savo kruvinus ukazus, 
leistų juos ir Lietuvos kuni-| 
gaikščio vardų. Didžiajame 
Seime, kuriame daugumoje da-1 
lyvavo revoliucingoji liaudis,* 
vadovaujama s-d. žmonių, šitie' 
ponai nedrįso iškilti aikštėn.! 
Vokiečių okupacijos metu tie 
“didvyriai” pakvietė Urachų,* 
bet ir tas “patriotinis” žygis 
jieims nepavyko, nes visas kraš
tas užprotestavo 
“kampininkus? ir 
bintojus..

Minėdami 1905 
jos sukaktuves, 
džiagą, (L. S. D. 
ruoškime savo 
kad tinkamai galėtume ę" 
šviesti tuos įvykius, kurie vys
tėsi prieš 20 metų, be kurių 
ir dabar susidariusios sąlygos 
nebūtų suprantamos. Vieną. gi 
dalyką ypatingai įsidėmėkime: 
bę

prieš caro
Uracho gar-

m. revoliuci- 
rinkime me- 
P. leidiniui), 
atsiminimus,

kovos, nėra pergalės.
L. S. D. Partijos Cent- 

\ ro Komitetas.

BULGARUOS SOCIALDEMO
KRATAI PRIEŠ ZANKOVĄ

to, ką 
s-d. partija. 

Savo keliu šitas kaimo darbi
ninkų ir valsčionų (valstiečių) 
susirinkimas 
pašaukė kovon 
minias. ' 
mėn. 6 dienų mes 
1905 m. revdliucijos 
ves.

“Didžiojo Seimo” 
lapkričio m. 21-22 d. 
m. 4—5 d.) nutarimai,

Maskvos pakalikai kaip įma
nydami šmeižia Bulgarijos so
cialdemokratus ir skleidžia me
lagingas pasakas apie jų neva 
pi’itarimų teroristinei Zankovo 
valdžiai. Iš tiesų gi Bulgarijos 
socialdemokratai niekuomet ne
pritarė nei terorui, nei despotiš
kiems valdžios žygiams.
, Profesorius Zankov atsistojo 
Bulgarijos valdžios priešakyje 
po diktatoriaus Stambuliskio 
nuvertimo. Stambuliskis buvo 
radikalių ūkininkų partijos va
das, sudaręs blokų su komunis
tais. Jisai mėgino valdyt kraš
tų panašiu budu, kaip Rusijos 
bolševikai. Opozicija prie Stam
buliskio neturėjo jokių teisių
kas tik drjso valdžiai pasiprie
šinti, tas; ėjo į i kalėjimų arba 
buvo sušaudomas. Spaudos, žo
džio ir susirinkimų laisvė buvo 
panaikinta; per rinkimus būda
vo vartojamas žiauriausias tero
ras piįeš piliečius. (

Tokia smurto tvarka iššaukė 
aštrų nepasitenkinimų plačio-

savo nutarimais 
dar platesnes 

Taigi šienĮct i gruodžio 
i minėsime 

sukaktu-

Vilniuje 
(gruodžio 

kiek

siose žmonių miniose ir davė 
progos Stambuliskio priešams 
įvykinti sėkmingų ginkluotų su
kilimų. Kai sukilėliai pastatė 
valdžion profesorių Zankovų, 
tai jisai kreipėsi j demokrati
nes partijas, prašydamas jų 
paramos ir žadėdamas sugrųžin- 
ti žmonėms tas teises, kurias 
jiems buvo išplėšęs Stambulis- 
kis. Tuomet susidarė “demokra
tinio susitarimo” blokas, į kurį 
įėjo ir Bulgarijos socialdemo
kratai. •

’ Zankovo, valdžia pradžioje pil
dė savo prižadus. Darbininkų 
organizacijos atgavo teisę lega
liai gyvuoti, nuo spaudos tapo 
nuimta cenzūra ir daugelis po
litinių kalinių tapo paliuosuo- 
ta. Vienok toliaus Zankova# ėmė 
vis labiaus pasiduoti įtakai ka^ 
rininkų, kurie vadovavo sukili
me prieš Stambuliskį ir dabar 
pradėjo reikalauti sau už tai 
sprendžiamo balso valdžios rei
kaluose. Socialdemokratai pro
testavo prieš tų valdžios pakry
pimų reakcijos pusėn, ir kai pro
testai nepadėjo, tai socialdemo
kratai pasitraukė iš bloko ir 
perėjo 'opozicijom Kai valdžia 
stvėrėsi žiaurių priemonių prieš 
radikalę ūkininkų partijų ir ko
munistus ir paskelbė karo sto
vį, tai socialdemokratai buvo 
vienintelė partija Sobranijoje 
(seime), kuri viešai pasmerkė 
už tai valdžių.

Bulgarijos socialdemokratai 
paskui atkartotinai protestavo 
prieš karo teismus ir mirties 
nuosprendžius. Dabar .centrali- • 
nis partijos komitetas išleido1
atsišaukimą, kuriame sakoma: šaukimą nelegaliais keliais.

Jeigu dabartinė valdžia ir to
liaus nuodins vidaus politikos 
atmosferų žiauriu smurtu 
prieš plačiasias darbo žmonių 
minias, tai musų krašte ne- 
užilgio vėl siaus teroras ir 
liesis kraujas. Dabartinė val
džia per dvejus bandymo me
tus nesugebėjo duoti kraštui 
taikų. Brangenybė auga, val
stybė negali atsigriebti. Yra 
net pavojus viešai pasakyti, 
kaip valdžia pavirto sunkeny
be kraštui ir kaip ji nusigy
veno. Parlamentas užsiima 
menkniekiais, bijodamas im
ties didžiuosius krašto reikar 
lūs svarstyti. Visos musų pa
stangos parlamente palieka 
bergždžios. Valdžia turi pasf- 
traūkti ir ji pasitrauks. Bet 
tuo dar nepasibaigs musų 

' krašjo krizis. Jisai bus paša
lintas tiktai tuomet, kai kra
štų ims valdyti dirbančioji 
liaudis, proletariatas. Bulga
rijos išganymas gali būt at
siektas tiktai demokratijos, 
socialio teisingumo ir Euro
pos taikos keliu. Iškeikime 
tat socializmo vėliavų, kuri 
neša viltį neturtingiems ir 
silpniems ir taip pat mažoms, 

'spaudžiamoms tautoms, tuo
met musų darbas pavyks!”

Į šitų socialdemokratų parti
jos atsišaukimų valdžia atsakė 
smurtu. Centralinis partijos or
ganas “Narod” ir partijos dien
raštis “Epocha”, kuriuose tilpo 
atsišaukimas, tapo sukonfiskuo- 
ti. Siuntinius, kurie buvo pa- 
skii’ti provincijai, suėmė paštas, 

partija turėjo platinti atsį-ir

Bet tos represijos prieš so- 
amatininkai! Kuomet jus gir-’ciafdemokratus nepanaikins 

. dite šį jnusų įspėjimo žodį, žmonių nepasitenkinimo. lanko
tai jūsų pareiga stoti musų*vo valdžia. Kaip bolševikiškam, 
krašto gelbėjimui, vadovau- taip ir baltamjam terorui turės 
jantis sveiku politiniu protu! ateiti galas.

“Darbininkai, ūkininkai ir

REIKIA SALESMENŲ
Lietuviškai kalbančių ,salesmenų vyrų ir mote
rų, pilną laiką arba dalį laiko, st| karais ar be 
karų, pardavinėti musų žemę Calumet City, 
North Shore, Waukegan, Northwest ir Niles 
Center Subdivizijas. Mes turime vietos dėl ke
leto gero budo salesmenų. Mes prirengiame ir 
išmokiname musų salesmenus. Atsišaukite nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakare bile dieną^tik ne 

I %

nedėlioj.

KRENN & DATO
1009 North State Street, kampas Oak St.

Room 203, ^Jauskite Mr. Silha

Musij Geriausias Skelbimas

The STOCK YARDS 
TRUST & S AVINES 

BANK
4150 South Halsted St.

Musų geriausias skelbimas dar nėra 
parašytas ir gal būt nebus.

Pasitikėjimas j stiprumų ir saugumų 
šios įstaigos atgabena naujų biznj 
šiam bankui ir užlaiko jį čionai.

Mes teisingai patarnausime dėl jūsų 
bankiniame biznyje jr bus malonu 
mums ir jumis priskaityti j musų di
delę šeimynų daugelio tūkstančių už
ganėdintų kostumerių.
Miss Jonikis, mu^ų lietuvaitė pa
tarnauja prie langelio No. 12, visuo
met maloniai pasakys jums apie pa
tarnavimų kokj mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

Girdėjimas atsigaunamas 
tankiai j 24 valandas

Stebėtinos pasekmės gaunamos 
j vienų dienų vartojant Virex, 

pirmiau žinomas kaipo 
Rattle Snake Oil.

Apkurtimas ir galvos užimąs 
nėra jau daugiau baisus nuo to 
laiko kai liko išrasta gyduolė 
gerai žinomo gydytojo. Da
bar yra galima labai sunkiuose 
atsitikimuose apkurtimo pa 
gZlbėti į vieną dieną vartojant 
gyduoles pirmiau žinomas kai
po Rattle Snake Oil. Tas gy
dymas yra pasekmingas visoje 
šalyje.

Mf. D. M. Lopęs, iš Penrisyl- 
vanijos valstijos rašo: “Aš 
vartojau gyduoles vakare prieš 
einant gulti. Sekamą rytą aš 
jau girdėjau takšėjimą laikro
dėlio, kurio aš negalėjau gir
dėti pirmiau. Dabar mano 
girdėjimas yra atgautas tikrai 
gerai po ilgų metų kurtumo.”

Mr. Ben Jackson, kuris gy
vena Indianos valstijoj, sako. 
“Pirm kol aš vartojau Virex. 
aš negalėjau nieko girdėti. 
Po dešimties dienų aš girdėjau 
savo laikrodžio takšėjimą.”

Angeline Johnson, Missiissip- 
pi valstijos gyventoja buvo 
visai kurta per aštuonioliką 
metų. Ji sako: “Virtex sustab
dė mano galvos užimą ir aš da
bar galiu girdėti traukinio švil
pimą 31/2 mylios atstumo.”

Roy Fisher, Iowa valstijos 
fįy vcjitojAs, sako: *,As negirxie- 

jau laikrodėlio takšėjimo per 
11 metų — dabar aš galių pa
dėti savo laikrodėlį toli ant sta
lo ir girdžiu jį aiškiai.“

Mr. W. A. Lumpkin, iš Ok- 
lahoma, sako: “Aš buvau kur 
čias per 38 metus, aš vartojau 
jūsų gyduoles tiktai keletą die
nų ir dabar girdžiu labai ge
rai.”

Mr. Anthony Chapman, iš 
Michigan valstijos, sako: “Bai
sus galvos užimąs apsistojo?vi
sai ir mano girdėjimas /prak
tiškai yra atgautas normaliai.” 

Kurčias kūdikis 
dabar girdžia 

Mrs. Ola Valentine, 
kansas, sako: “Mano 
kūdikis, dabar 5 metų 
buvo kurčias nuo 4
amžiaus., Dabar jis gidžia la
bai gerai ir jau mokinasi kal
bėti.“ 
' Mr.
“Mano 
kurčias
tiktai tris dienas ir jis 
girdžia taip gerai, kaip ir pir
ma.”

Tokie geri raportai ateina iš 
visų dalių šalies ir Canados. 
Gyduoles žinomos kaipo Virex 
yra lengvai vartojamos namie 
ir veikia kaip magija savo grei
tumu ent žmonių visokio am 
žiaus.

Mes esame gerai sitikinę, kad 
Virex atgaus jūsų girdėjimą 
greitai ir kad perstaČius tas 
geras gyduoles milionams ken
čiančiu, mes atsiųsime didelį 
$2 vertės pakelį už $1 per de- 
dešimtį dienų dykai Ijandymui. 
Jei pasekmės nebus užganėdi
nančios, gyduolės, jums nekai- 
jios nieko.

Nesiųskite pinigų 
jūsų vardą ir adresą 
Laboratories, 1304 
Kansas City, Mo. ir 
bus tuojau atsii/stos.
jas paprastu nurodymu. 
10 dienų jūsų girdėjimas ne
bus atgautas, jei jūsų galvos 
užimąs nepranyks, atsiųskite 
jas atgal ir jūsų pinigai bus 
grąžinami atgal be jokio kinu 
simo. Tas pasiūlymas pilnai 
garantuotas, todėl rašykite 
šiandie ir pabandykit tas geras 

I gyduoles.
(Apskelbimas)

iš Ar- 
mažas 

amžiaus 
mėnesių

Mather Pelley 
jaunasis sūnūs 
visada, vartojo

sako: 
buvo 

Vircx, 
dabar

— tiktai 
pas Dūle 
Gatevvay, 
gyduolės 
Vartokit 

Jei į

Ar jus žinote, kad.
Lietuvoje žemės Reformos Komite 

tas nutarė atiduoti Birutes kaina ,pi| 
nai nuožiūrai Lietuvos Pagražinimo 
Draugijai, ta draugija atsišaukia į 
Lietuvos žmonės aukų dcl pagražini 
mo Birutės kalno. Ar jus žinote, kad 
Helmutai : uteikia jum. geruma, ki
ti suteikia jums daugumą. Ka jų-
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Apsaugokite savo vaikus 
nuo patvirkėliy

Lietuvis sužeistas
Ar-John Kosminskį, 4149 S. 

tesian Avė., mechanikas, lauke 
prie 69 ir Westem gatvių gatį- 
vekario. Besiartinant gatveką- 
riui jis išėjo v i rudi n gatvės* bet 
tuo laiku atlėkė du labai greitai 
važiavę automobiliai ir Kosmliy- 
skį suvažinėjo, gal mirtinai, ji 
sužeisdami. Išrodė,,vkad abu 
automobiliai lenktiniavosi. Uo
gavę Kosminskį jde nesustojo, 
bet nulėkė tokiu pat greitumu 
šiaurės pusėn.

Kitas automobilistas matė tą 
nelaimę ir ėmė vytis bėgančius 
automobilistus. Pasišaukė mo- 
torciklinius policistus, kuriuos 
jissusitiko už poros blokų.

saugotis 
policijos

Morgan 
savaitiniame

Moterys ir vaikai turi 
patvirkėlių, sako 
viršininkas 

—1-------

Policijos viršininkas 
A. Collins savo 
biuletene sako:

“Pereitą mėnesį Chicagai 
gręsė patvirkėliai, puspročiai ir 
kiti šiaip išsigimę žmonės. Po- 

su didele- 
šios ru- 
aukomis 

vaikai ir

licijai teką susidurti 
mis piktadarybėmis 
Sies kriminalistų, o 
daugiausia buvo maži 
jaunos mergaitės.

“Štai keli sumanymai kovai 
su tuo pavojum: ‘

“Dėkite visas pastangas ap
saugoti savo vaikus, kad nepri
eitų prie jų nepažystami žmo
nės gatvėje. Pakartotinai įs- 
pėkit juos saugotis žmonių, ku
rių jie nežino.

“Neleisk mažiems vaikams
Inos du automobilius nusivijovaįgr§^įoti vieniems tuščiais ke- 

Halsted gatvių, kur.suįeinoSh rpas įspeji- 
> už unoros bloku mas tujpjau tinka ir moterims.

| “Bukite atsargios ką jus įsi; 
leidžiate savo namus, dieną ai 
naktį. Aprūpinkite savo du
ris lenciūgu, raktu ar kokia ki
ta įtaisa, kad jus galėtumėt

iki 63 ir 1
jis susitiko už uporos blokų, 
važiavo kabareto muzikantes j 
Lee ir įdvL nągrginos, o kitame 

JohnMoloney, 6925 S. Ash
land Avė. Prispirtai pyie stė
nos jie ėmė teisintis ir vieriąs
ant kito kaltę mesti, ^ad tfti suįįnotį yra nepažystama-
ne jis žmogų suvažinėjo, anąs 
ir jis tik vijosi numeni pama
tyti, tą patį sake ir “anas.” 
Bet liudytojai paliudijo, kad a- 
bu automobiliai lenktiniavosi, 
važiavo vienas greta kito, taip 
kad niekas negalėjo patėmyti 
kuris ji/ užgavo Kosminskį. Tad 
l>olicija areštavo abu automobl-

A

Atsidaro viešosios 
mokyklos

Ateinantį antradienį, rugp. 8 
dieną, atsidaro visos viešosios 
—pradinės ir aukštesnės moky
klos. Tikimasi turėti 465,000 
mokinių, tas skaičius į pabaigą 
metų padidės iki 500,000 mo
kinių. Per visą vasarą didžiau
siu paskubumu buvo būda veja
mos naujos mokyklos ir didina
mos senosios. Tiems darbams 
išleista $7,535,000. Bet dar 
turės būti išleista $10,000,000, 
kad visus mokinius butų gali
ma sutalpinti į nuolatines mo
kyklas ir kad nebereiktų dau
giau naudoti labai nepatogiu 

aide” mokyklų.
Mokyklų taryba skelbia visų 

tėvų žiniai, kad visi vaikai it 
mergaitės, kurie dar pirmą kar
tą stoja mokyklon, turi turė
ti gimimo certifikatus (metri
kus). Metrikus galima gauti 
sveikatos departamente, mies
to salėj, kambaris 707. Ap
rūpinant vaikus metrikais ei
nant pirmą dieną mokyklon, la
bai palengvins mokyklų virši
ninkų ir mokytojų darbą.

sis, pirm -negu atidarysite, du
ris. Moteris, viena namie su 
vaikais, negali nebūti perdaug 
atsargi.

“Jaunosios mergaitės niekad 
neturi pradėti flirtuoti su vai
kinais automobilistais. Ajito- 
mobilinis patvirkėiis yra Chi
cagos bjauriausias kriminalis
tas. Kada tie patvirkėliai pa
kviečia jus važiuoti su jais, nes 
jie “važiuoja jūsų pusėn,” už* 
sirašykite jų automobilio nume
rį, tada pajieškokit policisto ir 
praneškite jam.

“Pagelbėkite mums jus ap
saugoti. Jei jus turite prie
žastį manytų kad tokios ru 
sies kriminalistas yra jūsų apie 
jlfykėje, pašaukite policiją te
lefonu Police 1313. Kooperuo
kite su mumis. Mes stengsi
mės jus apsaugoti.”

Meksikos darbininku 
vadai Chicagoje

Dabar Chicagoje vieši Meksi
kos Darbo Pederacijos prezi
dentas Moredas ir Mexikos 
darbo sekretorius (ministėris) 
Luis Morones. Jie vyksta į 
Los Angeles, kur jie dalyvaus 
darbininkų konvencijoje.

Liežuvių Rateliuose,
Cicero žinelės

Atidai SLA. 194 kp. narių

Šeši žmonės užmušti
Užvakar automobiliai užmušė 

šešis žmones, jų taq>e du vai
kus; kiti gi trys yra jaunuo- 
liai-ės, nesulaukę nė 20 metų 
amžiaus. i

Patraukė teisman užmuštojo 
tėvą. 

- -
Jacob Franks, tėvas užmuš

tojo Robert Franks, kurį už
mušė Loeb ir Ix‘opold, liko 
patrauktas teisman ir reika
lauja iš jo .$100,000 atlyginimo. 
Traukia jį teisman Walter T. 
W i Įso n, mokytojas Harvardo 
mokykloj, kurią jaunasis Rob.1 apskričio, ypač 
Franks lankė. Wilson buvo su
imtas kaipo nužiūrimas to vai
ko užmušėjas, kelias dienas 
sėdėjo kalėjime ir buvo poli
cijos kankinamas, kad išgavas 
iš jo prisipažinimą. Už tą.ne
teisingą areštą ir kankinimą jis 
dabar ir reikalaują atlyginimo. 
Kartu patraukti teisman* detek- 
tivų kilt. Michael Grady ir 
seržantai Wni Smith ir Tho- 
mas Martin.

lima išrinkti delegatus naujau] Taip, vyručiai, 
apskritim • Pamatysime tada’sarai. Chicagos 
kitokius vaisius, 
apskritys 
lietuvių, 
darbuotis 
mis savo

, jau po va- 
Paniatysiųie tada’sarai. Chicagos Lietuvių Mo- 

nes naujas teirų Kliubo pirmas šokis įvyks 
yra : vedamas tikrų trečiadieny, riigs. 23 d 
kurie yra pasiryžę 
dėl ZSLA. labo viso- 
išgalėmis.
—Senas Delegatas.

Lietu
vių Auditorijoj. Visas pelnas 
skiriamas' našlaičiams.

PRANEŠIMAI

Iš musy tarpo

Iš visy kampŲ
Žingsnys pirmyn.

Musų bolševikam
nesisek t SU savo choru. Trau- lui’e; t®i v«’ldyba kviečia kožną vie-

, , . ’ i . - ,,!l «»*<• nrihuMi :inl eln «n«l»inkirnr>.ko iš visur visokius
džius, bet pasekmių
Ilgas derybas vedė su Antanu

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Simono Daukanto Draugija laikys 
savo mėnesinį susirinkimą Nedėlioj, 

1 rugsėjo 6 d., 1-mą valandą po pietų, 
pradėjo Chicagos Lietuvių Auditorium svetąi- 

ną, kad pribūtų ant šio susirinkiino, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo.

Peter P. Kenutis, Nut. Rašt.

chorve-1 
nebuvo. Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulcvard 7589

žada apleisti musų Chicagą.
Nemalonią žinią teko man 

nugirsti. Žinoma veikėja mo
terų tarpe, p-ni Margareta 
Mickevičienė žada mus apleis
ti ir keliauti net į Floridos val
stiją. Apart daugelio jos gerų 
draugių, daugiausia jos pasi
ges artistai, nes nebuvo to 
koncerto arba bankieto, kuria
me viršminėta poniutė nebūtų 
darbavusi, ir ne vieno koncer
to materialis pasisekimas bu
vo ačiū jos pasidarbavimui. 

.Sitidie da jai nesakysim pakol 
kas, bet jeigu ji ištiesų apleis 
mus, tai linkim jai kuogeriau- 
sio pasisękimo. i—B. ir B.

Kvcdcru, buvusiuoju jų moky- L|et. M„t. 1)r.joB Aplieta msno-
toju, kad gryžtų vėl prie jų, 
bet (šis neina. .Jam geriau die-- 
vulį garbint prie ‘ vargonų, ne
gu Leniną — prie piano.

Dabar bolševikai tai šiur pa
dalys žingsnį pirmyn. Apsižiū
rėjo, kad bekeliant jų dainą, 
jų dramą visai nugrimzdo. Čia 
jau ne kiekvienas pakaušis iš
galės. Šiam darbui reikia ne
žinomo žmogaus, Ituris išluptų 
iš klampynės jų dramų. Buvo 
Ikonfięrencijos anit konferenci
jų, viešos ir slaptos, bet visgi 
didžiuma laimėjo, kad samdyti 
“dramos tėvą”, p. Vaičkų. Vai
čkus sutiko ir mokysiąs tik už 
du doleriu per vakarą, nežiū
rint kiek bolševikų tebūtų. Se
nieji kourisoriąi yra priešingi 
ir Vaičkui teks vien tik pati 
žaliąjį medžiaga.

_ ------- -- _ Ga<l ir išsipildys
žmonės sako, kada pamato lie- d., vakare. Aptarta bėgančius p(>sa|<yS: “menas 
tuvį policistą, kuris yra priskir- reikalus gana rimtai ir eita;
tas prie Brighton Parko sto- Prie svarstymo apie ateinantį 

vakarą, kuris bus rugsėjo 13 d.
. . • Komitetas pranešė, kad bus vai-

Aną dieną tūlas Stakėnas, na- ’dinimas ir koncertas. • Nutarta 
rys Keistučio Kliubo, persipio- siusti atvirutes 
vė,su britva sau kaklą. Pa- kad visi dalyvautų tame vaka- 
klausus kam jis taip padarė, at- re, rięs tai bus atidarymas žįe- 
sakė, kad norėjęs žinoti ar brit-'JĮĮihio sezono ir kiekviepas gą- 
va yrą aštri. Nugabentas li
goninėn ir kada daktarų tapo 
apžiprėtas, jis pradėjo aiškin
ti,, kad jam ka;s tai liepęs piau 
tis. Galvoje esą ūžę, ausyse 
skambėjus visokia muzika ir 
jis tik tiek tegalėjęs tą “pri
sakymu pildyti — pjautis. Jis 
greitąi bus jau sveikas ir par
gabentas n^imo. Raganius.

Ateinantį nedėldienį Lietuvių 
Piliečių Brolybės Kliubas Ame
rikoje turės savo išvažiavimą į 
Palos parką. Dabartiniu laiku 
Kliubas gerai gyvuoja, kuomet 
jis turi savo tarpe tokį darbuo
toją, kaip. p. Juozas

Kinis susirinkimas jvyks sekmadieni, 
rugsėjo 6-tą d., 2-rą vai. po pietų. 
Mark White Squa’c Parko knygyne. 
Prie Halsted ir 30-los gatvės. Nares 
malonėkite .skaitlingai atsilankyti.

Sekretorė

Bložis.

mėnesinis 
ketvirta-

Jaunosios Birutės 
susirinkimas įvyksta 
dienio vakare šiandie, Mark 
Whi£e Sq. Parko svetainėj. $is 
susirinkimas, atrodo, bus kiek 
ir audringas, ues Jaunoji Biru
tė rengiasi prie, kokių pervers- 
mių. Naujoji ir senoji valdy
ba turės atvykti ir dar tėvai, 

i kad susitarus dėl ateinančio se
zono veikimo.

Cicero

Jaunuoliai! — Neužmirškite, kad 
jvyks musų paskutinis “Beach Par- 
ty'K j Jackson Parkas., Ned., Rugsė
jo 6-tą d., 1925 m., 10:00 valandą. 
Visi tėvai ir Jaunuoliai bukite. Ir 
taip pat neužmirškite, kad Rrajysim 
į ‘‘St. Pauls Hospital” Rugsėjo 7-tą 
d., (Labor Day), 1925 m., 7-tą vai. 
vak. Viki Jaunuoliai bukite.

A. J. Schultz, Rašt. i
s * lt

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
:susirinkimas- jvyks Subatoj, Rugsėjo 
,5 dieną, 1925 fiv, 8 vąl. vakare, Au
ditorium Svetainėje, 3135 So. Halstęd 
St. Gerbiami kliubiečiai, malonėsite 
visi laiku pribūti, nes turime dauge
lį svarbių reikalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, Rašt.

Paskuti niausiąs Liet. Liuosy- 
 bės Namo Bendrovės direkto- 

Lietuviškas Dėdė.-^Mat taip rių susirinkimas įvyko rugp. 26 Vaičkaus 
sunąikins 

i partija^”, o gal pačiam menui 
teks apsiviilktii |bolševikišką 
skrandą. ■—-Reporteris.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas mėnesinis susirinkimas 
atsibus Nedėlioj, 6 dieną Rugsėjo, 1- 
mą valandą po pietų, Lietuvių Au
ditorium, 3133 .So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių dalykų aptar
ti.

S. KuneviČia, Nut. Rašt.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street -i
* Netoli Ashland Avė.

šėrininkams, Pranešimai
TAUPYK IR TIJRfiK

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas jvyks šešta
dienį, rugsėjo 5 d., 8 vai. vakare, 
i Chicagos Lietuvių Auditorium sve
tainėje. 3185 So. Halsted St. Visi 
kliubiečiai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

A. J. Lazauskas, Rašt.
lės pasigėrėti naujai išdekoruo- 
ta svetaine ir įkainuoti p. S. 
Ramančionio dailės darbą. Ant 
kiek teko patirti iš atsilankiu
siu, tai visi yra patenkinti de
koracijomis; niekurie sako, kad 
dabar svetainė yra tikra bažny
čia, o ne svetainė. P-as Ra- 
mančionis turi gero patyrimo ir 
yra gerąs artistas ir Bridge 
portas turi kuo pasigirti..

• Kadangi svetainė yra naujai 
išdekoruota, tai direktoriai nu
tarė reikalauti iš vakarų rengė
jų ir pačios publikos laikytis 
švarumo ir daugiau padorumo. 
Bus griežtai uždrausta svetai
nėj rūkyti, spjaudyti ir sienas 
braižyti. žinoma, dauguma 
tą jau senai supranta, bet vis
gi atsiranda tokių, kurie nieko 
nepaiso ir daro kas jam patin
ka, 
yra 
turi 
bus 
tainė per 
ri, iš ko 
naudos, o 
Ypatingai
te tai ir kitiems pasakykite ir 

.visi rengkitės zprie rugsėjo 13 
Kliur dienos. Pamatysite savo sve 

bas rengiasi prie savo metinio tain9 ir patys nuspręsite ar 'ra 
turnamento, kuris turi įvykti pirkti daugiau Šerų. Taip- 

1 pradžioje šįo mėnesio, šiemet, jau turi išpildyti savo pažadėji- 
' visas žaidimas bus daug įdo- ues <W yra pažadė- 
mesnis, nes' daugelis narių jau hęt kada jie išsipildys!... 
(forai žaidžia. Menas kaino iu! Koiesp. K, P. D.

Bridgeporto Žinios
Juozas šuolis atidarė drapanų 

siuvimo įstaigą.
Šį kartą drąsiai galima ša

kyti, kad musų Bridgeportas 
susilaukė tikrai sąžiningo biz
nieriaus. Juonį i yra gerai ži
nomas TMD. Knygius ir SLA. 
36 kuopos iždo globėjas Juozas 
šuolis, kuris atidarė vyrų ir 
moterų rūbų siuvimo' įstaigą 
prie 3129 So. Hąlsted St., ant 
antrų, Lubų. Kadangi p. šuolis 

’turi gerą patyrimą savo darbe 
ir yra sąžiningas žmogus, tai 

abejo turės gero pasiseki- 
musų tarpe.

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spųlką. čia! jūsų 
pinigai (įauginsią kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia juras pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj ' 
butų žuvę žmoniy pinigai. 
Iš čia jus gšlite pasiimti bile 
kada U bile kokiam reikalui, 
Vuip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais - 
jru atsakęmingį ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. MiŠeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininką: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvędis ir ^reditų 
užvętzda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nąę 10 ęyt.o iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

Brigh.ton Park. — Liet. Keistučio 
Pajelp. Kliubo narių žiniai. Visi ku
rie turite pereito išvažiavimo tikie- 
tus ar pinigus, taipgi ir nuo perei
to baliaus tikietus ar pinigus, pra
šome būtinai sugrąžinti sekančiame; 
kliubo susirinkime, kuris bui< ųėdė- 
lioj, rugsėjo 6, McKinley Rąrk svet/, 
1 vai. po pietų. f '' '

— Komisija.

Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
galvos skaudėjimo, širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.

Užmokėsit po Išgydymo
I»abai daug sergančių žmonių ken- 

čia daug ilgiau begu teikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą į 
daktarus ii nenori daugiau gurėti iš
laidų.

Mes todėl pauiryžpmę, gydyti visai 
dykai kiekvieną sermrnti kurie pas 
mus atsilankys lailueJesių savaičių 
nuo šior dienv$ iki’pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad ū&tikririus gerą gydymą tnu- 
gų spęeialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų feniluos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo i r/nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

nio

Golfo Kliubas.
IL'ąbai popųlerus Golfo

švarumas ir padorumas 
visų pageidaujamas ir visi 
jo laikytis, tada visiems 

gerai ir švaru; musų sve- 
kelis metus bus šva- 
mums patiems bus 
ir kiti mus pagerbs, 
šėrininkai įsidčmeki-

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoj rengia trečią iškilmingą iš
važiavimą į Palos Park miškus, Ne
dėlioj, Rugsėjo 6 <1., 1925 m. Trobas 
stovės ant kanvpo 31-mos ir Union 
gatvės, 9 valandą 'Tyto.

Kviečia Komitetas

Repetięija veikalo “Milda” bus 
šiandien, rugsėjo 4, 7:30 vai. vaka
re, Pulaskio Parko svet., Noble ir 
Blackoak gatvių. Visi lošėjai ateikit 
'laiku, nes svetainė atdara tik iki 10 
vai. Vėliau ątsilankusiems, mažai lai
ko repeticijoms. i

M. Dundulienė.

Ateinantį sekmadienį įvyks 
kuopos susirinkimas. Paprastai 
nariai mano, kad susirinkimuo
se nieko svarbaus nebūna; “ką 
aš ten veiksiu?’’ sako jie ir į 
susirinkimus neina. Taip dary
dami nariai klysta n^s kielę vie 
nas susirinkimas yra lygiai 
svarbus ir kiekvieno narię pa
reiga, yra susirinkimus lankyti- 
Bet šis susirinkimas bus ypač 
svarbus ir kiekvienas narys 
turi jame dalyvauti.'

Jau tūlas laikas kaip skilo 
SLA. 2-ras apskritys, kuria
me ir musų kuopa dalyvavo 
nuo pat jo susikūrimo. Ir visą 
tą laiką nuolatos1 buvo svarsto
ma apie pasitraukimą iš to 

i pastaraisiais 
keliais metais, kada apskričio 
suvažiavimuose nieko daugiau 
nebūdavę, vien tik ginčai įr 
ginčai. Galų gale apskirtas 
skilo, pasitraukė, 
damos r bolševikų 
kelios 
sdvo
6-tą. To 6-to apskričio kuopų 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 20 
d. Musų kuopos , susirinkimus 
įvyks kaip tik laiku ir bus ga

^perai .žaidžia. Menas kaipo jų] 
instruktorius, turės pasidar- = 
buoti, kad jam jo mokiniai 
kailį kartais neišpertų. (

Kliube randasi gerai žaid
žiančių moterų ir merginų, tai 
bus ir joms kontestas sureng
tas.

Chicagos gražuolės.
Vietinis didelis dienraštis 

Chicago American pereito šeš
tadienio laidoje turėjo patal
pinęs paveikslus net keturių 
musų lietuvaičių gražuolių. Dvi 
iš jų būtent panelės Xavera 
Naglevičaitė ir Juiia Griniūte 
yra naujimietes ir Golfo Kliu
bo narės, kitos dvi dirba ban
ke. Visoms korespondentas 
teikia kražių komplimentų, kur 
rių jos visos pilnai užsitarnau
ja.

kuopias

netbepaUę^- 
diktatur^, 

ir sudarė 
apskritį —

North Side. — S. L. A. 226 kp. su
sirinkimus įvyks nedėlioj, rugsėjo *6 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Pradžia 9:30 iš ryto. Nariai 
susirinkit kuoskaitlingiausia, nes daug 
svarbių ręikaįų turime aptarti.

— Valdyba.

TEODORA — MARCELĖ KELPŠIENĖ
Musų mylima motina^pęrsiskyre su šiuo pasauliu sulaukusį 48 

metų amžiaus, Rugsėjo mėų., 2 dieną, 8 valandą vakare. Paėjo iš 
Žagarės miesto, Šiaulių apskričiaus. Amerikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime^yrą Ignacą ir dukterį Paulinį. Kū
nas pašarvotas randasi 4444 fyoT Washtenaw Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, Rugsėjo 5 dieną, 8 valandą ryte’ iš namų 4444 So. Wash- 
tęna.\y Avė. j Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, o iš ten bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse. g

Nuliūdę liekame,
Vyras Ignacas Kelpšas ir Duktė Paulina.

Laidotuvėse patarnauju .^raborius Zolp, Tel. Blvd. 5203.

X-Ray egzaminacija ir kitos* • yra 
visai dykai be jokios jums atsaJkomy- 
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir meš pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyveniniu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios įčirškiamos tie
siog į kraują, prašąlina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serume 
turime visuomet prirengtas — gyduo« 
les profesoriaus Ehrlicho, GBG ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaa 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, gaiite 
40 N. Wel1s St.

kampas Washington Si.
OfiHU vulandoc. Ketv»”‘K«. ••-•'■•-.uį ' 

toj nuo M ryto iki S vakare. » 
IventadieniHla nuo 10 iki l r 
nadėiy, ketverge ir nuo » ryti
I vai — kare

The Peop’es Health 
v Institute

DR. GILL, Specialistae 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite lipiau.

Gydome labai paaekmingai ir viaaa ot»i- 
sanijuaiaa ir komplikuotas ligas, nes musų 
(staiga yra prirengta gerinusiais Europinima 
ir AmerikoniSkais (taisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo. reumatiimg. nervingume, 
utkietėjimg vidurių, krutinės ir Šonų skau
dė jin ig, galvosūkio, nuMghne kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonu kvapą ir kitos ligos yra musų epeeia- 
iumae per 28 metus.

Vyrai i» moterys, kurie serga, tegul atef- 
lanko | musų ofisą ir Hąsitinos apie nau
jausi gydymo būdą toiuilų, kuria greitai 
atima spėką ir energiją. Hagelbėjon. tuka> 
tančiams kenčiančių atgnuti savo sveikata 
Ir laimę, todėl yra ir dėl jusQ Vilti*. "Ne-, 
atidėliokite, atidėliojimu ne > m ■ minga*.

,1 ■—I - .

Kraujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės sura
sti tikrą 
priežastį

jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metą savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodįjimą, 
Pūslės Uždegimą, šlapumo ligas, 
“Sęcial”, arba Privaiiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilual 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris y/a patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali šutei t! ge- 
riausj patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 

' pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 606 ir 914 ir geriausia Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

$12,50 iki $5.00
VYRAI! Speciales serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų giydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite Šiandien—Sužinokite tie- 

‘ ;ę. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se-

lėhoj ir
•tft Pw

iii

i —r //gjj ’i

są—Paskiau veikiti
I
niausiu specialistu.

DR. Ę. M. ROSS 
35 Šo. Dearborn St.,

Kampas Monroe St., Chicago 
5tas augštąs — Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki Į po pietų. Panedėliais, 
seredomįs ir suhatomis nuo 10, ry- 
tę iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

I I

Vyrukai, jau po vasąrai
An£ dieną Halsted gatvėj 

sutinka mane dvi malonios po
niutei iš Moterų Ęliulbo, kurių 
viena, greitai man įteikia, du bi
lietus įj'jų rengiamą šokį.

—Bėt susimildamos, sakąu, 
da vasara štai karšta.

—Kokia čia vasara; jau kad 
mes parduodam bilietus, tai, 
vadinasi, Čia jokios vasaros ne
gali būti.

.........................•■■toasas— .................... ——s... ■..„„■p.—

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. ■—
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti ji su narkotiSkais nuodais, 
id “apmalšinti” jo skausmų paeinanti nuo netvarkoj esančių vidurių. 
Dar geriau—duokite Jam truput} z z

tyriausio, ,Bal<iaua-skonio, tikro vidurių paliuosuotojo. Jame nOra svaigalų. 
NOra įu»U4)tiįkų nuodų.pJlN yru tik'.leiĮgvai veikianti kombinacija, pada
ryta ifi daržovių iSeunkų,!kuri pagelbsti nuo. vidinių}uį^ictOJimo, viduriu 
dieglio, faoslunglo. Kūdikį' niOfrata J|. Jie net įpraįo ' dauglaus.

Jūsų į lii’ttckoriua parduoda ųjjunbino—30c. už botikų, 
arba pasiųskite tiesiai' j luboratorijn.

J( F. AD. RICHTER & CO.
104114 So. 4th Street Brookljn, N. Y.

Ankstybos 
Naujienos

Marąuettc Parko arba 
Vienuolyno apielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nyb 
ryto anksti, reguliariai iki 
pietų.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ 
7037 So. Artesian Avė.

Tel. Roosevelt 8500
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PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
Roseland. —• Rugsėjo 7 d., 7:30 vai. 

vakare, K. Strun.’ilo svetainėje, 158 
E. 107 gatvė, kampas Indiana Avė., 
jvyks Lietuvių Darbininkų Namo 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas. Ja
me bus raportai iš bendrovės nuveik
tų darbų ir bus svarstoma jos nau
ji reikalai. Todėl visi šėrininkai ir 
šėrininkės atsilankvkite paskirtu lai- . 
ku, kad gavus laiko visus jos reika
lus apsvarstyti.

— J. Tamašauskas, Sekret.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
anie jūsų ulumbingą ir namų ap
šildymo relkmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 

>■1 ............  ■■ ■ ■ 1 ■■■
A

ASMENĮ! JIESKOJIMAI I
IEŠKAU savo žmonos, kuri 

prasišalino nuo manęs mėnuo 
laiko tam atgal.x Malonės grei
tai atsišaukti, nes aš pasielgsiu 
su namų kaip man patinka.

Micbael Berger,
1809 W. 20 Str. Chicago.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI!’ 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
' kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Senas biznis, išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa apielinkė. Cash, ne 
knygutėms biznis. Išvažiuoju ant far- 
mų, todėl parduosiu pigiai — ir no
riu greit parduoti.

6159 So. Kolmar Avė.

PARSIDUODA krautuvė, grosernė, 
kendžių ir notions. Daug lietuvių ap
gyventa, gerai išdirbta vieta. Parsi
duoda iš priežasties savininko mir
ties. Atsišaukite:

JURGIS ANZIULIS
1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero 8060

PARDAVIMUI minkštų gėrimų, 
“Lunch Room” ir saldainių Storas 
$550 cash. Norint galnna pirkti ir su 
namu. Naujai pastatytas medinis, 
Storas ir užpakalyj 6 kambariai pa
gyvenimui namas. Kaina $6,650, pir
mų morgečių $2,200. Cash $2,000. 
Randasi prieš pat Forest Preserve, 
netoli černfausko Daržo. Priimsiu 
mainais lotų. Priežastis einu 
bizn|.

i kitą

Sheehan Witous & Go. PARDAVIMUI

8 kambarių mūrinė rezidencija, Lo- 
gan Sųuare, garu šildomas, lotas 30x 

Tuojau pasiūlo pardavin.ui seka- 125, tinka dėl vienos didelės šeimy- 
mus nepaprastus bargenus: nos arba dvieju mažu šeimynų, tuo-

S. ZENKUS
4139 So. Mariem Avė 

Stickney, 111. •

JIEŠKAU gero draugo Alex Mika- 
chiuno, kurs gyveno kitą karta pas 
John Gudeikj, West Harvey. Meld
žiu jj patį arba kitas man pranešti; 
turiu labai svarbų reikalą.

J. G. L.
6019 Šo. Morgan St., Chicago, III.

Phone Englewood 3739

ĮIEŠKO PARTNERIU I
REIKALINGAS partneris su 

kokiais $3,000 ir nusimanęs 
čeverykų biznyje. Biznis geroj 
vietoj, Bridgeporto kolonijoj

Naujienos 1739 So. Hajsted 
St,, Box 601

PAJIEŠKAU pusininko į bučer- 
nės biznį; vienam negalima apdir
bti: arba parduosiu visą bučernę; 
viskas pirmos klesos. Parduosiu 
už labai pigią kainą už cash. 

10713 Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI Storas naujai ištai

sytas, su fikčeriais,! dėl groser- 
nės. bučernės ar saldainių ir 
keturi kambariai dvi pragyve
nimo. Renda tik $30.

3628 So. Union Avė.

RENDAI fintas 4 kamb.,- 
elektra vanos ir labai graži 
vieta. Savininkas lietuvis ir 
nc<rti parenduo|i lietuviams.

6815 Oakley Blvd.

SIŪLYMAI KAMBARIU
KAMBARYS ANT RENDOS 
Matyti galima vakarais.
Atsišaukite

1718 So. Halsted Str.
2-nd Floor

mas ruimas 
ar merginų

šviesus ir apšildo- 
del 1 ar 2 vaikinų 
su valgiu arba be 
maudynė ir telefo

nas. 1 lubos.
3417 \V. 64 Place

ATIDUODU ruimą merginoms ar
ba n.otelei, už apvalymą kambarių, 
katra nebijo prie vyro gyventi. Tik 
vienas esu, dirbu naktimis. Gali ir 
2 merginos būti. Atsišaukit iki 6 va
kare, 1 fl. frontas.

CHARLES TAUTKUS 
2006 Canalport Avė.

ĮVAIRPS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą. 

•406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius fumišius ir 
pianus. Patylimas tame darbe 12 
metą. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosėrnių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi- 
nms Sostheiin’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMRRA STURE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI bučernė geroj 
vietoj ir geras biznis, priežas
ties nėra nei kokios su mainais 
ir agentai neatsiliepkite. Ieš
kantieji gero biznio šaukite:

Tel. Lafayette 3097

PARDAVIMUI restaurantas arba 
mainymui ant mažo namo. Biznis ge
rai išdirbtas per 10 metų. Taipgi pri
imčiau pusininką arba išrenduvočiau. 
Restaurantas randasi Lietuvių 
nijoje.

1159 E. 61st Street 
Telefonas Midvvay 2866

kolio-

Karštu vandeniu šildomas mūrinis 
bungalovv, tiktai $8,300, 5 kambarių, 
didelis miegojimui porčius, pleiste- 
riotas ir apšildomas, aržuolo trimin- 
gai, namas 2 meti) senumo, garažas, 
cementinė ėlė, netoli 68rd ir Marsh
field, $2,000 cash, kitus kaip rendą.

Naujas, ? flatų, $13,800, garu šil
domas, 5-5 kambarių, sun parloras, 
vėliausios mados plumbingas, plieno 
konstrukcija, bungalow stogas, dide
lis attic, geras skiepas, 30 pėdų lo
tas, geroje apielinkėje. pažiūrėkite j 
juos, 5515—5517 So. California Avė. 
Mes taipgi turime tokius namus ir 
kitose kolonijose tomis pačiomis kai
nomis.

nos arba dviejų mažų šeimynų, tuo
jau galima gyventi. Kaina greitam 
pardavimui, $7,800, cash $1,500.

EDMOND OSTRONSKI 
2136 N. Western Avė.

4 ir 3 Kambarių flatai, randasi Jad- 
wigovoj, 1 karo medinis garažas, ren
dos $60 j mėnesj. Kaina $5,800, cash 
$1,500.

SOO LAND CO., 
2136 N. Western Avė.

2 flatų mūrinis namas, Logan 
Sųuare, mainysiu j cottage arba j 
saldainių krautuvę.

SOO LAND CO.
2136 N. NVestem Avė.

BARGENAS! Už $50 nusipirksi 
$140 vertės pečių, kletorfls anglimis 
kūrenama — vartotas tik 1 metus. 
Geležinė lova su springsais- — $5. 
Vana $5. Matyti galima nedėlioj ir

Krautuvių įrengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai {rengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

. JULIUS BENDER, Ine.
901-915 W. Madison St., Chicago

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

DIDELIS bargenas, parsi
duoda restaurantas, cafe ir 
fumished rooms, už pusę kai- panedėlyj visą dieną, 
nos; partnerių nesutikimas, 
pusę biznio anba visą, 2 lubos, 

2227 Caluniet Avė.

946 W. 32nd Street 
3 lubos iš fronto

Mes turime puikų murinj namą, 2 
flatų, netoli Ogden Park, presinių 
plytų frontas ir porčiai, 6-6 kamba
rių, su sieteliais porčiai, furnace ir 
garu šildomi, aržuolinės grindys ir 
trimingai, 2 karų garažas. Tas tai 
yra bargenas, cash už $11,000.

5 ir 4 kambarių flatai, mūrinis na
mas ir grosernė, kaina $18,000. Mai
nysiu j mažą namą.

SOO LAND CO.
2136 N. Western Avė.

FARMOS', TIK STEBUKLAS

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, yra' ice mašina Reo 
trekas ir daug šlako. Biznis 
visas kėš, geriausioj vietoj, vi
sokių tautų apgyventoj

Tel. Maywood 76 ’

PARSIDUODA Ice cream, cigarų, 
saldainių, visokių smulkmenų ir 
minkštų gėrimų krautuvė. Lietuvių 
naujos kolionijos. Listas yra ant 3 
metų. Biznis senai išdirbtas. Apielin- 
kei pei* 3 blokus nėra tokio biznio.

2502 W. 69th Street

NAMAI-ŽEME
REIKIA moterų prie pinimo 

į rakandų išdirbystę. Nereikia! 
patyrimo nei anglų kalbos. Lie-! 1 
tuvė prižiūrėtoja pagelbės jumsiį,ll/. I'l"ulv,vv; 1

„...r.. ,,i„„ ; davimo pnežastĮ patirsit ant

PARSIDUODA ice cneam, 
saldainių, cigarų, .cigaretų ir 
kilų smulkmenų krautuvė. Par-

Darganai South Side

uždirbti gerą algą j trumpą 
laiką. A. L. Randall Co.

525 W. 76tr St.

OPERATORKŲ MOTERŲ

Prie Singer spėka varomų 
mašinų, automobilių dirbtuvėj.1’ 
Nuolat darbas ir gera pradžiai 
nlga.
ERO MANUFACTUBING CO.- 

2210 OGDEN AVĖ.

REIKALINGA
GASPADINfi, 
prie namų darbo.

Atsišaukite.
2050 W. 23 Str.

vietos. 1437 — 49tli Ct. 
Cicero, III.

PARSIDUODA bardware 
krautuvė už cash arba mainv- 
siu į namą laimės, kas pasku

bės. Labai gražioj vietoj, biz
nis eina gerai, priežastis pard. 

. liga. Naujienos, 1739 So. Ilals- 
I ted St. Box 606

Pardavimui 2 flatų nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Vieta ge
rai lietuviams žinoma. Tar
pe 67-68 ant Maplewood Av.

6509 Marshfield Avė., puikus mū
rinis namas, 2 flatų, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingai vi
sur, 5-6 kambarių, kaina tiktai $13,- 
500, cash $3,000.

6544 Hermitage Avė., gražus 2 
flatų namas, karštu vandeniu šildo
mas, 32 pėdų lotas, dideli atdari por
čiai, aržuolo trimingai, 2 kari) gara
žas, cementinė ėle. cementinis skie
pas, laundrė, nama.4 naujai malevo- 
tas. gerojo vietoje, netoli 63rd St., 
tiktai $1,500 cash.

Sheehan Witous & Co.
1654 West 63rd Street 

Tel. Hemlock J 600

40 akrų geros žemės ir geri bu
dinkai, sodas, miškelis, gyvuliai, ja
vai, padargai; visko pilna, arti mie
sto, kaina $2,650; jmokėti $1,650.

40 dkrų, visa dirbama, juodžemė 
ir molis, sodnas, budinkai, arti mies
to, kaina $1,700; {mokėti $700.

40 akru gera žemė ir sodnas, visa 
dirbama, kaina $600.

80 akrų igera žemė ir budinkai, 
daug gyvuliu, javų, padargų, miškas, 
upė teka, kaina $4,600.

Imk laivą nuo Water Street ir 
Michigan Avė. kas vakarą 7:30 mi- 
nutų ir važiuok pas:

P. D. ANDREKUS CO. 
Pentvvater, Mich.

Išsimaino

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA lietuvių kurie moka 
angliškai, darbas\prie telegra
fo. Patyrimo nereikia, $25 iki 
$35 kol mokinasi. Room 400 

111 W. Jackson Blvd.

RAKANDAI

PARDAVIMUI grosernė ir 
buČernč, vienuolyno apielinkej, 
patogi vieta, biznis g{?rai išdir
btas, galima pirkti ir su namu. 
Atsišaukite 2500 W. 69 Str.

Tel. Prospect 8014

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė; naujai augančioj ko
lonijoj, turi birt parduota greit, 
nes nemoku kalbėti lietuviškai 

3927 W. 56 Str.
Tel. Hemlock 0116

PABDAVIMUI 'barbernė ant 
2 kėdžių, randa $15 j mėnesį, 
taipgi 3 ruimai gyvenimui, 
parduosiu už $175. Priežastj 
patirsit ąnt vietos. Atsišaukit 
prie Benošiaus, 1616 W. 47 St

PARDAVIMUI 5 kamb. ra
kandai, galima sykiu ir kamb. 
parenduoti. Kam reikalingi at- gi renda, proga uždirbti pini- 
sišaukite, 4819 8. Hanriin Avė.! rų su mažu kapitalu. Prie^as- 
2 fl. arti Archer Avė. Matyt 
galima vak. ir nedėliomis.

Pardavimui pigiai restaura- 
nas; prie didelių dirbtuvių, pi-

tis — turiu 2 bizniu. Atsišuu- 
kit tuoj. 11955 S. Halsted St.

West Pullman, III.
PARDAVIMUI 4 kambarių 

rakandai. Atsišaukite tuojau*.
3711 So. Halsted Str.

3 fl. front, po 6 vai. vakaro

PARDAVIMUI
$600 GROJIKUS PIANAS

Su 94 rolelių, benčius, kabine
tas, viskas už $120. Geriems žmo
nėms išmokėjimais.

John Klubą
2332 West Madison Str.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ant loto arba namo. 
Priežastį patėnlysit ant vietos.

Atsišaukite..
3935 So. California Avė.

PARDAVIM UI antrarankios* 
lentos, pigiai. Atsišaukite 
laivo. “George W. Clyde*

C. L. Willey Slip
28 St. and Bobey

prie

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, biznis išdirbtas per 
20 metų. Parduosiu labai pi
giai. Priežastį patirsite ant vie
tos.

4504 So. Paulina St.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI grosernė, cash biz

nis, ant, bizniavus gatvės, labai ge
roje vietoto dėl žmogaus, kuris 
nori uždirbti pinigų.

Kreipkitės:
2612 W. 47 Str.

PARSIDUODA karčema, bal- 
to .dobilo kliubo name, biznis 
išdirbtas per daug metų, biz-’ 
nis eiina gerai, esu priverstas 
parduoti, nes greit išvažiuoju, 
atsišaukit 1632 W. 46 St.

PARDAVIMUI 
MEDUS PO 35c 
SVAiBUI

V. GILOBIS 
10545 Edgebrooke Avė.

PARSIDUODA
BUČERNŠ IlR 
GROSERNĖ, 
Greitas bargenas.

1447 So. Halsted Str.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir 
bučernė ant kampo didelės biznio 
linijos. Biznis labai geras, visokių 
tautų apgyventoj vietoj. Renda pi
gi: 6 kambariai gyvenimui ir gara
žas. Taipgi yra Ford trokas prie 
biznio. Nepraleiskite progos. Parduo
siu pigiai dėl svarbios priežasties, 
kurią patirsite ant vietos.

Šaukite:
Tel. Pullman 0227 

Agentai neatsišaukite

PARDAVIMUI biznis, Road House, 
naujas namas, didelis bungalovv, yra 
ugniavietė, Ice box ir Delco Elektros 
vandens šildytuvas, vištininkas, dide
le barnė, 2 karų garažas, cementinės 
grindys, išpiltas jardas, 20 akrų že
mės, už $800. i

MRS. ROSE GOWRONSKI 
89th and Robertą Rd.

Palos Park •
3 mylios nuo Argo, III.

2 FLATŲ mūrinis namas, 4-4 
kambarių, su skiepu ir bungalow 
stogu, 2 flatų mūrinis, 6-6 kamba
rių, su skiepu, bungalow stogas, 
karštu vandeniu šildomas ir deko
ruotas, nebrangia kaina, 2 flatų 
murinįs, 6-6 kambarių, pečiumi 
šildomas, $9.000, 3 flatų, 5-5 kam
barių, $10,000. Geroje vietoje, 
Brighton Parke, taipgi 4 kambarių 
medinė cottage, Bridfteporte, blskį 
įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Atsišaukite,

H. KOPLEWSKL
3992 Archer Avė.

Kas pirmas tas laimės
2 flatų naujas mūrinis na

mas po 6 k am b. karštu vande
niu šildomas, randasi Brighton 
P^rk, 2552 W. 39 place. Mai
nysiu ant kitokio namo biznio, 
priimsiu lotus už pirmą įmokė- 
jimą.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted SL 
Tel. Bcrulevard 9641

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, 4-5 kambarių, pa
čiuoti ir karštu vandeniu šildo
mas, bungalow stogas. 42 St. 
ir Talman Avė.

2 augštų mūrinis namas, 6 
kambarių, miegojimui porčiai, 
sun parloras, aržuolo trimin
gai, karštu tvandeniu šildomas, 
bungaloiw stogas.
5624—5626 So. Whipple St.

Farma už pusę kainos
Parsiduoda arba išsimaino 

tn j • • o akrų žemės, 25 mylios nuoPardavimu! 2 flatų(nauji fhica^ 1? kar.
mūriniai namai po 5 ir 5 l.ų 8 arkIiaj tajpg. Jr kitokjų 
kambarius, tik baigiami bu- Igyvujjn paukščių, 
davoti, galima greitai gy-1 Kreipkitės pas /
venti, įtaisyti pagal vėliau- n n o ■ - n n
sios mados. G. P. SUHUllSklS & GO.

. 3352 So. Halsted St. Chicago, 
Pardavimui 5 kambarių TeL BoulevaiM 9641 
naujas tik užbaigtas bunga- 

1gw 66 ir Fairfield Avė; įtai- , PARSIDUODA r 
sytas pagal vėliausios ma-| rezidencija, cemento 
dos. '• ,.l f

6 kambarių 
___ 'ir plytU 

pamatas furnace šildomas' vie
nam karui garažas^ nebrangu, 

kambarių Savininkas.
30 pėdų, 7115 So. Rockwell St.
vėliausios PARSIDUODA nauja 6 kam- 

madps. Graži vieta prie ka- barių bflngailow, 31 pėdos fo
rų lainės. 6125 So. Washte- tas, 7117 So. iRockwell. Karštu 
naw Avė. - vandeniu šildoma, įmūryta vp-

—--------- Ina, ąžuolo trimingai ir grin-
Pardavimui 4 flatų namai dys murmurinės, grindys gan- 

užbaigti ir baigiami būda- koše ir maudynėje, stiklais ir 
voti, randasi netoli Mar- skrynais apdirbtas porčius, 
ųuette Park. Turime ant apgrįstas viršus. Specialiai bu- 
kampinių ir vidurinių lotų davęta, matykit savininką, 
pabudavotų namų. 7115 So- R°chwell St.

Pardavimui 6 
bungalow. Lotas 
įtaisytas pagal

BRIGHTON PARK FARiMOS — FARMOS
MIISS turime keletą gražių

Pardavimui 2 flatų medi- Į farm«> nc,toIi Chieagos, Michi- 
nis namas po 4 ir 4 kamba- 1 • ’ .1 • • •rius, 3 kambariai pastogėj

1 - • • 1 • i

aukštas beizmentas, garad- ™us
zius dėl 2 mašinų, įtaisytaspagal vėliausio! mados, !?’- W- "““V., 
maudynės, elektra ir visi|lcL Geneva b73 Geneva’ IH'
parankumai, rendos 90 dole
rių į mėnesį, netoli karų lai 
nes. Parduosime pigiai.

PARDUOSIU arba mainysiu f lo
tą, South Sidėj, grosernę ir kitokių 
smulkmenų. Yra kambariai gyveni- 

_ , , . .muk Parduosiu pigini, nes apleidžiu
Pardavimui namas 2 pa-1 miestą.

gyvenimų po 4 ir 4 kamba-Į 4609 iou^Sr?^ Av* 
irius, tik.. 8 metų ..senumo, 
i Kaina tik $4,500. Cash $1,- 
000.

Pardavimui bizniavas na
mas, storas, 4 gražus rui
mai iš užpakalio štoro, 6 di
deli kambariai viršui Štoro, 
aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, augš- 
tas beizmentas. Galima pir
kti su mažai pinigų.

Mes šitos visus namus 
parduosime kiek tik galėsi
me pigiau ar mainysime 
ant kitokių namų ar lotų 
Chicagoj. Kurie
pirkti ar mainyti, atvažiuo
kite ir apžiūrėkite musų na
mus, o mes stengsimės tam
stoms užganėdinti.

manote

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

‘PARSIDUODA namas su bizniu 
(minkštų gėrimų). Geroj vietoj ant 
kampo. Senai išdirbtas biznis. Turiu 
parduot greit, todėl leisiu pigiai.

113 Western Avenue 
Blue Island, III. 

Tel. Blue Island 1805

BARGENAS! 2 flatų naujas mū
rinis namas po 6 kambarius, elektra, 
vanos,, skąlbynės. cementuotas beiz
mentas. naina lik $12,000; jmokėti 
$4,000, kitus ant lengvo išmokėjimo. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja ant ukė$. Namas randasi 
ant Bridgeporto. Savininkas gyvena: 
1527 50th Ct., Cicero, III. •

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nis namelis. Siuros, vanduo, elektra 
ir visi naujos mados įrengimai. Tu
riu greit parduoti, — leisim pigi'ai. 
Priežastis, šeimvnos nesutikimas.

5086 W. Kildare Avenue 
Netoli Archer Avė.

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun- 
galow, visi aržuolo trimingai, {mūry
ta. vana, furnace šildomas, netoli par
ko ir mokyklos, kaina $9,500, cash 
$3,500. Savininkas ant pareikalavimo 
subatoj po pietų.

6613 So. Fairfield Avė.

2-jų flatų mūrinis namas po 5 kius 
ir 6-ius kambarius. Visi parankumai 
vėliausios mados. Taipgi yra 2-jų ka
rų garadžius. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant bungalow, loto ar res
torano. Namas turi būti parduotas 
j trumpą laiką. Namas randasi 
pew bulvaro gražiausioj vietoj.

F. G. Lucas and Co.
41b8 Archer Avė.

JACK DALEO
Savininkas ir statytojas

tar-
4500 So. Albany Avenue 

Tel. lafayette 7479

PARDAVIMUI 17 akrų vaisių far- 
ma, prie cementinio kelio, 4 mylios 
nuo miesto nuo St. Joseph. Nauji 
moderniški budinkai, geriausia farma 
apielinkėie. Rašykit angliškai.

EWALD KERLIKOWSKI
R. F. D. No. 1. Box 304 

St. Joseph, Michigan

MAlNYSlp savo 80 akrų far- 
mą su budinkais, į namą, kai
na, $3000. Carl .Johnson, 

R. 2, Box 19, 
’Necedarh, Wisc.

PARSIDUODA 2 aukščiu medinis 
namas. 2 flatai viršum ir apačioj 
krautuvė ir keturi kambariai. 2 ka
rų garadžhis. Rendos neša 15%.

732 W. I8th Street
Savininką galima matyti nedėl- 

dieniais ir vakarais šiokiom dienom.

PARSIDUODA 2 flatai, Bri
ghton Parke, gražioj vietoj, ar
ti gatvekarių ir mokyklų. Gat
vės ištaisytos ir viskas išmokė
ta. Atsišaukite, 3312 So. Eme- 
rald Avė.

MORTGEfilAI-PASKOLOS
2 flatų, mūrinis namas, 4-4 

kambarių, tile vana, landres 
loviai, f urnas šildomas 1 fla- 
tas, viškai, pleisteriotas skie
pas, arti 2 karų linijų, tiktai, 
$4,000, kitus lengvais išmokė
jimais, savininkas,

5124 So. Troy Str.
UŽ $12,500, gražus moderni-' 

škas mūrinis namas, 10 kam
barių, cottage, aržuolo trimin
gai, plato stiklo langai, 4 mie- 
gruimiai, 5 klosetai, kamb. 
šviesus, 2 toiletai, geroj vie
toj, Lawndale, 1858 So. Hard- 
ing Avė.

ANTRI MOBGIČIAI
Suteikiami a t 6% palūkanų. 
Taipgi perkam? Trečius Morgičius 

ir kontraktu#.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS

BARGENAS! BARGENAS!

Savininkas parduoda 5 kambarių 
bungalow arba maino ant loto. Na
mas bus greit gatavas su visais pas
kutinės jnados jrengimais. Lotas 30x 
125. Parduosiu pigiai ant lengvi) iš
mokėjimų., Namas randasi 9913 So. 
Prairie Avė. Sa\mninkas gyvena 

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 1310
A. P. LUKOŠIUS

Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COhLEGE
2407 W. Madison, Chicago, ^11.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

ČIA TAVO PROGA!
GIERAS pirkinys, 4 pagyve

nimų, 4-5, mūrinis namas ant 
60 pėdų žemės 2 karų mūrinis 
garažas, įtaisytas pagal nau
jos mados. Atsišaukite pas sa
vininkų ant 1 lubų iš priekio. 
5936 S. Talman Avė. arti 59tli

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Ije- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

TIESIAI nuo savininko, 2 
gyvenimų, 5-6 kambarių, 
dinis namas, 2 karų garažas, 
cementuota ėlė; viskas geram 
padėjime ir labai prieinama 
kaina. 1 lubos,

' 6156 So. Wood' Str.

me-

Preparatory and Com metėjai 
3301 So. Halsted SL, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

L®

PARSIDUODA - biznio na
mas. Savininkus duoda antrus 
morgičius.

Brighton Park
3990 Archer Av. Laf. 8742

PARDAVIMUI puikus naujas dide
lis 6 ruimų bungalovv, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8,750. 
Įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti savininką.

5221 So. Sawyer Avenue

Didelėse Išdirbystčse
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITeS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 j Savaitę
Pilnas kursas j trumpą laiką. Kle
sos dienomis ii* vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
!KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI km .iis.
COYNE ELECTRIC AL SCHOOL 

1300-10 W. llarrison Street 
Chicago, UI., Dept. L16


