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Ambasadorius Ban
croft mirė

Chicagos korespondentą
Kinuose galįs kilti vėl bokserų 

karas
J. V. ambasadorius lapo 

nijai, Bancroft, mirė
Fašistai išveja Chicagos 

Tribūne korespondentą

Kinuose galįs kilti naujas 
boksery karas

Svetimos valstybės savo konce
sijoms ginti priverstos esą 
laikyti stipresnes karo jėgas

TOKIO, •Japonija, liepos 28. 
— šiandie, 10 valandą vakaro, 
Karuizavos rezorte mirė Jungti
nių Valstijų ambasadorius Ja
ponijai, Edgaras Addisonas 
Bancroftas.

Jis buvo išvykęs į Karuizavos 
rezortą vasarai praleisti ir ten, 
trys savaitės atgal, susirgo. Bu
vo žinių, kad jis sveiksta, bet 
vakar jam pasidarė blogiau, ir 
po kelių valandų mirė. Jo kūnas 
bus pargabentas Į Jungtines

Mussolini įtūžęs kam korespon
dentas savo pranešimuose ne 
garbina fašistų šeimininkavi
mo.

Chicagos dienraštis Tribūne1 
praneša, kad diktatoriaus Mus- 
solinio valdžia išvejanti iš Ita
lijos jos korespondentą, Geor 
ge‘ą Seldesą. Tribune gautomis 
žiniomis fašistų užsienių reika
lų ministerija prieš keletą die- 
nų kreipusis į Amerikos am
basadorių Romoj, Henry P. Fle- 
teherą, reikalaudama, kad jis 
įsakytų korespondentui Selde- 
sui tuojau apleisti Italiją, ka
dangi jis, Sekles, savo praneša
mose žiniose Mussolinio val
džią piešiąs kuoblogiausioj švie-

NEW YORKAS, liepos 28.— 
Ką tik atvykęs iš Kinų anglas 
II. VVoodhead, Pekino ir Tien- 
tsino laikraščių Times redakto
rius, įsako, kad dabartiniai ne
ramumai Kinuose galj ilgainiui 
išsivystyti į naują Kinų sukili 
mą prieš svetimšalių dominavi
mą, panašų, j įvykusį prieš dvi
dešimt penkerius metus bokse- 
rų karą.

Pasak Woodheado, Kinai da
bar taip sujudę, kad po ginklu 
dabar esą daugiau kaip mi
lijono žmonių., sudarančių dvi
dešimt penkias armijas, kurių 
nedaugelis dagi pripažįstą Pe
kino valdžią. Daug tų kareivių 
negauną nevalgų, o dėl to vir
stą plėšikais, kas verčiąs sveti
mas valstybes savo koncesijas 
aprūpinti stipresnėmis karo jė
gomis.

Japonija ruošias išnaudot 
Sachalino turtus

Ambasadorium Bancroftas 
buvo neilgai, jis buvo tai diplo
matinei tarnybai paskirtas pra
eitų metų rugpiučio mėnesi, 
vietoj buvusio ambasadorium 
Cyruso E. \Voodo.

Bancroftas buvo senas čika-.soj ir savo telegramose Jungti- 
gietis, korporacijų advokatas. 
Jis turėjo kai kurių “nuopelnų” 
ir darbininku judėjime. Pirmo
se savo karjeros dienose .jis, 
kaipo Santa Fe gelžkelio advo
katas, 1894 metais vedė atkak
lią kovą su kilusiu tuomet gar
siu geležinkeliečių streiku; jis 
Debs ir kiti Amerikos Raihvay 
unijos vadai kalėjimui. Apie tą 
išgavo tuomet ir pirmutinį 
“injunction’ą” prieš streikinin
kus; jo rupesniu tuomet buvo 
teismo pasmerkti Eugene V. 
streiką vėliau Bancroftas para
šė dagi knygą “The Chicago 
Strike oi’ 1894-5.”

Bancroftas buvo gimęs Gales- 
burge, III., 1857 metais, taigi 
buvo nebe jaunas žmogus.

Audėjų vadai priešinas

algn mažinimui
Amerikos Darbo Federacijos va

das pasiuntė tekstilio fabriki- 
ninkams protestą

WASHINGTONAS, liepos 28. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Gireen šiandie už
protestavo prieš mažinimą algų 
tekstilio pramonės 
kams. Jis pasiuntė 
laiškus Robertui 
tional Association
Manufacturers pirmininkui, 
Andrevv G. Pierce, 
Woolen kompanijos 
kuį, pareikšdamas
jų akcija reiškia naudojimą jė
gos ir prievartos. Green sako, 
kad tekstilio fabrikininkai 
prievarta nuskeldami savo dar 
bi n inkams algas tuo metu, kai 
visose kitose pramonės šakose 
algos pasilieka tos pačios, da
ro jiems ekonominės ir mora
lės skriaudos.

PREZIDENTAS IR ŽMONA Prancūzai pasmerkė vo 
kiečiy karininką mirti

Amerikoj yra 15,000,000 
telefonu

AMIENS, Francija, liepos 24. 
,— Frąncuzų karo teismas pas
kyrė mirties bausmę Vokiečių 
pulkininkui Waechterui, pa
smerktam už nužudymą vieno 
franeuzo ir vienuolikos . britų 
kareivių, už padegimus ir už 
kitas piktadarybes, papildytas 
dar 1914 metais, kai Waechte- 
ras vadovavo Vokiečių armijai 

lAisne departamente.

Rusu kniazis sužeistas 
duelyj su frąncuzų 

grafu
VERSALE, Francija, liepos 

28. — Miške netoli Versalės va
kar įvyko dvikova kardais tarp 
rusų kniazio Vladimiro Trubec- 

ia koi, 55 metų, ir jauno, 21 metų, 
frąncuzų grafo Stepheno de

Prezidentas Uoolidge su savo žmona, kurie
vakacijas Swampscotte, Mass., išvykę jachta Mayflower į ju- frąncuzų grafo I

res pasivažinėti. Prezidento žmona niekados nemėgsta sėdėti I’ighetti de Rivasso. Tiubeckoj 
be darbo. Ji ir į jūres išvažiavus pramogai nepaleidžia iš 
rankų virbalų ir siūlų.

Americaii Telephone and Te- 
legraph kompanijos paskelbtu 
pranešimu Jungtinėse Valstijo
se kiekvienas atskiras asmuo 
—vyras, moteris ir vaikas—per 
melus turi 184 pasikalbė
jimų telefonu.

Jungtinėse Valstijose yra, vi
so 15,000,100 telefonų, tuo tar
pu kai visoj Europoj yra tik 
6,400,000 telefonų.

Telefonų skaičium, po Jung
tinių Valstijų seka Kanada, po 
Kanados Vokietija, o po Vokie
tijos Didžioji Britanija.

San Francisco miestas turi 
daugiau telefonų, ne'kaip visa 
Šveicarija; Detroitas daugiau, 
ne kaip visa Australija; New- 
Yorkas daugiau, ne kaip visa 
Didžioji Britanija, o Chicagos 
miestas turi telefonų daugiau, 
ne kaip visa Francija.

Karas Morokkoj
Maurą jėgos braujasi ant Uęz 

’ zano; francuzai evakuoja sa
Organizuojama dvi pusiau vai-1 vo Postus mu^° 

diškos kompanijos anglies ir 
aliejaus laukams naudoti.

Ofi-
Mo-

buvo skaudžiai sužeistas j ran
ką ir šlaunį. Dilelio priežastis 
nežinoma.

Du prekių traukiniu 
susikūlė

New Yorko mzillienai |Ped216 metŲ nebuvę to- 
kios blogos žiemos, ko-’ 

kia busianti šiemetįkūrė savo uniją
HELENA, Mont., liepos 28.
Netoli Johns Sliding, penkios 

jnylios nuo Silver Great North- 
jern gelžkelio linijoj susimušė 
du prekių traukiniu. Vieno 

Pa- traukinio lokomotiva visai su
daužyta ir gelžkelis stipriai ga
dintas. Traukinių tarnautojų 
tik vienas buvo truputį sužeis
tas.

3,500 miesto inžinierių susior- PARYŽIUS, liepos 28. 
ganizavo; reikalauja didesnės sak prof. Bigourdano, skaičiu- 
algos ir geresnių sąlygų šio vakar referatą Mokslų.Aka-.

—----------- jdemijoj, ateinanti žiema bu-
NEW YORKAS, liepos 28'— sianti taip bloga, kokios nebu- 

šiandie čia pabaigta organi- vę dar per 216 metų. Profeso- 
zuoti pirma inteligentinės pro- rius savo referate paduoda me- 
feeijos — inžinierių — unija, teorologinius ir astronominius 
Susiorganizavo 3,500 miesto in-’išvadus pastarųjų 744 

ateinanti 
kokia 

1709 ir 1523 metais.

TOKIO, Japonija, liepos 28. 
Japonija pradėjo organizuoti 

dvi pusiau valdiškas kompani
jas anglies ir aliejaus laukams 
šiauriniame Sachaline eksplua- 
tuoti, einant sovietų valdžios su 
Japonija padaryta L 4 , -
Kinuose, sausio 20 pasirašytą- my^as i šiaurę nuo Uezzano. 
ja sutartim. Į A bd-ei-K rimas nesiūlo taikos

Kiekviena tų kompanijų dus 
iš valstybės, kapitalizuota po 10 milijonų

~ jenų. Viena jų eis Sachalino kabineto posėdy vakar pareiškė, 
is korespondentui Seklesni į Aliejaus Kompanijos’ viu’du, ^<ac^ 1,5 Francijos, nė Ispanijos 
» įnikę iki riumitičio 4 die-L’‘Ivaldžios negavusios iš Abd-el-

nių Valstijų spaudai pristatys 
diktatoriaus politinių priešų 
pažvalgas. Sekles tečiau atsisa
kęs apleisti Italiją, iki fašistų 
valdžia duosianti jam pačiam 
formalį įsakymą išsikraustyti. 
Toks įsakymas jam duota, ir 
Tribune gautomis i 
departamento, \Vashingtone, ži- 'jenų. 
niomis ’ "
duota laiko iki rugpjūčio 4 die-- 
nos apleisti Italiją.

Grupė kitų Amerikos laik
raščių korespondentų F 
tarp jų New Yorko VVorld, Bos-

eksploatavimu.
----  

tono Christian Science MonitorJ Kusij
Chicagos Daily News, Philadel- 
phijos Public Ledger, ir Uni
ted .Press žinių agentūros atsto
vai, per Amerikos ambasadorių 
Įteikė Italijos užsienių reikalų 
v i cem i n isterini Graudi protestą 
prieA fašistų elgesį hu Tribūne

PARYŽIUS, liepos 28. — 
cialis frąncuzų Štabo Feze, 
rokkoj, pranešimas skelbia, kad 
maurų jėgos pradėjo briautis 
ant Uezzano, į vasaros vaka
rus nuo Fezo. Francuzai be ko- žinierių, savo organizaciją pa- Jis sako, kad 
vos evakuavę savo postus lini- vadindami “Association of En- busianti tokia, 

ir* Pekine ^’es Zendula, apie septynias gineers of New York”.
t Pirmas naujosios organizaci
jos žingsnis buvo pareikalauti 
25 nuoš. algos priedo ir pageri- 

Premjeras Painleve Francijos nimo darbo sąlygų, kurios ati
tiktų inžinierio profesijos ver
tei, mokslumui ir atsakomin- 
gumui.antroji — šiaurės Sachaiino ,va^10s. negavusios 

Investmentį Kompanijos vardu, i ’m0. j°kio taikos pasiūlymo. 
Pastaroji užsiims anglies laukui Kabinetui pranešta,

Kompanijos ,situacįj°s Morokkoj 
pradės savo veiklumą kaip tik.delbti melagingos žinios 

jos sovietų' valduos 
leidimą.

$850,000 išrinkta už 
Sargento paveikslus
1.ONDONAS, liepos 

nesenai

kad dėl 
pradėta 

> ir 
Išmelžtų pilni straipsniai”, ku
rių tikslas esąs demoralizuoti 
Francijos armiją ir laivyną, ir 
kad kaltininkai 
patraukti 
Francijos 
Morokkoj

tuojau busią 
tieson už kurstymą 
kareivių 
neklausyti

ir jūreivių
savo vy-

metų, 
žiema 
buvus

5 asmenys užmušti trau 
kiniuitsudaužius au

tomobilį

AMERIKOS IR BRITU KAPI 
TALISTAI SUPERKA

■ STINESO AKCIJAS

korespondentu, pareikšdanii, Vakar pi»sit>ai><e 
kad jeigu Mussolinio Mdžia si<> Amerikos menininko, johno 
nesulaikys savo akcijos prieš jį,. Sargento., tapybos paveikslų li
tai jie visi kreipsis į savo atsto- citacija. Už paveikslus išrin- 
vaujamus laikraščius ir prašys, kta viso 850 tūkstančių dolerių, 
kad juos atšauktų iš Romos. J Visi paveikslai parduota bran-

[Prie to tenka pastebėti, kad giomis kainomis, bet už kai ku- 
Tribune korespondentas Seldes, |riuos įsiūlyta tiesiai milžiniškos 
fašistų cenzūrai išvengti, daž-[sumos. Paskutinę licitavimo 
nai savo pranešimus siųsdavo'dieną, pav., už paveikslą “Be- 
Amerikon iš Šveicarijos parfie- duinų vadas” užmokėta 17 tuk-

fašistų cenzūrai išvengti, daž
nai savo pranešimus siųsdavo'dieną, pav., už paveikslą

stančių dolerių, o už Sargento 
kopijuotą Velasųuezo “Princo 
Balthazaro Karloso galvą” už- 

i mokėta 30 tūkstančių dolerių. 
• Dagi licitącijon lankęsis buvęs 

— Portugalijos karalius Manuelii. 
Per vieną tik vakar dieną prieš kuriam seilė varvėjo nusipirkti 

pašaukta bent vieną Sargento tapinį, ne- 
236 asmens, kaltinami dėl j-‘pirko,, pasakęs, kad ne jo keše- 
vairių nusikaltimų prohibicijos nei tokius pinigus mokėti. 
Įstatymui, ir visi jie prisipaži
no kalti. Kiekvienas jų buvo 
nuteistas pasimokėti pabaudos 
pinigais, nuo 20 iki 200 dolerių, 
taip kad viso jie sumokėjo 
8,075 dolerius.

nio.]

Prohibicija žydi
NEW YORKAS, liepos 28.

darbinin- 
protesto

Amory, \a- 
of Cotton 

ir
American
pirminiu- teisėją Garviną buvo 

jiems, kad

Japonijos lakūnai 
Korėjoj

AMERIKIETĖ PIAUKS PER 
ANGLŲ KANALĄ

BOULOGNE, Francija, liepos 
27.

Krata komunistų centre

28. — Po-PARYŽIUS, liepos 
liciją, po laikytos su valdžios 
atstovais konferencijos, vakar 
padalė kratą Paryžiaus komu
nistų centre. Buvę suimta 
daug agitacinės prieš karą Mo- 
rokjtoj literatūros. Rasta taip
jau tūkstančiai atviručių, paro
dančių grupes frąncuzų kari
ninkų, stovinčių apie stalą, 
ant kurio prikrauta nukirstų 
rifkabilų galvų, su 
“Frąncuzų civilizacija
koj — 12,000 užmušta ir 4 
bilijonai frankų išaikvota. Visa 
tai davė darbininkai ir ūkinin
kai —■. žiūrėkite, kam”.

Rado pirmistorinio bai
sūno pėdsakus

SALT LAKE CITY, Utah, 
liepos 28. — Panther anglių ka
sykloj, Carbon kaunėj, Utah, 
nuskeltame dideliame anglies 
gabale rado milžiniško žvėries 
pėdų įspaudus. Manoma, kad 
tai pėdos taip vadinamo “tyran- 
nosauro”, plėšriausio clinosatirtj 
veislės gyvūno, gyvenusio ant 
žemės prieš milijonus metų. 
Pėdsakai rasta keletą tūkstan
čių pėdų po žeme.

VINCENNES, Ind., liepos 28. 
— Gelžkelio kryžkelėj, penkio- 
liką mylių nuo čia, Chicago & 
Eastern Illinois pasažierinis 
traukinys vakar sudaužė auto
mobilį, kuriuo važiavo Boxvil- 
lės, Ky., pilietis J. H. Devine 
su savo žmona ir trejetu vaikų, 
nuo 3 iki 11 metų. Visi jie buvo 
užmušti.

NEW YORKAS, liepos 28. — 
Amerikos ir Anglijos bankinin
kai bendrai puolė Vokietijoj pi- 
;i:n :-.upirl;i.ieti mirusio l|tiĄ> 
Stinneso sukurtų milžiniškų 
pramones įstaigų vertybes, ku
rios, dėl jo dviejų sūnų tarpu
savio kivirčų, eina vėjais.

, New Yorko Dillon, Read & 
Co. ir Londono Henry Schroe- 
der .bankinė firma praeitą pir
madienį pirko Deutsche Lu- 
xemburg kompanijos — vienos 
didžiausių ir turtingiausių Stin- 
nčso koncernų — 21 milijoną 
markių vertės šėrų už 3 milijo
nus dolerių.

parašu: 
Morok-

Austru kunigaikščiutė 
išteka už socialisto

“Gaudo” svaiginamųjų 
gėrimu kontrabandą 

Y1EW YORKAS, liepos 28. — 
Maitinės valdjgiinkai vakar suė
mė Hudsono upėj 2,000 tonų 
garlaivį Augustą, atgabenusį 
New Yorko butelegeriams svai
ginamųjų gėrimų, vertės 250,- 
000 dolerių. Įdomu, kad kon
trabandos laivas buvo suimta 
ne kai jis savo “prekes” gabe
no krantan, bet kai jis jas iš
tuštinęs grįžo į jūres. Laive ra
sta tik penkiolika butelių deg
tinės. Kapitonas ir 24 laivo 
įgulos žmonių areštuota.

VIENNA, Austrija, liepos 28. 
— Princesė Elzbieta Vindišgrec, 
mirusio Austrijos ciesoriaus 
Franco Juozapo dukraitė, susi
žiedavo su provincijos seimo 
nariu, socialistų Pzeneku.

WRR RUSŲ KUNIGAIKŠTIENĖ NU- 
. BAUSTA UŽ VAGYSTĘ

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Jei oro aplinkybės bus
HAŽI, Korėją, liepos 28. — patogios,, viena jauna amerikie-

Du japonų aeroplanai, skren- tė, p-lė Gertrude Ederle, šiandie 26. — Vakar naktį gaisras sū
dantieji iš Tokio į Maskvą, at- pradės savo bandymą perplauk- naikino Wylie and Wilson CoJ
sklido į Hažį. Rytoj jie išskris ti Anglų kanalą, iš Cape Gris- operage kompanijos įstaigą, pa-
j Kalbiną. Skridimą yra suruo- Ne, Francijos, Į Anglijos kran-.darydamas apie 100,000 dolerių
šęs Tokio laikraštis Asahi. tą. Inuostolių.

GRANITE CITY, III., liepos

PARYŽIUS, liepos 28. —Ru
sų kunigaikštienė Obolenskaja, 
'buvusio kitados Petrogrado po- 

Giedra; nedidelė temperatu- licijos šefo našlė, atsidūrus da
ros atmaina; lengvas inaipąsis bar dideliame varge pavogė ga
vėjas.

Vakar temperatūra vidutjniš- 
ikai siekė 66° F.

vo tarnaitės . gražnų, vertės 
3,000 frankų. Ji buvo pašaukta 
tieson. Kunigaištienei prisipa
žinus, kad ji tatai padarius var- 

šiandie saulė teka 5:39, lei- go spaudžiama, teismas, nubau- 
džiasi 8:13 valandą. ,dęs ją šimtu frankų, paleido.,dęs ją šimtu frankų, paleido.

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
ir yra išmokamos j 20 iki 30 dienų; 

Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St.,



U11U1L

KOTESPONDENCIJOS

wz/wi

mai

Atgal

EKSKURSIJA

atsargumai tokie, kaip specialiai

Protesto susirinkimas

THE BORDEN COMPANY

Advokatas

UNSWEET£NED

M ILK

CALUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė

mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva
NAUDINGI KREPŠIAI siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmb

nes, iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių

patybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas,

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime
kas automobilių, kas eroplanų, kas strytkarį, traukini

NAUJIENOS
ar trokų ir važiukime i Naujienų Piknikų

1739 So. Kaistai St,

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS

NaujienoseGarsinkities

SUBATOJE, 
RUGPIUČIO

Rašalai
Mėsos
Košelės

Pittsburgho ir apylinkes sočia 
listų konferencijos dienotvar

Pajai
Pudingai
Sriubos

i Duona 
Saldainiai 
tuvis

Naujienų 
Persiunti-

TEN IR ATGAL TIK LĖTAS 
NUŽEMINTA KAINA
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PARANKIAUSIAS
KELIAS

Pittsburghe ir apylinkėse da
bartiniu laiku siaučia bedarbė. 
Daugelis dirbtuvių yra iškelia
ma iš miesto ir daug darbinin
kų netenka darbo. O kurie dar 
dirba, tai tris keturias 'dienas 
savaitėje. Daug žmonių labai 
sunkiai gyvena, ypatingai tie, 
kurie turi dideles šeimynas, žo
džiu, plieno karalijoje, darbinin
kų padėtis yra labai sunki, prie 
to jie dar neorganizuoti ir ma
žai prasilavinę.

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,

ew York

BORDEN'S Evaporated Pienas yra tai 
pienas, kuris pagaminamas su di

džiausia atida saugumo ir maistingumo 
vertybėms. Uždengimas pieno dėžių šva
riais audeklais neįleidimui jokios dulke
lės, kuomet pienas vežamas j kondensau- 
nes — atsargumai tokie, kaip specialiai 
veterinarų inspektavimai Borden Galvi
jų — specialė atsarga čiupinėjant ir lei
džiant per išgaruodinimo procesą — ga
lutinis išbandymas pirm negu užbaigtas 
produktasra pasiunčiamas jūsų groser- 
ninkams — sutraukia to visko ir kitų 
apsaugojimų yra tai kuomi jus galit Bor
den’s Evaporated Pienu visada pasitikėt.

er Wis- 
ežerų apiclinkę ir 140 mylių pagal 
”■-* — iv visą dieną dėl at-

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St, Room 1111-1* 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

. Gyvenimo vieta: 
1823 So. Halsted St. 
TjbI. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 Iki 12 ryte.

Baltic America Line
120 N. La Šalie Str., Chicago, 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS .

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephono Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telęphone Rooaeveit 9090 

.Namų Telefonas Republic 9600

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

Kainos laivakorčių:
] Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 536 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SU Cbicago 
Tel. Yards 4681

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus

809 W. 351h SI., Cliicago 
Tel. Bo levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
‘ DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

John KuchinskaS'
LAWYER 

f

Lietuvis Advokatas
,:, 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt 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

Penn Avenės lietuvių viešas 
susirinkimas įvyks liepos 31 d., 
Lietuvių Piliečių Kliube. Kalbė
tojas bus P. B. Balčikonis, tik 
ką atvykęs iš Lietuvos. Bus 
gvildenami paskutinieji Lietu
vos politikos įvykiai. Tad visų 
kas jaučiasi lietuvis, yra*praiso- 
mas atsilankyt, nes ir pats su
sirinkimas yra šaukiamas vie
tos lietuvių veikėjų, neatsižvel
giant partijų nei srovių, o tik 
grynai lietuvių ir Lietuvos rei
kalais. /

In St. Paul, Minneapolis, Specialiu Traukiniu
Žemiau parodyta lentelė yra dėl Central Standard Laiko. 

Prie to dadėkit dar vieną valandą.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPK ITRJ81 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. į

I. L FABIONASCtt.

(Shoping Bags)
f , Šie krepšiai krautu-

____ įfį ______ vėse parsiduoda po 
flflMMIEFHHI75 centus. Jie yra la- 

M / Sabai puikus ir patogus
> .S lusidūjiuiui pirkinių:

! 1(‘ > r;i >'l(erik;irrii ,
. HES! ' | • 1 ni (1-d daug pii ki

I fiiu ir dėl mažai. 11 
■■■■■■■■■■ tinka kožnai šeimi

ninkei, kuri perka 
daug ar mažai pirkinių. Gaunami
ofise, priduodant Šį skelbimų ir 40c, 
mo išlaidų 5c.

Borden’s Evaporated Pienas yra tyras ūkės 
pienas — skanus kaip kavai, taip ir valgių ga
minime. Tai yra pats pienas su vandens pavir
šiu išimtu. Jis steralizuojamas ir užnituojamas 
landžiose blokinėse, kas užtikrina jums visišką 
jo tyrumą.
Jūsų greseininkas nori patenkinti savo kostu- 
merius, taigi jis siuto jums Borden’s paprasta 
kaina nustatytų rusiu, nors jis kartais moka 
brangiau pats. Gaukit Borden’s Evaporated 
Pieną ir prašalinkit VISAS abejones. «
Jeigu norite žinoti, kaip gaminti valgius su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių 
receptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dova
nai.

A. A. OLIS 
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room *001 
Tai. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

. • Vakhraig
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčioa. '

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Roqm 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
c 3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto 11d 12 

Yards 0141
Bylos vifuosa teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojiraal. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgiMama.

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sėdot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik j pačią Tė- 
vynę-Lietuvą, ba iš Danzigo j Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių.

.■ Sekanti išplaukimai iš New Yorko 
Laivas “ESTONIA” August 11 
Laivas “ESTONIA” 22 Rugsėjo

1) Konferencijos atidarymas.
2) Atsilankiusių užregistra

vimas. z ‘ ,
3) Tvarkos vedėjų rinkimai.
1) Pranešimas apie L. S. D 

Partiją ir jos veikimą.
5) Vietų darbuotojų praneši-

Antros prakalbos
Pittsburgho socialistai irgi 

turės prakalbas Lietuvių Moks
lo Draugijos name Soho daly
je. Kalbėtojum irgi bus P. B. 
Balčikonis, šiose prakalbose ža
da būti plačiai išaiškinta apie 
Lietuvos politinę padėtį abelnai. 
Tad reikia priminti, kad pitts- 
burghiečiai nepamirštų pasinau
doti proga ir atsilankytų į tas 
prakalbas, nes daug kas galima 
bus išgirsti apie Lietuvą, nes 
pats kalbėtojas tik nesenai grį
žęs iš ten. j

Bedarbė

Tai. Dearborn 90*7

A. ;■
ADVOKATAS

Ofiaaa vidunnlaatyji
Ro<m 17|i6 

CHICAGO TEMPI 1LDG.
77 W. Wasbingtoi> fu 

Co». Waahiniton O daru

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 
Tol. Central 6260

Cicero Ketverto vakare 
4917 W. 14 SL Td. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj aao 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 v.« v. 
8286 8. Halsted St. T. Bo«L M37

Parvažiavimo laikas, Nedėlioj, 
Rugpiučio 2

“Milwaukee” Stotis Cent.Laikas 
Iš Minneapohs......... 6:00 vakare
Iš St. Paul ......f....... 6:35 vakare
Atv. j Milwąukee ...... 4:15 ryto
Atv. Western Avė....... 6:19 ryto
Atv. Chicago .............. 6:30 ryto

Išvažiavimo Laikas, S'ubatoje, 
Rugpiučio 1

Naujoji Union Stotis Cent.Laikas 
IŠ Chicago ........... . 7:00 vakare
Nuo Westem Avė. .. 7::11 vakare 
Iš Milvvaukee ........... 9:15 vakare
Atv. St. Paul .... i...............f. 6:55 ryto
Atv. Minneapolis ....... 7:30 ryto

Specialia traukinys bus tiktai iš paprastų vagonų, nebus miegamų 
karų. Tikietai geri tiktai spacialiam traukiniui .

$3.50 dėl vaikų nuo 5 iki 12 metų amžiaus.

Didelė Proga už Mažai Pinigų. Tik pa
galvokite apie tai — virš 800 mylių pigiau 
negu i vieną pusę — važiavimas 
consino < 
puikią Mississippi
lankymo draugų ir pamatymo gražių vietų.

Tikietai parduodami dabar:
Mieste Tikietų ofisas,

179 W. Jackson Blvd., Tel. Wabash 4600 
Naujoji Union Stotis

Jockson Blvd.- & Canal St.
Tel. Franklin 6700

' E. G. Hayden, Ageneas Pasažierių Dept. 
Chicago, III.

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo ša1j nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
M,usų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hambnrg American line
- 177 N. Michiffan Arenos 

Chlcaro. 111.

Geras paprotys
Naųcjoklt Ruffles haadlan, kad uila 

galvos od« sveika Ir kad turėti pu 
IvllganUus plaukus.

Raffles^ 
sunaikins pleiskanss, t| svarbiausi i 
prlsig gralių plaukų. įh

Nusipirkite bonką ui 65c Šiandien y 
pas savo vaistininką. 75c kuomett' 
siumčlama tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTBR & CO./ 
Berry & South Sth Sts. Z 

Brooklyn, N. Y.

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

L. S. $. reikalų aptarimas.
Lietuvos klerikalų dabar- 

reakcija.
Amerikos progresyvis ju

dėjimas.
9) Nauji sumanymai.
10) Konferencijos uždary

mas.
Visi “Naujienų” ir “Keleivio” 

skaitytojai, socialdemokratų rė
mėjai, buvusieji L. S. S. nariai, 
kurie dar pasiliko ištikimi socia
listų principams ir šiaip vietų 
darbuotojai esate kviečiami at
silankyti. Konferencija įvyks 
rugpiučio 2 d., Lietuvių Moks
lo Draugijos name, Pittsburgh, 
Pa. Pradžia 11:30 prieš pietus. 
Prašome nesi vėluoti.

Konferencijos šaukėjai 
St. Bakanas

P. B. Balčikonis
L. S. S. Organizatorius.

J CH'CĄęę 
Milwaukee

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai ’ U 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkštus, pū
slę, nenatūralius nubėgimus, sIĮp^į 
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniška- li£as. " t* 
Kalbame lietuviškai

National'Health Clinic, 
1657' VV. Madison St. 
Kumpas Paulina St. -A

Valandos nuo 10 iki 8 yal. vakare 
Nedėlioj 10 iki 1

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių Žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

U2SISEN&JUSI V LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų

Kraujo ir Slapumo egzanunacija’> 
tiktai $1.

Ligoniai moku tiktai už serumus?
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus
DVI BLAKES

Be policijos
(Skiriu draugams sulig 

kamerų) , (Vaizdeliai iš gyvenimo 
arba Lietuvos Seime)

Kalėjime gyveno bloke 
Ir mito krauju kalinių, 
Ir skaitlingom (bangutėm sakė: 
“Kaip reikalinga aš dėl jų!

Kiek aš plušu dėl jų gerovės, 
Kai paskučiausias samdinys! 
Ir kiek jaučiu kilnios dorovės, 
Kuri jų sielas išganys.

Sunki darbuotė... O dėkingo 
Neteko žodžio man girdėt... 
Bet čia tuoj ranka ‘‘nedėkinga’ 
Paliko sienoj ją smirdėt...

Ir Lietuvoj gyvena blakė
Ir minta krauju lietuvių. 
Ir “panibračiam” savo sako: 
“Kaip reikalingi mes dėl jų”.

Be musų dūšias pražudytų 
Mus ganomieji avinai, 
Ir jau laisvais pasidarytų 
Piliečiai tie —- dabar vergai. 
Sunkiai mes vargstam... bet ne- 

[nori 
To musų vargo pripažint... 
Pasigirstu liaudies balsas:

ku-Prezidentas: Tėve musų, 
risai esi danguose, švęsk is 
das tavo... Kademų blokas 
vienu balsu: amen.

Prezidentas: Susodinkite
opoziciją )>o kairei, o pozicija 
susėskite po dešinei. Taip, da
bar jau viskas tvarkoje: gali
me pradėti skaityti įstatymo 
projektą. Kunigas Pusgalvis

pakėlimu. Policijos,’ kaip mato
te, mums dabar nereikės, nes 
opozicija apglušus, jinai tyli, 
kaip žiemę pardavus. (Kade- 
mas iš vietos: Kągi darys ne
tylėjus: ji jau trukšmo ne
kels.) Ats. Kvailys, kademas, 
pasiprašo balsi) ir kalba: Lai 
žino visas svietas, kad Lietu
vos krikščionys hlemokratai jo
kios prievartos nevartoja — 
visos žinios apie policijos da
lyvavimą seime buvo musų 
priešų paleistas šmeižtas. Aš 
įnešti balsuoti ir užbaigti.

p*5

Visi kademai pakelia rankas. 
Opozicija dar neatsigavo nuo 
kriukių. Nė vienas opozicijos 
narių dar negali rankos pakel
ti. Prezidentas paklausia: Kas 

rankos,prieš? Nėra nė vienos 
reiškia viskas teisėtai.

Maršalkos, imkite laž
ui i m a I š i n k i t e opoz i c i j ą 

maršalkos atsistoja, 
kairę, duoda į galvą 

kiekvienam opozicijos atstovui, 
i Opozicija nusiramina). Dabar 
' galima antru kartu skaityti.

Prez
s ir

Beporteriai užsirašo: 
sesijos pasibaigė tikrai

Seimo 
demo

kratiškai. Balsuota, nutarta ir 
perleista naujas įstatymas be 
jokio trukšmol Opozicijos na
riai nepajėgė nųi'kų pakelti.

—Padauža.

“Kvaldai sutonų jūsų stori, 
Kaip blakės teks tuojau sutrint .

Šiaulių Sunkiųjų Darbų 
Įėjimas, 1925 m., liepos 1

Antanas Kazys

Prez.: Apžiūrėkite, ar opo
zicija tikrai rami, o jirigu ne, 
tai dar po vieną j pakaušį. 
(Atstovas Žioplys, iš vietos: 
Visa opozicija rami, bet dėl 
labo Lietuvos, aš patarčiau dar 
visai opozicijai po vieną kriukį 
uždrožti). Maršalkos, atlikite 
savo priedermę. (Maršalkos 
ima kriukius ir opozicijos at
stovams dar po vieną per gal
vą uždrožia).

Širdies barometras

(Monologpala i kis)

[Feljetonėlis]
Mokslininkai, pasiremdami 

oro spaudimo atmainomis, iš
rado barometrą, t. y. tokį apa1 
ratą, kuris parodo oro sumiši
mus ir giedrą. Bet, deja, tas 
aparatas labai menkos vertės 
ir beveik jokios naudos mums 
nesuteikia. Tada jis lietų ro
do, kada jau ant apkaklės var
va; tada jis giedrą rodo, kada
saulė kepina: O kas tokio, jei praplyš 
is ir išanksto parodytų,—-vis kanas.me-Plikas žmogus, Kristaus 

tų, pusėtinai gražiai apsirėdęs. 
Kalba skubiai, truputį nervuo-

Prez.: Dabar skaitysime tre
tį kartą ir balsuosime rankų

Gerbiamieji, jei čia monolo
gas, tai aš vienas kalbėsiu var
dan paties savęs. Aš gandžiau; 
dirbti bendrą darbą, bet šuo 
ant uodegos mano darbo vai-t 
sius nusinešė. Bandžiau kuni
gėlius išjuodinti, lai mane vie-l 
šai melagium apšaukė. Tegul

Ar tu
Kur čia

kedena, 
tai treti

tokia mano 
tos partijos 
tik niekam 
čia žmogus

jau
O 

jau

žmogus įtiksi visiems?! 
tau. Aš jau bandžiau: 
vienais, tai kiti tave 

prisišliek prie kitų, 
tave bombarduoja. Et,

mokėtum pri
sitaikinti, būt kas kita. Bet et 
sumaniau dabar naują šposą: 
jei tas negiliuos, tai Antanas 
Kazys daugiau nebus Antanas 
Kazys. Mano sumanymas štai 
kokis.

Beikia susibroliuoti 
rikalais, sandariečiais, 
niečiais ir bolševikais, 
šia dalyvauti visokių

su kle- 
nau j ie- 
Geriau- 
partijų

draugijose ir visur veikti kiek 
galima. O tai padaryti galima 
tiktai šitokiu budu. Kiekvienoj 

turėti kitokia
Dar vienas daiktas: 

kelios kaukės 
galima pui- 
šitaipos: už- 
aš su ūsais, 
nosis ir va- 

Dirbil 
visus

partijoj reikia 
pavardė 
reikia įsitaisyti 
(maskos), kurios
kiai pavartoti. Ot 
sidedu maską — 
ilgi plaukai, riesta 

dinosi Antanas Kazys,
su klerikalais ir keikiu 
ne I. '.prikalus. » Užsidedu kito
kią maską: plikas, nosis kum
pa, veidai raudoni — vadinuo
si Kazys Antanas ir agituoju 
už r.aujieniečius. Dirbant su 
sanditriecVais naudoju kitokią 
maska.

šiuo budu galėsiu visiems 
įtikti. —Padauža.

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kurios 
visi ėikagiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVE, 

Blue Island, III.

galybių mesi Musų stambusis pirklys ir 
~~ i.—išrodo lyg koks 

arbūzas prikrautas ir ant vieno 
bil- galo pastatytas. Jie labai leng

vai vaikščioju, priešakys žy
miai išsidavęs pirmyn, nuo ko 
centro svoris pasikeičia, norė
damas pastovėti turi riesti 
sprandą atgal. Jo veidas visai

viena dangaus j 
nesuvaldysime: prieš musų no-' bankininkas 
ra lys, prieš musų norą saulė 
degins, vėjas pus, snigs, I 
dės ir t. t. Daug daugiau moks
lininkai butų žmonijai patar
navę išrasdami širdies 
metrą. Matydamas gyvą reika
lą, aš ir pasistengiau šią spra
gą užpildyti. <Ar gi nesvarbu 
mums žinoti* savo tiesioginių 
viršininkų širdies stovio? Ar
gi nesvarbu musų seimo lyde
riui pamatyti savo priešininko ką giesmę: “Daugiaus litų”. Jų 
lyderio širdies vibracijas svar
stant nusižudymui ir palaido
jimui įstatymų taisykles. Ar 
nesvarbu biznieriui pamatyti 
kokią pūgą kelia grašiai jo 
konkurento širdyje? Ar ne
svarbu butų pažvelgti musų 
milionicrių širdin, kaip joj 
putoja 15,000,000 nuošimčiai? 
Ar ne smagu butų pažiūrėti, 
kaip kunkulioja meilužių tos 
mažutės širdelės?... Vis tai 
begalo įdomu ir svarbu. Tik 
jau į širdies barometrą oro at
mainos jokios įtekmės nedaro; 
jis yra išrastas kitais princi
pais, būtent: įsižiūrėjus į pa
viršutines atskirų individų iš
vaizdas, nuo kurių musų da
bartis ir ateitis priklauso; į jų 
judėjimus ir veidų atmainas 
(jei ne perdaug nutukę). Mū
šų tiesioginiai viršininkai tan
kiausia yra išdidus ir maža
kalbiai — tai yra jų norma
lus stovis. Bet jei jie ima 
mums po nosim kaišioti musų 
tamsesnius taškelius (o jų vi
si turi, ypač musų principalai), 
nagu braižyti musų darbus, ir 
ima smarkiau krutėti - C"taF 
žinok, kad prieš audrą, /žinok, 
kad tavo principale širdisvvcL: 
da, kad jei ne šiandie, tai rytoj

baro-i

me nepamatysi, užtat pirštai 
nuolat juda, keistai pinasi ir 
tiksliai pildo liežuvio cbroniš-

širdin sunku [žvelgti, ucs ji 
visada yra paremta ant pasto
vios valiutos ir pati užtat pa
stovi ir praktiška. Atskirų 
luomų nėra ko ir bepiinėti, nes 
kiekvienos
viršininkus, kurių Širdies sto
vis mums
Pirmas musų viršininkas — se
niūnas, antras viršaitis ir t. t., 
tik vienas prezidentas nebetu
ri čia ant žemės viršininko. 
Todėl nedejuokim, jei mus nu
skriaudžia musų principalas, 
bet sekime jo širdies judesius 
ir šokim sulig jos muzika. Ne
sigraužk im, kad musų princi- 
palai vienam geresni, kitam 
blogesni. Tam yra minkštos-. 
nis,» kas suspėjo išrasti širdies 
barometrą, su kurio pagalba 

linktelėti ten, 
• širdis moja, 

mano “šiK 
nėra koks 
bet grynai 
kiekvienas

luomus turi savus

ir tereikia žinoti.

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE'
AKUŠERKA •

8101 So. Halsted St^ kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute* 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijoi ligon* 
bučiuose. Sąil- 
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar ir ki
tokiuose reika 
luose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
eite pagelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. ‘D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

gali išanksto 1 
kur prinicpalo 
Taigi, kaip matot, 
dies barometras” 
metalinis aparatas, 
dvasinis, kurį turi 
rasti, kad išsisaugoti pono ne
malonės. Šalin visokį užsispy
rimai; daryki taip, kaip musų 
penas nori! O tada gyvensi 
'kaip ančiukas po vištos spar- 
imxSu mario “širdies baromet- 
Yu” ženkit į laimingą ateitų I

\ • \ Cingų-Lingas.

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. 

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

Specialistai užsise- 
nčjusių chroniškų li
gų \yrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

DK. HORVAT, DR. WILL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241
• Res. Midway 5512

DR. RALPH CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. Panedėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

/ ...........
Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170

DR. J. A. ROTH 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1389 Mihvaukee Avė., 
netoli Wood St.

Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

Cor. Ashland Avė. and 47th Street

Ketverge, Liepos 30tą dieną

DOLERIO DIENA
Neimam orderių laiškais nei telefonu

Musoniniai Apatiniai
Moterų ekstra mieros gown iš mus
lino ir kvietkuotų Windsor crepe, 
slip-’over styliaus, 
ruimingos, mieros 
iki 21

gerai sukirptos ir
$1

Iš COUTIL 
pritaikinami dėl 

plonų, prie to dar 2 poros

$1

GORSETAI
Žemi ir vidutiniai, 
storų ir 
garterių, mieros 21 iki 36, 
specialiai už

GORSETAI
Padaryti iš storo šilko, iš šono užse
gami, 2 poros garterių pride- 4 

x (lamos, mieros 32 iki 44 * I

• Vyrų Overalls ir 
Jumperiai 

Baltomis nugaromis mėlyno ma- 
teriolo, mieros

36 iki 44 SI

VYRŲ JERSEY 
NERTINIAI 
SVETERIAI

Vasarinio sunkumo 
parinktų spalvų, 
slip - over stylių, su 
turtle apykaklėmis 
tinkanti dėl sporti- 

k nimo, kiek- 4 
Ą, vienas M* ■

šiaudines skry
bėlės

Galutinas išparda
vimas musų $2.45 
šiaudinių skrybėlių 
kol jų yra . C 4 

po M* ■

Tel. l^ifeyette 4228 )

Plumbing, Heaiiug '
Kaipo lietuvio lietuviams vieadoe 

patarnauju kuogoriausid.

M. Yuška, 
8228 W. 38th St., ChirafO, III.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1899 

Ofiso Tel. Boalevard 59J8
DR. A. J. BERTASH

3«M So. St 
Ofiso valandos nuo 1 iki I H 

pietų ir 8 iki 8 vakare

Moterų Skuriniai 
Sliperiai,

Su vienu strap, gurno kulnimis, 
mieros 5 iki 8, spe- 4
cialiai po M* I

Vaikų Sportiškų če^erykai 
Rudi arba balti, crepe kulnimis, 
iš šono gumas, specia- <F 4
liai po 4* I

Galutinas išpardavimas visų 
stylių ir audinių,* 30 colių, i&i 
marginti Rayon ir Fibre šilkas. 
Crepe, Išmargintas šilkas Fou- 
lards, 36 colių Dailus šilkas 
Tafeta, 36 colių, Dailus šilkas 
Messaline, 36 colių Besimainan
čių Spalvų Tafeta, ir 
tęs iki $1.98 mastui, 
puoti j vieną lotą, 
mastui

Siutų Materiolas
Mercerized lininio užbaigimo, 
garantuotų neblunkamų spalvų, 
dėl vąikų plaunami siutai ir 
vaikų tumperiai, 2H C* 4 
masto už 4* ■

t. t. Ver-
Sugru-

$1
Voiles

40 colių Flock Spoguoti, išmar
ginti figūromis ir kvietkomis, 
vertes iki 49 centų, mas
tui iki 49c., 4 mastai už

Foulards
Mercerized užbaigimo tavoras, 
puikus vatinis Foulards, gra
žių figūrų, spuogučiai ir druže- 
lės, vertes iki 49c., M* 4 
3 mastai už 1

Gingham
32 coliu, Standard Zephyro. 
gražiai čekioti ir dailus, dėl 
margaičių dresių ir vaikų (P 4 
bliuzių, 8 mastai už ■ .

MUSLINAI
36 colių .stiprių ir storų siūlų, 
minkšto užbaigimo, balti- fl* 4 
narni, 7 mastai už M* ■

Maudynių Rankšluoščiai 
18x36, gerai suausto audimo, 
baltinami, su mėlynais d* 4
kraštais, 5 už M* ■

Maudynių Rankšluoščiai 
Ekstra didelis ir stori, gražių 
spalvų kraštai, tankiai <P 4
suausti, 3 už 4* ■

Vaikų Co- 
verall Del 

žaislų 
Siutai /

Khaki, mėlyni 
baltomis dryže
lėmis dėl žaidi
mų siutai, gerai 
pasiūti, raudonai 
trimuoti, mieros 
2 iki 7 metų 2 už

ir

IndionŲ Del Žaidi
mą Siutai

štai ko vaikai pageidauja <F 4 
mieros 4 iki 10 metų M* ■

Oppenheimer — Antras 
Augštas

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dienų 
ir 6:89 iki 9:30 vakare 

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

1 L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:80 vakaro.

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

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8638

" 1 " ........................ «
Tel. Pullman 0982 

Res. Pullman 3462
DR. P. PETRAITIS, 

DENTISTAS
10748 So. Michigan Avė.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su-,

* batos vakare pagal sutartį.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė. 

Tel. Lafayette 4148

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. ResH 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NediUoj II iki 12 d.

... .  , 7

Tel Blvd. 8188 
M. Woitkicwtcz« 

BANIS 
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

<*DR. HERZMAN-
—iŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.
n Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal
™ . . J 3110. Naktj
Telefonais: •< Drexel 0950

( Bculevard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 matai

4729 So. Ashland Ave^ 2 labM 
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 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telcphone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomisl kampas 18 ir Blee 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulcvard 0587 
/

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

17D7 W. 471b St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. rak. Nodiliomis nūn

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tai. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Kasas Gydytojas Ir Chimrgaa 
Specialistas Motoriikų, Vyrilkų 
Vaikų ir visų chroniikų ligų.

Ofisas: 8108 So. Halsted St., Chicags 
arti Slst Street

Valandos 1—8 po pilt, 7—8 vak. Mo
daliomis ii iventadisnlais 15—19 dinų

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

Optometrlet 
Boulevard 8487

Oi. Benedicl Aron
Ofisas 8801 S. Kedzie Avė. ..Pbon* 
Lafayette 0075. Valandos 2—8 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10,
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Liccnsed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos.. Geriau
sias patąrnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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SPAUDOS “LAISVĖ” ITALIJOJE
L*. .•>••• • •

JUODA IR RAUDONA DIKTATŪRA.
• •••••• •••••

RINKIMAI J BOLŠEVIKIŠKUS SOVIETUS.
• ••••• • •••••

KAIP Iš MAŽUMOS PASIDARO DAUGUMA.
FAKTAI IR FIKCIJA

Italijos fašistai vis labiaus stiprina tą “laisvę”, kurią 
giria musų klerikalų spauda. “Juodmarškinių” valdžia 
tik-ką nutarė pašalinti iš Italijos p. G. Seldes, Chicagos 
“Tribūne” korespondentą, už tai, kad jisai atsisakė savo 
telegramose garbinti fašistinę tvarką.

Chicagos “Tribūne” korespondentas, ?’žinoma, nėra 
joks radikalas, bet jisai norėjo būt bešališkas ir apraši
nėjo santykius Italijoje taip, kaip jisai juosius matė. Ke
letas dienų atgal jisai turėjo siųsti telegramą apie.atst. 
Amenolos sumušimą iš Šveicarijos pasienio, idant išven
gus fašistų cenzūros.

O’musų klerikalai neturi gėdos pasakoti, kad Italijos 
fašistų valdžia esanti teisinga, tiktai neduodanti perdaug 
valios “bolševikams” ir “bažpyčios priešams”!

Kas pasakoja, kad diktatorius Mussolini kovojąs su 
bolševizmu, tas arba sąmoningai meluoja, arba nežino ką 
šneka. Mussolinio politika yra lygiai tokia pat, kaip ir 
bolševikų: niekinimas parlamento, atmetimas demokrati
jos, diktatūra ir kruvinas teroras. Tos dvi politikos ski
riasi tiktai spalva: viena yra juoda,, o antra raudona.

Jeigu Italiją šiandie valdytų bolševikai, tai jie elgtų
si taip, kaip “juodmarškiniai”: persekiotų spaudą, užda
rinėtų draugijas ir sąjungas, žudytų priešingų partijų 
žmones ir plėštų savo naudai valstybės iždą.

įdomų sovietinės tvarkos vaizdą piešia sekančios 
skaitlinės apie paskutinius rinkimus Rusijoje, peskelbtos 
viename vokiečių laikraštyje (“Hamburger Wirtschafts- 
dienst”, gegužės 15 d. 1925 m.).

Pasiremdamas oficiale bolševikų spauda, Dr. von 
Eckardt tame laikraštyje rašo, kad į kaimų sovietus buvo 
išrinkta visoje Rusijoje 255,064 nariai. Iš jų tik 5,5 nuo
šimčių buvo komunistai. Kaimų sovietai renka valsčių 
sovietus, f juos išrinkta 78,433 nariai, tarpe kurių jau 
16,7 nuošimčių buvo komunistai. Valsčių sovietai renka 
valsčių pildomuosius komitetus. Į šiuos išrinkta 7,767 na
riai, tarpe kurių jau buvo 40,8 nuošimčių komunistų. Vals
čių pildomieji komitetai renka gubernijų sovietus. Į juos 
išrinkta 645 nariai ,tarpe kurių komunistai sudarė 49 
nuošimčius. Pagaliau, gubernijų sovietai renka atstovus 
j visos Rusijos sovietų kongresą. Į jį išrinkta 318 atstovų, 
tarpe kurių 239, t. y. 75 nuošimčiai buvo komunistai.

Matote, koks skirtumas tarpe apatinės sovietų įstai
gos (kaimo sovieto) ir viršutinės įstaigos (sovietų kon
greso) ? Pirmojoje komunistai turėjo tiktai pušešto nuo
šimčio atstovų, o antrojoje — 75!

Sovietų sistema yra gudriai sugalvotas “koštuvas”, 
kurio tikslas yra menkai mažumai užtikrinti valdžią ant 
milžiniškos daugumos.

Rinkimai į sovietų kongresą, kuris Rusijoje atstoja 
parlamentą (įstatymų leidimo įstaigą), yra ne tiesiogi
niai, bet laipsniuoti. Valstiečiai tiesioginiu budu renka 
atstovus tiktai į kaimo sovietą, o šis renka atstovus į auk
štesnę įstaigą, ši — į dar aukštesnę, pastaroji — į dar 
aukštesnę, ir t. t. Tiktai po penkerių šitokių rinkimų su
sidaro sovietų kongresas.

Aišku, kad tai yra nedemokratiskiausia pasaulyje 
rinkimų sistema.

Kada rinkimuose dalyvauja minios žmonių, tai val
džiai yra sunku pakreipti rinkimus savo naudai ir sufal
sifikuoti rinkikų valią. Iš tai mes matome, kad kaimų 
sovietų rinkimuose komunistai praveda tiktai penkis su 
puse nuošimčius savo partijos žmonių, — nežiūrint to 
fakto, kad visos kitos partijos yra uždraustos; kad nėra 
jokios kitos spaudos, kaip tik bolševikiška, ir kad balsa
vimas yra atviras! Devyniasdešimts su viršum ūkinin
kų balsuoja prieš komunistus.

Bet antram balsavime jau dalyvauja tiktai 255,000 
žmonių, ir valdžia turi progos pravesti didesnį nuošimtį 
savo partijos narių. Toliaus palieka tiktai 78,000, paskui 
tiktai 7,000, ir pagaliau tiktai trejetas šimtų. Ačių tam,

Užsimokėjimo kainai 
Jhicagoje — paltui 

Metams........-__
Pusei metų_______________
Trims minėsiantis________
Dviem minėdama.............. ..
Vienam minėsiu! ------------

Chicagoje per nešioto jusi 
Viena kopija__ .....*.___
Savaitei _____ ....____________  18c
Mėnesiui----------- —____ 75c

Suvienytose VelsUjeee, ne Cbicegoje. 
paltui 

Metams ______
Pusei metų______
Trims mėnesiams

>8.00 
. 4.00

2.00
1.60

_ .75

‘ Naujienos eina Kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8M0.

|7.00
. 8.50

1.75
________ 1.25

Vienam mėnesiui----------------- .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose: 

(Atpiginta)
>8.00 
4.00 
2.M

kad balsavimai visą laiką yra atliekami rankų pakėlimu 
ir kad valdžia nesidrovi vartoti begėdiškiausias spaudimo 
priemones, paskutiniam balsavime ji — laimi. Vietoje 
menkų penkių su puse nuošimčių, kuriuos jai iš bėdos 
davė valstiečiai pirmutiniam balsavime, ji dabar turi jau 
trijų ketvirtadalių daugumą.

Ir paskui tos valdžios čebatlaižiai visame pasaulyje 
skelbia: “Žiūrėkite, kaip Rusijos liaudis myli bolše- 

vikusl” £ I&HiB

Sovietų tvarka, kurią “padovanojo” Rusijai Leninas, 
yra šlykščiausią apgavimo sistema, kokią kada nors buvo 
sugalvojusi despotų valdžia liaudies pavergimui.

Tą apgavingą sistemą bolševikai dėlto ir sugalvojo, 
kad jie matė, jogei liaudis yra jiems priešinga. .Jeigu 
Rusijos liaudis butų pritarusi bolševikams, tai jiems nė į 
galvą nebūtų atėję naikinti visuotiną balsavimą.

“Vienybė” rašo apie Lietu
vos socialdemokratų partiją 
tarp kitko štai ką:

1 “Ji gana gražiai atsižymė
jo vietomis (? “N.” Red.) 
laike 1905 metų revoliucijos, 
bet to negalima pasakyti apie 
paskutinį laikotarpį, kada par
tija svyruoja tarpe flirtavimo 
su bolševikais ir rėmimo Lie
tuvos valstybes, kad ir ne jų 
partijų valdomos”.
Negerai, kad laikraščio redak

cija šitaip apkalba savo politi
nius oponentus (arba savo po
litinių draugų oponentus).

Lietuvos socialdemokratai nie
kuomet nęsvyravo Lietuvos val
stybės rėmime ir niekuomet ne
flirtavo su bolševikais. Kaip tik 
priešingai. Jie pirmutiniai pa
skelbė nepriklausomos Lietuvos 
obalsį (dar vokiečių okupacijos 
laiku) ir visuomet aktingai ko
vojo su Lietuvos priešais. So
cialdemokratai, pavyzdžiui, or
ganizavo partizanų burius ko
vai su bermontninkais; jie ko
vojo prieš įsiveržusius Lietuvon 
bolševikus ir prieš lenkų Želi
govskio legionus.

Kai dėl santykių su bolševi
kais, tai tiktai maži vaikai ga
li nežinoti, kad bolševikai la
biaus neapkenčia socialdemokra
tų, negu kurios nors kitos par
tijos. Delko neapkenčia: ar dėl
to, kad socialdemokratai meili
nasi prie jų? žihoma, kad ne. 
Socialdemokratai yra pavojin
giausi ir rimčiausi bolševizmo 
priešai, nes jie paveržia bolše
vikams kaip tik tuos visuome
nes sluoksnius, kuriuos pasta
rieji labiausia stengiasi pasigau
ti į savo varžą — darbininkus 
ir biednuosius valstiečius. Pa
žiūrėkite, kas pasidarė Šiauliuo
se, kur prieš kelerius metus bu
vo stipriausias bolševikų cen
tras : Maskvos davatkos tenai 
tapo išmuštos iš visų pozicijų, 
ir tą miestą ’ šiandie valdo so
cialdemokratai. Taip pat ir Kau
ne bolševikų įtaka visai susmu
ko ačiū socialdemokratams.

Reikia stebėtis, kaip “Vieny
bė” nepaiso faktų.

KOMUNISTAI PRALAIMĖJO
UNIJOS RINKIMUOSE

Liepos 12 d. įvairiuose Vokie
tijos pramonės centruose buvo 
renkami delegatai j metalo dar
bininkų sąjungos (unijos) kon
gresą. Davimai iš kai kurių 
svarbesnių vietų rodo, kad ko
munistų frakcija šiuose rinki
muose buvo sumušta.

Dar nesenai komunistai kon
troliavo metalą darbininkų są
jungos apskritį Perline. Dabar 
gi, renkant delegatus į kongre
są, paėmė viršų socialdemokra
tai. Komunistų sąrašas gavo 
6684 balsus, o socialdemokratų 
sąrašas — 7866 b. < šitas pra- 
laiihėjįmas yra skaudus komu
nistams ypatingai dėlto, kad jie 
buvo sumobilizavę visas savo 
partijos jėgas metalistų sąjun
goje kovai prieš socialdemokra
tus.

Iš miesto Neurenberg prane

šama, kad tenai komunistai ir
gi prakišo. Metalo darbininkų 
delegatų rinkimuose už komu
nistus buvo paduota 891 balsas, 
o už socialdemokratus — 8455 
b. Dveji metai atgal šitoje ap
skrityje komunistai turėjo dau
gumą.

NORI UŽHYPNOTIZUOT

S. Bostono “Darb.” stengiasi 
įkalbėt sau ir savo skaityto
jams, kad socialistų ir sandarie- 
čių protesto mitingas Chicagoje 
nepasisekęs. Jisai rašo, kad tai 
buvęs baisus “fiasko”, kad iš 
mitingo išėjęs “muilo burbu
las”, ir tt.
'Be reikalo jisai “storavoja- 

si”. Bendras sąjungiečių ir san- 
dariečių rengimas pasisekė pu
sėtinai gerai. Tiesa, dabar va
saros metas ir į svetainę su
šaukt) publikų yra sunku. Bet 
protesto mitinge visgi dalyvavo 
keletas šimtų žmonių, nežiū
rint to, kad jisai buvo rengia
mas šiokios dienos vakare. Da
bartiniu laiku niekas kitas ne
įstengtų surengti tokias dide
les prakalbas. Į kleriikalų ir bol
ševikų prakalbas publika visai 
nesilanko.

Redakcijos Atsakymai
A. Lietuvninkui. — Netilps.

Lentpjūvių darbininkų 
streikas pasibaigė

Kaunas. — “Naiuienoms” jau 
esu rašęs, kad 5 birželio sustrei
kavo visų Kauno lentpjūvių bei 
malūnų darbininkai, išstatyda- 
mi grynai ekonominius reikala
vimus. Sustreikavusieji darbi
ninkai išstreikavo menesį laiko 
ir betgi beveik nieko nelaimėję 
2 liepos stojo prie darbo.

Prie šių dienų sunkių vispu
siškų krašto padėties sąlygų iš 
pat pradžios streiko buvo aišku, 
kad darbininkų laiinėjimui ma
žai tėra vilties, kas ištikrųjų ir 
įvyko. Darbdaviai — įmonių sa
vininkai naudodamies patogiu 
sau momentu, sustreikavusiųjų 
darbininkų reikalavinnf nepa
tenkino, ir kaip iš syk pasiūlė 
jiems priedo tik po 50 centų 
dienai, taip daugiau ir nebepri- 
dėjo, net ir už prastreikuotas 
dienas griežtai atsisakė užmo
kėti. Kitaip ir negalėjo būti, 
nes esant užtektinai bedarbių, 
darbininkams sustreikavus, tuo
jau atsirado norinčių užimti 
streikuojančiųjų vietas, o ir be 
to ir iš tarpo streikuojančių at
sirado tokių, kurie su įmonių 
savininkais ėmė vesti derybas, 
ko darbdaviams tik ir tereikė
jo.

Lietuvos darbininkai šiuo me
tu pergyvena nepaprastai syn- 
kų laikotarpį ir jų buitis kas
kart vis darosi nepakenčiames- 
nė.'

— Lietuvos darbininkas.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925
SALUMET GROVE, 

Blue Island, III.
Visi kviečiami dalyvauti pik

nike ir lenktynėse.

Socialistinės Studentijos 
Rėmimo Fondas

Gerbiamieji Draugai!
Amerikos pažangiąja! visuo

menei turbut seniai įgrįso pa
vieniu asmenų ir organizacijų 
almužnavimas Amerikoje, bet 
didelio reikalo verčiami ir mes 
kreipiamės veik panašiu reika
lu. Lietuvoje stinga inteligenti
jos, ypač jos stinga darbininkų 
visuomenei.

Pastaruoju metu daugelis 
darbininkų ir kaimo, miestelių 
beturčių vaikų baigia gimnazi
jas ir žut-but norėtų tęsti aukš
tąjį Universiteto mokslą. Tėvai 
tokiems jaunuoliams nieko padė
ti negali, nes patys nieko netu
ri. Susidaro traginga padėtis: 
gabus, kartais talentingi jau
nuoliai, lieka be paspirties ir žū
sta. Daugelis Lietuvos Univer
siteto studentų iki šiam laikui 
vertėsi darbu valdžios Įstaigose, 
bet dabar šis išganingas studen
tų pajamų šaltinis išsibaigia, 
nes į valdišką darbą patenka 
studentai, kurie turi paramos 
valdžią remenčiose partijose ir 
grupėse. Valdiškos stipendijos 
ir pašalpos tenka tiems studen
tams, kurie priklauso klerikali
nėms studentų organizacijoms. 
Aišku, kad visų kitų padėtis ne
turi išeities.

Savaimi suprantama, kad 
mums rupi toji studentijos ir 
moksleivijos dalis, kuri jau da
bar bestudentaudama yra pasi
ryžusi dirbti darbininkų taipe 
ir žadinti darbininkų visuomenę 
iš miego, kelti ją iš amžino skur
do ir organizuoti tą darbininkų 
visuomenę kūrybos ir pažangos 
veiksmams.

Savaimi suprantama, kad re
akcija Lietuvoje įsivyravo, tik 
todėl, kad neturime gerai išvy
stytų darbininkų politinių, pro
fesinių ir kultūrinių organizaci
jų. Joms esant nieks nedrįstų 
vykinti smurto Lietuvoje.

Socialdemokratine studentija, 
kad aprūpinus savo reikalus ir 
pasiruošus darban yra susispie
tusi “žaizdro” draugijon. šitoji 
studentiją yra pasirodžiusi savo 
laikraščiu “Musų Frontu”, ku
riame kelia darbininkų visuo
menės pasaulėžiūros, kultūros 
ir kūrybos klausimus. Buvo pa
duota registruoti “Soc. dem. 
moksleivijai remti Fondo istai- 
tai, bet pastarųjų valdžios tam 
tikra instancija dėl formalių 
priežasčių neregistravo. Tuo tar
pu studentijos šelpimas yra sku
bus ir neatidėliotinas, nes už 
poros mėnesių bent dvidešim
čiai studentų bus reikalinga pa
rama, būtina pagalba.

Mes duosime antru kartu re
gistruoti minėtus Fondo įstatus; 
rūpinsimės surasti lėšų Lietu
voje, bet visko neaprėpsime, — 
todėl kreipiamės j Jus su pra
šymu ateiti mums pagelbon.

Minėtąją pagalbą mes šiaip 
išsivaizduojame:

. 1) atskiros " organizacijos, 
draugijos, kliubai, susivieniji
mai ir asmenys yra kviečiami 
sudaryti musų studentams nuo
latinių stipendijų ir pašelpų. 
Kiekvienai tų organizacijų ar 
atskiram asmeniui pasiryžu- 
siems šelptį kurį nors studentų 
pranešime šelpiamojo studento 
pavardę.

Manome, kad tos organizaci
jos ar asmenys gali statyti sti
pendininkams savo sąlygų: grą
žinti stipendiją, perleisti ją fon
dui baigus mokslus ar atidirbti 
už ją tam tikrą darbą ar paga
liau eiti tam tikrą mokslą. Lie
tuvos savivaldybių ir Koperaci- 
jos įstaigos jau yra sudariusios 
panašių studentams stipendijų.

Manimalės šių dienų stipendi
jos siekia nuo 150-200xlitų mė
nesiui. Paselpos iki 100 litų mė
nesiui. V ?

2) Soc. dem. studentija gali 
duoti žmonių, kurie dabar tiktų 
dirbti (nuolat bendradarbiauti 
Amerikos laikraščiuose) už tam 
tikrą pašalpą arba pagaminti 
tam tikrų raštų.

3) pažangiosios visuomenės 
organizacijas ir atskirus asme
nis kviečiame dėtis aukomis ir 
kitokia parama, pavyzdin turi
me : So. Omahos pažangusis 
draugijų komitetas per drg. Ju- 
zeliuną ir žalpį jau yra atsiun
tę gryną pelną iš suruošto va
karo beturčiams studentams 
šelpti. • >' ' - ■ ■' ’ *•.

Šiuo tarpu turime reikalingų 
pašelpų ar stipendijų: 4 gamti
ninkus (iš jų dvi moterys stu
dentės) ; 8 juristus-ekonomis- 
tus; 6 humaniaeu (literatūros ir< 
istorijos) mokslų; 3 agrano- 
mui; 3 inžinieriai ir 3 medici
nos.

Studentų Rėmimo Fondas

“Rūbo” Bendrovės Reikalai.
Atsakymas p. Gudžiunui-Strazdui.

(Galas)

38) Memorialo str. 454 Tau
ragėje negalima priimti išlai
das Tauragėje sumoje 509.75 
auk i. už įvairius daiktus nu
pirktus prie statybos, kadangi 
nėra pateisinimo dokumentų, 
kursas 7000 ...... Lt. 72.80

39) Memorialo str. 455 Tau
ragėje negalima priimti išlai
dos' sumoje 42680 auks. važia
vimo į Vokietiją, kadangi nė
ra pažymėta kas važiavo ir 
nėra parašo gavimo pinigų, 
kursas 7000 .. Lt. 60.10

40) Memorialo str. 457 ir 
^>8 Tauragėje negalima pri
imti išlaidas sumoje 18,500 
auks., kadangi nėra pažymė
ta kam mokėta ir nėra parašo 
gavėjo pinigų, kursas 7000

............................. Lt. 26.10
41) Str. 3 8-11-23 negali bū

ti priimti sumoje 11(X> litų, 
kadangi nėra parašo gavėjo pi
nigų.

42) Pusi. 54 str. 20 už 
skirtumą mažiau paskaitytos 
ir daugiau išmokėtos p. Gu
džiūno iš kasos auks. 8,091983 
ir sk. būtent litų 26,975.70..— 
20229.90 x— lit. 6.743.30 et. 
debetas valdybos . sąskaitos 
kreditas devreze sąskaitos ne
galima pripažinti taip kaip 
kasos operacijos reikalinga 
vesti savo laiku, bet ne pra
slinkus metams.

43) Pus). 66 str. 28 taip pat 
sumoj 20,229 ir 9 et. debet 
kreditorių sąskaitos, kreditas 
deverse sąskaitos.

44) Pusi. 81 ptr. 47 užrašyta 
sąskaiton Gudžiūno nedamo 
ketas jam atlyginimas už 
gegužės-rugsėjo* 1922 m. po 

,6.000 ruks. į mėn. sulig kur
so 150 auks. už litą kurs su
daro 200 lit. bet ne 2000 lit. 
kaip parodyta memoriale.

I’atikrin'iinas Inventoriaus
1) Nerasta vienos siuvamos 

mašinos firmos Neimami, ku
ri turi būti siuvykloje “Rūbo” 
bendrovės.

2) Kontrolės laikrodis, kuris 
nupirktas Tauragės Skyriuje.

šį aktą Revizijos Komisija 
pristato visuotinam susirin
kimui Amerikos Lietuvių Ak
cinės Bendrovės “Rublis” per 
bendroves valdybą.

1924 m. balandžio mėn. 2 
dieną.
KAUNAS

Revizijos Komisijos nariai: 
pasirašė Z. Macijauskas 

V. Žukakis 
Buhalteris: ipasi^ašė

V. Kremeneckis
I

1924 m. 11 dieną gruodžio 
m. Aš Ipolitas Jankūnas, 53 
m., vedęs, katalikas, gyvenąs 
savo name Tauragėje, Mindau
go g. Nr. 11, byloje b-vės “Rū
bas” galiu parodyti žemiau se
kantį:

Gudžiūnas yra padaręs su 
manim naminę sutartį (kurią 
galiu visados pristatyti), su
lig kurios aš stačiau bendro
vei fabrikus namų ir kinoma- 
tog ra I ą l'a u ra gėj e. Apm a tavus 
muro ir medinį darbą išėjo 
man 36,000 litų, tai yra už

Trečiadienis, Lie** 29 1925

Lietuvoje mielu noru teiks įvai
rių žinių norintiems prie šito 
darbo prisidėti, ves visą atsi
skaitymą ir darbą, kad stipen
dininkai ar gaunantieji pašel- 
pas baigę mokslus atsiteistų su 
tais, iš kurių gavo paramos.

Visais reikalais prašome 
kreiptis šiuo adresu: Lietuvoje, 
K. Bieliniu!. Keistučio gt. 37 
Kaunas.

Su draugiškais linkėjimais 
Socialdefnokritinės studentijos 
rėmimo Fondo vardu

K. Bielinis
Dzidas Budrys

* L. čeraška
Kaunas, Keistučio g-vė N. 40 
1925 met., liepos mėn., 5 d.

darbą kinomatografo ir fab-* 
rikos. 27,000 litų aš gavau nuo 
Gudžiūno, o dar 9,000 litų man 
priklauso gauti, tik nežinau iš 
ko: ar iš Gudžiūno, ar iš Ben
drovės, nes viskas buvo dirba
ma per vieną ir kinematogra
fas ir bendrovės namas. Kalki
nės plytos apie 10,500 št. dėl 
statybos kinematografo buvo 
paimtos iš bendrovės pleciaus. 
Akmenys dėl kinematografo 
taipgi bendrovės, du darbinin
kai ir du arkliai visą laiką dir
bo prie kinematografo, kurie 
yra apmokami bendrovės. Vi
sos kalkės dėl nuosavo namo 
Gudžiūno ir kinematografo Gu
džiūnas ėmė iš bendrovės duo
bės; mano apskaitliavimu Gu
džiūnas savo reikalams dau
giau sunaudojo kalkių, negu 
yra sunaudota bendrovės “Bu
bąs” reikalams. Medinė me
džiaga, kaip tai, langų rėmams 
ir stengoms ir kita medžiaga 
imta dėl kinematografo lieveik 
visa Jiendrovės. Gudžiūno na
me dauguma balkių, lentų pa
prastoms grindims ir luboms 
taipgi bendrovės, tik špuntuo- 
tos lentos dėl grindų Gudžiū
nas savo namui pirko už savo 
pinigus. Karidorinės sienos ir 
paskui dar trys lik karidorinės 
sienos iš keturių colių blankų 
yra bendroves. Ant saikių per
tvaros (peregarodkos) visos iš 
bendrovės medžiagos.

Inžinieriui Klimašauskui Gu
džiūnas yra pardavęs plytų, 
tik nežinaft kiek ir už kokią 
sumą.

Parašas: Jankūnas.
Parodymas surašytas 10 d. 

gruodžio, 1924 m.
Iš originalo surašė

K. Jankauskas.

Aš, Ipolitas Jankūnas, 53 m., 
vedęs, katalikas, gyvenąs savo 
name Mindaugo g. Nr.'ll, Tau
ragėje, galiu parodyti žemiau 
sekantį:

Kanas yra mano kompanjo- 
nas, su kuriuo aš bendrai tu
rėjau paėmęs remontą Taura
gės pašto įstaigos, tarp kitko 
papasakojo draugiškai, kad 
Gudžiūnas esąs jam, t. y. Ka
liui kaltas 20,000 litų, už ku
rią sumą esant Kanui užsta
tyta elektros varantis dezel- 
inotoras ir visas tinklas Tau
ragėje su jsteliacija.

Tuos pinigus, t. y. 20,000 li
tų Gudžiūnas turi sumokėti 
24 lipeos 1925 m., tada galės 
pasilikti visas ponas ant b-vės 
turto Gudžiūnas. Buvo kalba 
Kano, kad Gudžiūnas yra pa
darąs su Kanu dar kitą su
tartį, t. y. didesnę, bet skolin
gas Gudžiūnas faktinui yra 
tik 20,(MM) litų. Kada £a kalba 
buvo neątmcnu, bet žinau 
apie 15 lapkričio š. m. Kanas 
yra man pasakęs dar taip: Kad 
•nors šia diena lai atiduoda man 
20,000 litų ir tuojau grąžinu 
sutartį.

Parašas: Jankūnas.
Parodymas surašytas 10 d. 

gruodžio, 1921 m.
Iš originalo surašė

K. Jankauskas.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

APIPLfišfi MILDOS TEATRO 
SAVININKĄ

Pereiti! sekmadienį du auto
mobiliniai plėšikai užpuolė 
Praną Šalkauskų, ir jo žmonų 
Marę prie pilt jų namų 3310 
S. Halsted St., ir atėmė iš jų 
$390. P-ai Šalkauskai gryžo iš 
Mildos teatro, kurio savininku 
p. Šalkauskas yra ir nešėsi su 
savim sekmadienio teatro paja
mas.

P-as Šalkauskas sako, kad 
plėšikai buvo apie 30 m. am
žiaus, tamsaus veido.

Išpjovė 100 tonsilų
I)r. Samuel McKegly apsilan

kė į mergaičių pataisos^namus 
Genevoje ir į vieną dieną iš
pjovė tonsilus 100 mergaičių. 
Jis dirbo apie 12 valandų, kiek
vienai operacijai sugaišdamas 
apie 7 minutes.

ignaTazas ozalas

Musų mylimas vyras ir tėve
lis pe nuskyrė su šiuo pasaulio 
sulaukęs 44 metų amžiaus, Lie
pos 27 d., 12:10 vai. dienų, li- 
gonbuty. Paėjo iš Pavaityčių 
kaimo, šiaduvos parap., Pane
vėžio apskr., Kauno rėd. Ame
rikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
m(>terį.,Vfijoniką po tėvais Vai- 
vadaitė/ sutk) Alfonsą 11 metų, 
dukterį Genovaitę 8 metų, pus
brolį Juozapą, Lietuvoj dvi se
seris ir du broliu.

Kūnas pašarvotas randasi 
10737 Michigan Avė. Laidotu
vės įvyks Ketverge, Liepos 30, 
8 vai. ryto iš namų 10737 Mi
chigan Avė. į Visų Šventų baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas Į 
8v. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa- B 
žįstamus nuoširdžiai kviečiame H 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, vaikai, pusbroliai, 
broliai ir seserys.

Laidotuvėse patarnauja g ra- M 
borius Eudiekis, tel Yards 1741

ANT A N AS Z A J EVSKIS’

Musų mylimas pusbrolis per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 34 metų amžiaus, Antradie
ny), liepos 28 d., 1925, 6 vai. 
ryte. Paėjo iš Kujausko kai
mo, Šiaulių ap., Vaiguvos para
pijos. Amerikoj išgyveno 16 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną, tris brolius ir 2 seseris 
Lietuvoje, o Amerikoj du pus
broliu Pranciškų ir Kazimierą 
Zajevskius.

Kūnas pašarvotas randasi 
1444 So. 51 Avė., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks Penktadienyj, 
liepos 31 <1., 8 vai. ryte iš namų 
1444 So. 51 Avė. į Šv. Kazimie
ro kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Pusbroliai Pranciškus ir 
Kazimieras Zajevskiai. '

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

VAIKAS SUVAŽINĖJO MO
TERĮ.

Mrs. Ahna Champeau, 3444 
N. Paulina St., liko sunkiai su
žeista einant skersai gatvę prie 
3450 N. Lincoln Avė. Suvaži
nėjo ją automobilius, kurį val
dė Samuel B. Rosnik, 16 m. 
Jis greit lėkė ir nebeįstengė jo 
sulaikyti ties kryžkele. Vaikiš- 
čas tapo areštuotas.

REIKALAUJA IŠVYTI BUT- 
LEGERIUS

Bažnyčių komitetas ketina 
apsilankyti pas šerifą Hoffman 
ir pareikalauti,, kad šerifas pa
šalintų iš viso Cook pavieto 
butlegerius, tvirkavimo uitu 
savininkus ir gemblerius. Tą 
komitetą pas šerifą siųsti nu
tarė Chicagos bažnyčių federa
cija ir reformininkų draugijos.

MOTERIS IŠPLĖŠĖ DVEJETĄ
NAMŲ

Užvakar moteris ir jos vyras 
apiplėšė du namus pietinėj 
miesto daly. Moteris dar jau
na, apie 30 m. amžiaus, bet ga
na gerai valdo revolverį. Ji vi
są laiką dabojo tarnaites, ar 
šeimininkes, o vyras rausėsi po 
namus, ieškodamas pinigų ir 
brangmenų. Jie sakėsi turį ir 
vaiką. Vyras tankiai kosėjo ir 
atrodė sergąs džiova.

Vėliaus tapo areštuota Beryl 
Barke, 31 m., 1023 E. 43 St., 
kuri nužiūrima kaipo plėšikė, 
bet ji vaikų neturi. Bet ji 
nuolatos kalbanti apie vaikus, 
kada būna po įtekme narkotikų.

13,355 NAUJŲ PILIEČIU
....... .... .. r

Natūralizacijos biuras pa
skelbė, kad pereitais metais 
Chicagoje išduota pilietybės po- 

: pievas 13,355 žmonėms. Arti 
10 nuoš. jų sudaro lenkai, pas
kui išeiviai iš Rusijos, italai, 

i kanadiečiai, anglai ir tt.
i

Taiso signalus vidurmiesty.

Vakar jau prasidėjo darbas 
prie įtaisymo signalų automo
bilistams vidurmiesty. Tai esą 
pagreitins judėjimą automobi
lių ir gatvekarių vidurmiesty 
ir taipjau paliuosuos 50 policis- 
tų, kurie dabar kasdie tvarko 
ten judėjimą.

REIKALINGA 6 FORDAI
3 touring karai su “self starte

riu'* ir 3 touring karai su 
“krenkeriu”.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje ‘dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali jūsų For
du kas!

Tos didelės lenktynės įvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Caluhiet Grove,
Blue Island, 111.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Geriau.sis Moltas dėl naminių gėrimų, 
mes pristatome į namus ant parei
kalavimo, mes visada patarnausime 
dieną ar naktyje. šaukite ant tele
fono jei negalite atvažiuoti.

Telefonas Boulevard 6009 
1629 W. 46th St.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble“
Parašė S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” • Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi- 
sus sykiu. Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebėsančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.0Q, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose”,, 
1?39 S. Halsted St. Chicago, III.

™E NEW
. IMPROVEO

8614-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

SELF FILLEF? 
GREATEST VALDE EVER OFFEREO

INKOGRAPH CO., Ine.
29—153 Centre St., 
New York, N. Y.

TVZtfr inkograph
1 a apskrita daili galvute kaip 
smailumas, kuri slidžiai eina per 
popierą, kas padaro greitą rašy
mą taip kaip su minkštu paišeliu.

Tobuliausis Rašymui Instrumentą^ 4 5Q
Galite liuosai rašyti su rašalu kaip su 

paišeliu, be braižymo ir be liejimo. | 
Vienodas bėgimas rašalo pataiso

■k Jūsų rankos1 raštą. Netepa rankų, 
nebraižo, nebėga.

f Padaro 3 arba 4 Carbon 
; kopijas su juodyta 
Bile kas gali rašyti su tuo Inllograph, 
joks stylius rašymo arba spaudimas 

negali sulenkti, sugadinti jo 14 kt. 
auksinio smaigalio .

Patent Automatic 
14 kt. Gold Feed 

apsaugoja užsikimši- 
mą. Padarytas ge- 

riausios rųšies, ge- 
rai pališiotas kie 

ta 
čiausios rų- 

Sies darbas.

Mums 
Reikia
AGENTŲ
Pardavinėti Inkograph 
galit uždirbti daug pinigų 
be jokių investmentų. Grel- 
tas komišinas, popuhares kai 
nos, nėra kompeticijos. Reika
lauk Inkograph ar specialių pla 
nų knygutės pardavinėjimų.
Jus nebevartosite fontaninėa plunks- 
snos kaip tik pabandysite Inkograph.

Nekomplikuota 
mechanizmas išva 
limui ar pataisymui i

Nesiųsk pinigų
Užmokėk paštoriui $1.50 W 

ir už persiuntimą. Meti-
/Vnis garantuotas certifi-

X. \ katas užtikrina užga-
nėdinimą. Rašykit uiš

—arF 1. kiai vardą ir adresą.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO '

Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sią- 
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį t?avo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4414 -Kaziui Butai
4413 -Elžbietai Ijaiiraįitienei 

22277—Onai Likienei
20810—FranciSkui Saudargui 
20813—Jonui Geniočiui 
11509—Elžbietai Vaškienei 
11506—Uršulei Važienei 
20812—Onai Sutkienoi 
11511-—Antoniai Žilinskienei 
11510—Vincui Venskui 
20739—Antanui Gildučiui 
11520—Marijonai 'Zubrickie-

nci
11521—A. J. Graves

FordsonLincoln
g o

Cars-TruclM-Traetors
FRANK BRESKA

2501-03-05 South Kedzie Avertuc, Telefonas Lawndale 4113-14 $
Pasinaudok $5 planu 

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesmenų

8

—irrr—- n nn - ---------

ELEKTRA W
• Šviesą ir pajiegą suvedame J senus ir naujus namus, taipgi dirb

tu vis. Cash arba ant išmokėjimą.
Pintautini Lietuvių Elektros Korporacija Amerįkoja.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I ■ c.
A. BARTKUS, Pu.-

lt>19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
i... KedzU 81*112 

4450—Antoninai Zibcrkicnci 
55206 Pranciškai Mikašaus- 

kienei 
11400—Jievai Kvaterskienei 

1251—Stanislovui (Stumbriui 
207)61- Marijonai Rubežaitei 
4274—Vincentui Naudužiui 

55180—Antaninai Kasinskaitei 
fl1480—Marijonai Gimbutienei 
4302—Paulinai čemeričiai 

11476—Marei Gedvilienei 
4332—Povilui Paulauskui 
11487—Juozapui Petrauskui
4365—Onai Nutautaitei

&

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu 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. Speciali 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 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

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 '
Netoli Ashland Avė.

KĄ SAKO SV. PETRAS 
APIE RUGPIUČIO 9 U.
Šiomis dienomis, vidurnakty, 

specialia komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Daugaus 
sekamą Radiogramą:

“Pasakykit visiems mano pa
sekėjams, kad yra dedama visos 
pastangos duoti gražu orą rug
piučio 9-tą. Tegul gatavoj asi 
visi prie jūsų didelės šventės, 
kuria ketinat tą dieną apvaikš
čioti. Viešpats Dievas įsake iš- 
kalno visiems oro angelams iš
vaikyt visus debesis bepasiro- 
dančius tą dieną Chicagos pa
dangėje.”

“Aš ir Viešpats Dievas didžiai 
apgailestaujame, kad aną kartą 
įvyko toksai didelis nesusipra
timas. Užtikrinu jus, kad tai 
nebuvo taikoma į jus.”

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.”

“šv. Petras.”

Paaiškinimų prie šios Ridio- 
gramos, manome, nereikia.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom

Pinigai
iš . \

Bridgeporto

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS ! 
3210 So. Halsted St, į
Tel. Boulevard 9663. į

-

Ar tūpt silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
, *urių matymas reikalauja pagel- 
’ boo. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių etikių.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augetas 
Kambariai 14, 15, 16 ir. 17 

Ant Platt’s Aptielįos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei toa 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą į 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes tbdel pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas mus atsilankys laike Šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienai? 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti bo skabsmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudfnib kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” 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 jčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jaa 
gerai irs be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Well8 St, 

kampas Washington Si.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ‘.r «ub*. 

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. • Nedalioj tr 
Aventudienh.h) nuo JO iki 1 po pietii. Pa- 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
t vai v*k«ira.

The Peoples Health 
Institute

OR. GILL, Specialisto* 
eiti i darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekrutėkite ilgiau.

Gydome laimi iiuRokniingai ir vmas uiai> 
♦enėjusias ir komplikuota* Ilga** musų 
lelaiga yra prirengta geriausiam Europiniais 
ir AmerikoniAkaib Įtalsymnu <r gyduokmia.

LigtM kraujo, rcumaliKmą, nervingumų, 
utkietėjimų vidurių, krutinės ir ftonų skau
dėjimų, galvo.ukio, nui>ėgirru> kraujo pui
kus, slinkimų plaukų, prukaitavimų, nema
lonų kvapą ir kito* ligos yra musų apeeia- 
luina* per 28 metu*.

Vyrai ar motery*, kurie *erga, tegul atsi
lanko i mucų ofisą ir dnsiiinos apie nau
jausi gydymo būdą toneilų, kurie greitu! 
atima spėką ir energiją. Fagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
Ir laimų, todėl yra ir dėl jūsų vilti*. Ne. 
atidėliokite, atidėliojimas yra nelaimingas.

Jei ie&tai bargenų
^kaityk Naujienų skelbimui!. r •
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Lietuvių Rateliuose.
North Side

Rytmetinės žvaigždės Kliubo 
išvažiavimas. 

/

North Sidėj gyvuoja Rytme
tinės žvaigždės KJiubas, į kurį 
priklauso North Sidės geriausi 
vaikinai, todėl gi kliubo nariai 
yra gerbiami kaip merginu taip 
ir kitų northsidiečių.

Nedėlioj, liepos 26 d., Rytine-,
tinęs žvaigždes Kliubas buvo
surengęs gražų išvažiavimą Į •
Deer girias. Nors tą dieną iš ry-. 
to atrodė, kad bus lietus, bet 
vis vien jaunimas susirinko ‘ 
kaip 8 valandą iš ry.to prie 
Stulgaieio restorano, kur susė
do į didelį troką ir leidosi i 
girias. Visi buvome linksmi, juo 
kavome ir nepamatėm kaip pri- 
buvom į paskirtą vietą. Girios 
labai puikios, tai negalima paly
ginti prie Jeffersono. Paskui 
privažiavo ir su automobiliais 
gana skaitlingas būrys žino-’ 
irių ir po skanių užkandžių ty-. 
rame ore per dieną linksmai ( 
žaidėm ir dainavom. Vakaro su-' 
laukę vėl sėdome j troką ir 
leidomės Į namus dainuodami 
ir gėrėdamies tokiu puikiu iš
važiavimu. Visi buvo linksmi. 
Viskas buvo kuopuikiausia. čia 
da turiu priminti, kad mergi
nom niekas nekaštavo; viską
vaikinai sumokėjo. Ištariu šir
dingą ačiū. Pageidaujama, 
kad Rytmetinės žvaigždės 
Kliubas ir daugiau parengtų to
kių gražių išvažiavimų.

— Sesutė.

Atskaita
Protesto mitingo liepos 17 d., 

Chicagos Lietuvių Auditori- 
rengto Bendrojo Komiteto.

Finansų komisija atsiprašo 
aukotojų už nepaskelbimą ank
sčiau jų vardų. Be to mes turė
jome pirma išduoti raportą 
prieš Bendrą Komitetą, kuris 
laikė paskutinį posėdi liepos 
21 d. šiame tai posėdyje musų 
raportas tapo vienbalsiai pi įim
tas ir sutarta paskelbti šią at
skaitą visuomenei per vietinę 
spaudą.

Per p-lę Oną Stašinskaitę ir 
St. Grisių aukojo: adv. St. Ko-
dis $5.00, po vieną dolerį: J. 
Grušas, S. Rakauskas, T. Ka- 
ziugis, L. Šnaras, N. N., A. 
Jašmantas, J. Petraitis, J. JMa- 
Taska, P. Stonalis, J. Bružas, F. 
Tamašiunas, A. Brozilius, J. 
Jazauskas, J. Gusčius, S. Griga
liūnas, M. Alekna, P. Lukoševi
čius ir A. Bitautas. Smulkių 
aukų 10.45c. sykiu 33.45c.

Per p-lę Aleną Gasparaičiute 
ir p. F. Mišių aukojo: J. Budžiu 
nas $5.00; po vieną dolerį: A. 
Grebelis, K. Matelokas, J. Ja- 
nush ir trys dol. paženklinti 
N. N. Viso sykiu $11.00.

• Per p-lę Mortą Gasparaičiutę 
ir p. N. Dubauską aukojo: W. 
Bručkas $4.00, po vieną dolerį: 
P. Jokūbaitis, P. Shulcas, M. 
Skarpka, S. Staugaitis, S. Moc
kus, N. Dubauskas, A. Matulai
tis 50c. Smulkių aukų $20.30.1 
.Viso sykiu $30.86.

Per p-lę Alfredą Seinaškaitę 
ir J. lapaitį aukojo: p. Kaulinu 
dukrelės $1.50, Izd. Valiukai, 
50c. po dolerį: J. Rakauskis, 
B. Simokaitis, T. šeštokas, Šim
kus, J. Kazlauskas, K. Kaznau !
skas, J. Andriunas,. A. Rūkas,
K. Pigienas, K. J. Semaška ir 
P. Menkus. Smulkių aukų 
$8.44; viso sykiu $21.44.

Per p-lę Kostanciją Budriutę 
ir V. F. Andrulį aukojo: p. P.. 
Varonovich $5.00; po vieną do
lerį: »Stapukas, Ed. Varkalis, 
Ant. Gustas, Dom. Jauko, J.
Sukis, Pov. Stungis, Ant. Zdu-1 
ven, Kaz. Batonis; po 50c. Alk.1
Žemaičiunas, Gedraitis, A*nt. 
Brijunas ir Pov. švelnis. Smul
kių aukų 3.25c. viso sykiu 
$18.25. Taigi, aukų surinkta per 
penkias poras kolektorių $115.

Smulki atskaita.
Įplaukos — aukų.... $115.00.

Senis John D. Rockefeller 
yra didelis golfo mylėtojas ir 
daug laiko praleidžia golfo 
laukuose.

Įžangos prie durų ....... 62.50

Sykiu ...................... $177.50
Išlaidos: salė ........... $35 00
“Naujienoms” ........... 25.70
“Varpui” ...................... 9.00
P-lei Bigeliutei ............... 5.00
M. JUozavitui ............... 5.00
Tikietų rolė ................... 75c.
Ringytės ir paišiukai .... 35c.

Sykiu išlaidų ........... $88.80
Palyginus, lieka pelno

.................................. $96.70
Pagal sutarties Sandarie/ių 

ir Socialistų, kiekvienai parti
jai lieka po $18.35, kurie tuoj 
per čavo fondus, k t. SandaDė
čiai per Lietuvių Politinį Iždą, 
Socialistai per Socialdemokratu 
Rėmėjų Fondą, siunčia savo 
draugams Lietuvon, kad parė
mus tenykščius pažangiąsias 
rovės, kovojančias prieš kleri

kalų reakciją.
Vardan bendrojo Komiteto 

tariame visiems aukotojams, 
progranjo dalyviams ir visiems 
darbuotojams širdingą ačiū.

Finansų Komisija:
K. J. Semaška,
J. M. Vainauckas.

Lietuvių dramos mokykla
________ <

Steigia M. Dundulienė

Su pradžia rugpiučio mene
sio prasideda dramos kursai. 
Ekzaminai pastojimui į dra
mos mokyklą įvyks rugpiučio 
1, 3, 4, 6 ir 8 dd., 1258 North 
\Vood St., Chicago, III. Vai
kams nuo 6 iki 1 I metų valan
dos nuo 3 iki 430 po pietų, su
augusiems arba senesniems 
kaip 1 I metų nuo 7 iki 9:30 
vakarais. Ekzaminai bus da
lomi atskirai kiekvienam, kad 
lankantieji kvotimus nesivar
žytų. Ekzaminams pageidauja
ma pasiruošti ką nors atmin
tinai iš eilių ar monologų. Vi
sas mokslas bus veltui. Gabes
nieji mokiniai bus leidžiami 
dalyvauti spektakliuose. Bus 
dėstomi sekami dalykai: Sce
nos menas, mimika, vaidyba, 
grimas, balso nustatymas, de-1 
klamacija, gilus kvėpavimas, 
teatro istorija, kostiumų isto
rija ir pasaulinė istorija.

Dramos mokyklos svarbiau
sia užduotis yra suteikti gali
mybės artistams-mėgėjams įsi
gyti platesnių žinių scenos me
no srityje, nes lietuviai tu
ri daug ir labai daug gamtos 
apdovanotų gabių artistų; bet 
jei neturėdami technikos kelis 
kaitus pasirodę lietuvių sce
noje ir jeigu ne pats savo ne- 
praktiškumu, tai žiūrėdamas į 
šalę savęs vaidinantį apilsta ir 
metęs viską dingsta be jokio 
pėdsekio savo veikimo. Todėl 
visi dramos rateliai, dramatiš
ki kliubai, draugijos ir dramos 
skyriai siųskite savo narius į 
šią dramos mokyklą pasitobu
linti, nes Marė Dundulienė yra 
gabi mokytoja ir penuilstanti 
scenos veikėja. Ji labai daug
priruošė artistų lietuvių sce
nai ir dabar ji pasiryžo įkur-

t i dramos . mokyklų, kas be 
abejo duos didelę paramą nuo
latinio lietuvių teatro palaiky
mui, todėl, tie, kurte turite pa
linkima ateikite visi užsi
registruoti šion dramos mo
kyklon. Vaikus užregistruoti 
atveskite tėvai arba auklėtojai, 
vaikai patys atėjusieji nebus 
priimami. Tel. Humboldt 2780.

—f.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar ka.s mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė» 
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčiu. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spu!k<>J I 
butų žuvę žmonių pinigai.

| Iš čia. jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 

' kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole: o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišoika 
Naujienų l*. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Ilypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vąkaro. 
Ncdėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Lietuvių Mėsininkų ir Groscr- 
ninku Sąjungos nariai teiksitės pri
būti i susirinkimą. kuris Įvyks ket-
verge, liepos 3(1 <1., 8 vai. vakaro, 
Lietuvių Auditorijoj, 3131 South 
Halsted St. šiame susirinkime bus 
priimtas konstitucijos pataisymas 
ir svarstomi kiti svarbus reikalai.

Repeticija veikalo “šct ino Ka
ralystė” bus šiandie, lie|H)s 29 d., 
7 vai. vak., IJrt. Dramos Mokyk
los kambariuose, 1258 N. Wobd 
St. Visi artistai, visokių profesijų, 
ištaigu, tikėjimų ir griešnininkai, 
velniški atstovai, velniai, fvelniu- 
kai ir pats šėtonas Belzebubą bū
tinai atsilankykite. Taipgi keletas 
draugijų kviečia suvaidinti joms 
veikalus; reikės pašilaiti apie są
lygas. —M. Dundulienė, režisierė.

Roseland. — Liet. Scenos MvlJ 
Ratelis rengia draugiška išvažla-l 
vnna į Palos Park nedė’ioi. rug-r 
niuči > 2 d. Norintieii dalyvauti 
:šv:iž.iaviire 10 vai. rStn visi susi-i 
rinkite i Strumilos svet. Aulom/)-1 
bitlai Ims paituninti, kurie jn ne
turi. Dalyvaukite visi nariai ir 
pritarėjai. —Rengėjai.

Rrid?enorfa Iletn^lsm) žinotina. 
Visi norinti rąuti “Naujienas” kas
dien anksti iš rvto savo namuose 
— anie tai malonėkite pranešti 
“Aušros’* Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663, Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikrašti, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškas laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
iis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kosturnerh’s “Naujie
noms’*. — Aušros Knygynas.

ASMENĮI JIESKOJIMAt
JfišKAU Mr. Valasko, kuris gyve

na Roselande-Chicago, III. Jo brolis, 
Antanas Valaskas nesenai mirė Wa- 
terbury, Conn. Malonėkite greitaiI 
atsišaukti.

JOSEPH JOKUBKO,
f05 N. Riverside St., 

Waterbury, Conn.

ATSIVEDIMAI
» 1_~ _J——1_|—l_r~l_T*~LJ—l_|—LJ— r L

IEŠKAU merginos, kuri ma
ne mylėtų.

A. Bolševikas,
201 E. University Avė. ( 

Cliampaign, III.

RASTA-PAMESTA
RADAU pinigų maišelį, pini

gu ir tt. Ketverge, liepos 23, 
ant Emerald Avė. tarpe 32 St. 
ir 35 St. Atsišaukite

3210 So. Halsted Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long diatance handlipg.
Turime daug metų f»atyrTmą.

3466 So. Halsted St.
Phones: Yda 8408 — Btvd. 1969 re*.

Tel. Yarda 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malėvojam Ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Pros..

- . ' ■ . - --------

< ĮVAIRUS SKELBIMAI

I

Tel. Lafayette 6153*6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.
...............    M .......... . ■■■/
Mes parduodame olseiio kainomis 
visiems. Dasižlnoklte pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šiklymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Av. Haymarket 1018 
461. N. Halsted St. Haymarket 4221 v -

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olsello 
kainomis

. Lcvinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfjeld

Plione Boulevard 2035.
Kvietkos su reputacija

URBA FL0WER SHOP
SKINTOS KVIETKOS 

Vestuvėms bukietai, šermenų vainikai 
—■ special urnas

3324 S. Auburn Avė. (Bridgeport) 
CHICAGO, ILL. 7

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių. bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, sakiainių krautu
vių, keptuvių. Specialia prirengi* 
mus Sostheim’s labai tvirta <lel 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš* 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET
alhambRa store eixture co.

INVESTORIAI
Turi puikią progą dalyvauti ga- 

' vime didelių pelnų už investuotus 
pinigus į subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugojimas.. Syn- 
dikato nariai užlaiko žemės title 
kol tik ji yra parduota. Rašykite 
tuojaus ir gaukite visas informa
cijas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., 

Bo 574.
■ '•*

jŠRENMyOJIMUI
RENDON 5 kambariai, 3 kamba

riai apačioj, 2 Mmb. viršuj. Kam
bariai pagal naujos mados ištai
syti. Yra gražus jardas. Geram 
žmogui gera rezidencija. Matyti 
{.aiima nuo 5 vai. vakaro.

.1. Bartcevičius.
(1420 S. (’alifornia Avė.

Tel. Republid* <8581

PARENDAVOJIMUI krautuvė ir 
100 kambarių arba parduotu ant 
lengvu išmokėjimų. Randasi 443 
W. 43rd St., Ghicago. Savininkas 
gyvena 161.6 S. Halsted St.,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kamba

rys su valgiu ar be valgio; vie
nam ar dviem vaikinam.

4208 S. Albany Avė.
Antras aukštas

PASIKENDAVOJA du šviesus 
kambariai dėl vaikinų arba mer
ginų. Su valgiu arba be valgio.

M. PLANIS
1630 VV. Monroe St.
Tel. Seeley 10415

PASIKENDAVOJA gana geras 
ruimas dėl vieno arba dviejų vai
kinų. Kam reikalinga geras rui
mas Bridgeporto apielinkėj, malo
nėkit atsišaukt. Ruimas su valgiu 
arba be valgio sulig noro.

Tolefonuokit Boulevard 4435
- - - - - -------- , »,->! t , L , _ .

PASIKENDAVOJA 4 šviesus 
kambariai ant antro aukšto. Yra 
elektra, guzas ir toiletai. Rendos 
$15 mėnesiui.

Atsišaukit:
732 W. 22nd St. 
arti Halsted St.

DIDELIS, gražiai furnišiotas 
frontinis kambarys rendon, dėl 
1 arba 2 vyrų.

3014 Emerald Avė. 1 lub.
Phone Boulevard 10192

REIKIA OARBININKŲ
________ MOTERŲ________

REIKALINGA' moteris užžaurėti 
Storą ir pagelbėti kuknioj, geistina 
būt kad mokėtą paskalyti savo vai 
dą. Gali turėti vaiką 8 metų ir 
aukščiau. Valgis ir kambarys do
vanai, darbas pastovus.

Kreipkitės
1606 So. Halsted St.

REIKIA
MOTERŲ indų plovėjų.
1549 Indiana Avenue

' Tel. Calumet 1277

. REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA sęlesmenų į rakandų 
krautuvę. Turi būt patyrę ir 
mokėti kalbėti lietuviškai. Gera 
proga dėl tinkamų vyrų. Reikia 
paliudijimo. M. Greengard, 3431 
So? Halsted St.,

RiEIKAILiINIGA unijistų kar- 
pentorių.

J. Kazlauskis, 
7018 S. Campbell A ve 

Tel. Republic 4537

REIKIA patyursių selesmenų 
su trokais pardavinėti dešras 
į buČernes ir grosernes.

Division Packing Co.
1741 VV. Division St.

REIKALINGAS barberys, ge
rai patyręs savo darbą. Dar
bas dienomis. Gera mokestis.

Atsišaukite
10722 S. Michigan Avė

Ar jus esate Aukštos rųšies 
reni estate salesmenas?

Toks, kuris visuomet pasako tei
sybę. Jei tokis esate, aš turiu pil
nai prirengtus namus Pietinėj Da
lyje 30 min. važiavimo nuo Chi- 
cngos. Illinois Central transporta- 
cija. Aš galiu jums darodyti, kad 
geri vyrai uždirba j mėnesį nema
žiau kaip $1000. Pasimatykil su

O. C. STEEN, 
928 Burnbam Bldg. Cbicago

REIKIA vyrų, automobilių me
chanikų. $40 i savaitę. Karų plo
vėjų, $35 j savaite, Kubinei dir
bėju, 75c. j valandą. Prie medžio 
darbo mašinų operatorių, 70c. j 
vai. Karnenterių, finišerių, $1 j 
vai. Virėjų, $40 i savaitę. Elektri- 
šenų, 80c. į vai. Inžinierių, $45 į 
savaitę. Prie namų, $60 j mėn. 
kambarys ir valgis. Darbininkų, 
50c. j vai. Mašinistų, 80c. i vai. 
Prie lentų, $35 j savaitę. Taipgi 
turime ir daugiau visokių darbų.

Sent h Park Emplovment Agency 
4191 S. Halsted St., 2 floor

PARDAVIMUI
GiULBRANSEN

GROJIKAIS PIANAS 
su benčiumi ir 50 rolių, kaina 

/ 
Jei norit išmokėjimais 

8121/2 W. 63 Str. •

PARSIDUODA buče^nė ir 
grosernč, geroj vietoj, visokių 
tautų apgyventa; .pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

2119 So. Halsted St.

BRIGHTON Parke biičemė 
ant pardavimo, 2438 W. 45 PI.

Tel. Lafayette 8654
G. Kasper

PARSIDUODA 9 kambarių 
rooming house. Garu šildoma, 
elektra. Svari vieta. Parduo
siu už $300.

1026 E. 41st PI.

PARSIDUODA cigarų c i garėtų, 
ice creain kendžių nottions ir 
groserio krautuvė, labai geras 
biznis, išdirbtas jfėr daug metų. 
Prie krautuvas randasi šežių kam
bariu fintas. Kas norit įsigyti to
kių krautuvę, atsišaukite

3932 So. Califprnia Avenue

(PARDAVIMUI /ddlikatefcsen, 
groserne, mokyklų,, reikmenys, 
ice cream, saldainiai, yra daug 
s tako, geras biznis, . rendos į 
mėnesį $35.

4838 S. Un\on St.
' _______________ :
PARSIDUODA restaurantas. 

Daro gerq biznį. Turiu par
duoti, nes negaliu vienas apsi
dirbti.

919 W. 20 St.

PARSIDUODA General Dry Goods 
Moras, lietuvių, lenkų ir slovakų 
apgyvento! vietoj, bizniavo] gat
vėj. Biznis išdirbtas per penktus 
metus. Krautuvė didelė —« 65 pė
dų ilgio, 25 pėdų pločio. Frontas 
nagai naujausio styliaus. Apyvar
tos galima daryti už $100,000 į 
metus. Pardavimo priežastis — 
noriu važiuot Lietuvon gyvent.

John P. Parkauskas 
1839 W. 47th St., Cbicago

t
EXTRA bargenas už pusę kainos 

parsiduoda ar išsimaino grosernė, 
ir pieninė ant namo ar loto; prie 
to parsiduoda automobilis penkių 
pnsažieriu, geram stovy, bėga kai 
naujas. Kam reikalingas, atsišaukit 

1413 S. 49 Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai grosernė, 
kendžių ir ice ereamo krautuvė, 
4 kambarini pragyvenimui. Pigi 
renda.

3530 S. Pąrnell Avė.
Phone Yards 3285

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai grosernė, 

kendžių molt haps krhutuvč. 5 
kambariai pragyvenimui, arba mai
nysiu ant gero autmnobiliaus.

Atsišaukit:*
3233 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė Ir bu- 
čemė. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Parduosiu pigiai ir greitai. Ren
da pigi. Pardavimo priežastį pa- 
tirsit ant vietos.

671 W. l lth Place
Cor. So. Union Avė.

PARSIDUODA pirmos kleso« 
restauracija ir lunch ruhnis. Vie
ta išdirbta per daugeli metų. Vie
ta švari ir publikos mėgiama. Tu
riu parduoti greit, nes einu į kitų 
biznį.

1715 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė su namu arba be namo. Na
mas yra pečiais .šildomas, 4 štorai 
Ir 4 fialai. Parduosiu tik už 
$45,000, įnešti reikia $15,000, liku
sius paliks ant antro inprgičio ant 
5%. Savinljtkas išvažiuoja aid far- 
mos.

Atsišaukit:
3(108 Elston Avė

PARDAVIMUI —
TIRE SHOP

IR ACCESSORIES 
Krautuvė

753 W. 35-th Str.

TIKRAS BARGENAS. Parsiduo
da vienas geriausiu franeuzų iš- 
dirbystės C Melody Saxapbonas, 
vartotas .4 mėnesius. Kaina $130, 
tik už $70.

Telefonuokite po 6 vakare: 
Drexel 15G1

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 fintų, mūrinis 

namas, 5—6 kambarių, 2 gariniai 
pečiai, miegojimui porčius, ice 
Bakšiai, gas<> pečiai, bufetai, kny
gynai, ugnavietės, sun parlorai, 
vanos, 2 metų senumo

Atsišaukite:
1442 So. (52 Avė., Berwyn, 111.

PARSIDUODA 2 aukštų biznia
vai mūrinis namas, 6 kambariai ir 
krautuvė. Yra elektra, guzas, van
deniu šildcnnas, kieto medžio iš
baigta, 2 kiirų garažas.

2517 XV. 59 St. •

DU KARTU bargenas. Išsimaino 
ant ne bizniavo didesnio ar ma
žesnio nmno, garažo, geros far- 
mos ar parduos pigiai už cash ge
rą kampinį nniro namą, kur yra 
2 krautuvės Ir 8 flatai. Brokeriam^ 
mokėsiu komišinų.

I. Stankowicz
901 W. 33 St.

Tel. Yards 4669

NEGIRDĖTAS MAINAS. Parsi
duoda 2-jų fialų naujas , mūrinis 
namas po 6X6 kambarius. Karštu 
vandeniu apšildomas. Parduoiu pi
giai arba mainysiu į medinį namą 
'arba bungalow — neatsižvelgiant 
kokioj vietoj. Kreipkitės:

Telefonas Lafayette 5107

MODERNIŠKAS 2 flatų mūrinis 
namas, 5-4) kambarių, furnace šil
domas, kieto medtio grinpys, ąžuo
lo trimingai, 2 karų garažas, gera 
transporlaclja, kaina $12,500, iš- 
mokėjimis. Savininkas.

6838 S. Laflin St.
Tol. Republic 1475

TURI ĘUTI parduotas, nes ap
leidžiu miestą, apartamentinis na
mas, 5 flatai, 1 krautuvė, suteiksi
me pinigus, tinka dėl bučemės ar
ba grosernės. Savininkas krautu
vėje.

5258 Union Avė
PARDAVIMUI namas, 2 flaty, Į 

po 6 kambarius ir skiepas, akme,- 
ninis frontas, lotas 30V125, kai
na $11,000.

Atsišaukit:
2429 S. Central Park Avė

PARSIDUODA 6 kambarių 
cottage su beizmentu ir vis-( 
ktųn, Elektra, gasas, kieto me-' 
džio išbaigimas.

3323 Emerald Avė.

DIDELIS barmenas/ Parda
vimui namas ir lotas. Įplaukų 
$45 į mėnesį, kaina $3,500.*

Kreipkitės:
909 W. 19 PI.

4 KAMIBARIŲ medinė cottage, 
cemento pamatu, yra elektra, 
stikliniai porčiai, V/j bloko 
nuo karų linijos, 50 pėdų lo
tas. Savininkas.

7227 S. RockAvcll St.

PARDAVIMUI farma, 145 
akrų, 1V> mylios nuo Geneva, 
III., Fox River Valley, netoli 
Roosevicilt kelio. Pilnai prireng
ta. 10 akrų girios, kita žemė 
dirbama. Našlė turi parduoti 
labai pigia kaina. Už tinkamą 
kainą galite tuojau gyventi. 
Rašykit ar tolefonuokit.

P. W. Adrick Realty,
7 IC. State St., Geneva, 111.

Tel. Geneva 673.

__NAMAI-ZEME_ _
PARDAVIMUI lota: 110 pėdų 

nuo. \Vestern A ve, į westus ant 
Marąuette Road, 30X150. Kaina 
$15,000. Esu priverstas parduoti, 
kadangi pradedu budavoti garažų, 
todėl pinigų reikia. Taipgi turiu 
parduoti $10,000 antrų morgičių 
po $125 į mėnesį mokamų. Gau
sit gera nuošimtį.

Kreipkitės pas:
J. WELICKA 

6559 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, garažas dėl 2 karų. Yra 
,du fialai, krautuvė ir flatas, 
visur elektros šviesa. Parduo
siu pigiai. 923 W. 2(1 Str.

yPARDAVIMUI medinis namas, ge
rame padėjime, 2 flatai, 5-6 kamba
rių, flatas skiepe, 3 karų garažas, 
yra elektra . Mažas kambarys varto
jamas dėl blėkų šapos, rendų j mė
nesį $90.

731 W. 21 St.

PARDAVIMUI 17 akrų vai
sių farma prie žvyrinio - kelio, 
4 mylios į pietus nuo St. Jo- 
seph. Didelė nąuja stuba, mo
derniška. Eward Kerti k o wsk i 
St. Joseph, Mieli, R. F. D. 1, 
Box 304

6 KAMBARIŲ mūrinis na
mas, moderniškas, ąžuolo t įn
irtingai visur, furnas šildomas, 
2 "karų garažas. Kaina $8,500.

6037 S. Artesian Avė
Tel. Prospect 3142

NEGIRDĖTAS BARGENAS!!! 
Prie Jackson Parko

J2 melų muro namas 6 po 
7 kambarius, 2 karų garadžius 
frontas 50x125, garu apšildo
mas, Kewanee boileris, rendos 
$528.00 į mėnesį. Parduosiu 
už $26,000 įnešti $7,000. Krei
pkitės iš ryto ligi 10 valandai. 
1920 S'o. Halsted St. 3 fl. fronl 

'A. K. Masiulis 
t

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

Illllllllllllllllllllllllllllllllilll
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kaoter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v.

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

MOKYKLOS
SPECIALIS NU-

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų. ' j
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. įteikite pasi
rengę praduti. Pagal musų Knaują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madiaen St.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu- 

• vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augėlesnį į dvyliką 
menesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir si|pniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted SU Chicago, III.


