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Gatvekarių streikas užsibaigė 

Dideli mūšiai Italijoj 

50 užmušta traukiniams susidūrus

Gatvekarių darbininku 
streikas užsibaigė.

Gatvekariai ir elevatoriai jau 
vakar pradėjo vaigščioti, dar
bininkams priėmus padarytąją 

sutartį.

CHICAGO. — Gatvekarių ir 
elevatorių darbininkų streikas 
užsibaigė vakar vakare ir gat- 

tuo- 
Pir-

elevatorių

apie

sutarties priešinosi 
bet 

balsai 
Kiek žinoma, 

. baimės

ir elcvato-
algos bus

vekariai ir elevatoriai 
jaus pradėjo vaigščioti. 
minusia užsibaigė 
darbininkų streikas, 
elevatorių darbininkai 
mieji pabaigė balsavimą 
priėmimą sutarties ir tuojaus 
sugrįžo į darbą. Už kelių va
landų sugrįžo į darbą ir gatve
karių darbininkai, streiką for
maliniai atšaukus.

Elevatorių darbininkai, 1,325 
balsais prieš M8 nutarė pri
imti padarytąją sutartį ir su
grįžti į darbą. Kaip balsavo 
gatvekarių darbininkai dar nė
ra paskelbta, bet manoma, 
kad proporcija balsų už ir 
prieš priėmimą sutarties yra 
beveik tokia pat, kaip ir pas 
elevatorių darbininkus. Ypač 
priėmimui 
jaunesnieji darbininkai, 
senesniųjų darbininkų 
juos persvėrė.
niekurios gatvekarių 
balsavo prieš priėmimą sutar
ties, kuomet kitos veik vien
balsiai stojo už sutarties priė
mimą.

Pagal pėtnyčios 
sutartį, gatvekarių 
rių darbininkams 
nukapotos 10c. 
Kompanija gi išpradžių buvo 
pareikalavusi priimti 25c. algų 
nukapojimą į valandą, bet pas
kui nusileido iki 15c. Darbi
ninkai po derybų buvo sutikę 
priimti astuonių centų nuka
pojimą, bet kompanija 
tokį darbininkų nusilei
dimą atmetė ir delei to kįlo 
streikas. Po kelių dienų strei
ko kompanija betgi buvo pri
versta taikintis su darbinin
kais, priimant 10c. į valandą 
algų nukapojimą, arba 2c. dau
giau, negu darbininkai liuosu 
noru buvo sutikę priimti.

Streikas pridarė didelių 
nuostolių, ypač vidurmiesčiui 
ir teatrams, nors transportaci- 
jos nesustabdė, nes tuojaus 
atsirado daugybė automobilių, 
kurie vežiojo žmones 
miesto dalyse.

visose

Dideli mūšiai Italijoje.
Fascisti nepaliauja puolę ir 

žudę socialistus.

RYMAS, rugp. 6. — Italijos 
juodašimčiai fascisti nepaliau
ja puolę ir žudę socialistus ir 
komunistus ir deginę darbiniu 
kų svetaines. Milane jie už
griebė miesto salę ir pareika
lavo, kad socialistų valdžia pa
sitrauktų. Mūšyje su fascisti 
Milane sužeista daugiau 50 
žmonių, 10 gal mirtinai.

Delei fascisti puolimų dau-
gely miestų siaučia smarkus 
su jais mūšiai. Valdžia nieko 
nedaro jų suvaldymui. Dau
gely vietų darbininkai strei
kuoja, protestui prieš fascisti, 

o fascisti puola streikierius. 
Kitus fascisti bando streik- 
laužiauti ir operuoti trauki
nius.

50 žmoniy žuvo trauki 
niams susidūrus.

Daug sužeistųjų turės mirti.

SULPHUR SPRINGS, MO., 
rugp. 6. — Ties šiuo miesteliu 
greitasis Missouri Pacific trau
kinis vakar vakare užbėgo už 
lokalinio traukinio. Lokalinis 
traukinis liko sutrupintas 
manoma, kad mažiausia 50 ar 
60 žmonių liko užmušta 
apie 100 sužeista. 41 lavonai 
jau yra surasti, bet manoma, 
kad griuvėsiuose yra dar apie 
10 ar 15 lavonų. Sužeisti tapo 
nugabenti į St. Louis ligonines. 
Daktarai sako, kad daugelis su 
žeistųjų negalės pasveikti ir 
turės mirti.

Manoma, kad nelaimės išti
ko greitojo traukinio inžinie
riui skaitant instrukcijas, delei 
ko jis negalėjo patėmyti, kad 
kelias yra uždarytas ir 
tabelyti traukinį. Valdžia tyri
nėja priežastį nelaimės, 
nukentėjusieji ir žuvusieji ne
laimėje važiavo lokaliniu trau
kiniu, išėmus inžinierių ir peč- 
kurį greitojo traukinio, kurie 
irgi yrla sunkiai sužeisti.

sus-

Visi

Socialrevoliucionieriai ne
nusilenkia bolševikams.

Teisiamieji ir toliau nepaliaus 
kovoję su bolševikais ir lai

kysis principų.

MASKVA, rugp. 6. — Tei
siamieji 34 socialrevoliucionie 
riai atsisakė nusilenkti bolševi
kams ir paliauti kovoję prieš 
juos, ir tuo atmetė revoliuci
nio t ribų na lo pirmininko Plat- 
nikov pasiūlytą jiems susimy- 
lėjimą. Kada Platnikov pa
klausė, ar jie sustotų kovoję 
prieš bolševikus, jei jie butų 
paliuosuoti, daugelis jų nesitei
kė nė atsakyti, o kiti pareiškė, 
kad jie laikysis savo principų 
ir iki galo kovos su komunis
tų diktatūra. Tokiu savo nusi
statymu jie patįs kaipir išne
ša sau nuosprendį.

Nikolai Bucharinas prašė 
išteisinti Semionovą, Lydiją 
Konoplovą ir niekuriuos ki
tus, kurie liudijo bolševikų 
naudai.

5,000 žmonių žuvo audroj 
Chinijoje.

HONKONG., rugp. 6. — 
Penki tūkstančiai žmonių žuvo 
tyfune, kuris siautė Svatoir, 
250 m. į šiaurę nuo Ilonkong.

laivams,

Nenori laivyno.
RYGA, rugp. 6. — Atlikus 

keliems kariniems 
kuriuos Washingtono sutarti
mi reikia sunaikinti, 
ją sumanė padovanoti

Franci- 
vieną

torpedinių laivų naikintoją 
Latvijai. Latvija pasiteiravu
si kiek tokio laivo užlaikymas 
atseina, veikiausia nuo dova
nos atsisakys.

A. a. Juozas Adomaitis
(L. Šernas) 

r

Mirė rugpiučio 5 d., 1922
• . * /

Pereitos subatos naktį, 12 valandą, Illinois General ligoninėj pasimirė 
senas lietuvių rašytojas Juozas Adomaitis, geriau žinomas visiems iš jo 
pseudonimo — L. Šernas. Mirė po ilgos ir sunkios ligos.

Dėdė Šernas, kaip jis buvo žinomas chicagiečiams, veikė per kelis.de- 
sėtkus metų ir parašė knygų iš mokslo sryties daugiau nei bi kuris kitas 
lietuvių rašytojas. Didelė didžiuma skaitančiosios lietuvių publikos pir
mas žinias apie mokslą paėmė iš Šerno raštų, taip sakant perėjo Šerno 
mokyklą.

Bet nors lietuvių visuomenei jis tarnavo visą savo amžių, senatvės, su
laukęs betgi turėjo kęsti didelį skurdą ir gyventi tik draugų aukomis.

Mirė jis turėdamas apie 70 metų amžiaus. Rašinėti jis pradėjo dar 
būdamas Varšavos universitete ir buvo vienas “Varpo” įkūrėjų. Apleidęs 
universitetą jis neužilgo atvyko į Ameriką ir apsigyveno Chicagoje. Čia 
gyvendamas jis redagavo jau mirusią “Lietuvą” ir rašė mokslo knygas. 
“Lietuvai” perėjus į kitas rankas ir jį paleidus, nes sulaukęs senatvės jis 
nebegalėjo tiek parašyti, kiek jaunas būdamas, jis rašinėjo “Naujienoms” 
iki užteko spėkų. Prieš porą metų betgi jo spėkos galutinai išsisėmė ir jis 
turėjo paliauti rašęs.

Velionio lavonas šiandie bus atvežtas pas p-nią P. Petraitienę, 3237 
Auburn Avė., 1 augštas, iš kur jis ir bus laidojamas. Laidotuvės bus sere- 
doj, 1 vai. po piet. Norintįs palydėti Dėdę Šerną į jo amžino pailsio vietą 
prašomi yra užsiregistruoti Naujienų Bridgeporto Skyriuje arba pas p. 
P. Petraitienę (telefonas Yards 5056). > /

Tarsis apie kontribuciją.
šiandie prasideda vyriausios 

tarybos susirinkimas.

LONDONAS, rugp. 6. — Ry
to turi prasidėti vyriausios tal
kininkų tarybos susirinkimas 
apsvarstymui Vokietijos kon
tribucijos ir moratoriumo. 
Laukiama atvykstant Franci- 
jos premjero Poincare, Italijos 
užsienio reikalų ministerio ir 
Belgijos finansų ministerio. 
Francija betgi dar nėra davusi 
galutino atsakymo ar ji daly
vaus tame susirinkime.

Be to didelį rupesnį gimdo 
tai, kad vakar užsibaigė laikas 
Francijos ultimatumo Vokieti
joj, delei ko Vokietijos mar
kė vėl žymiai nupuolė.

Jei Poincare dalyvaus pasi
tarime, manoma, kad Francija 
sutiks suteikti Vokietijai 
trumpą moratoriumą mokėji
mo piniginės kontribucijos, 
kitaip ji viena veiks ir viena 
puls Vokietiją. Francija pripa
žįsta, kad Vokietija yra fi
nansiniai bankrutijusi, bet to
kiu pat bankrotu yra ir Fran
cija. Bet Francija mano, kad 
Vokietija yra ekonominiai tur
tinga ir gali per kelis metus 
palaikyti finansinį krizį, kad 
tuo išsiderėjus kontribucijos 
palengvinimą.

Manoma, kad po šios konfe
rencijos turės įvykti daug per
mainų Anglijos kabinete, ka
dangi iškilę tūli nesusiprati
mai tarp ministerių.

Or. Jonas Jonikaitis gal 
yra miręs.

CHICAGO. -Dr. A. L. Grai- 
čiunas gavo laiškelį nuo Dr. 
Juozo Jonikaičio iš Berlino, 
kad jo brolis, Dr. Jonas Joni
kaitis, kuris irgi yra Berline, 
miršta. Laiškely rašoma: 
nas (Dr. Jonas Jonikaitis) mi
ršta. Be sąmonės. Sėdžiu šalę 
jo ir laukiu užveriant akis. 
Turi menigitis ir pneumoni-

Kadangi laiškelis yra atėjęs 
paštu, tai šiuo laiku Dr. Jonas 
Jonikaitis gal jau yra miręs. 
Dr. Jonas Jonikaitis yra gerai 
chicagiečiams pažįstamas, nes 
čia jis praktikavo per kelis 
metus. Paskui buvo išvažiavęs 
lankyti dar augštesnes mokyk
las, o dar vėliau buvo sugrį
žęs į Lietuvą. Pastaruoju laiku 
buvo išvažiavęs Vokietijon dar 
daugiau ipasilavinti savo profe
sijoje ir arčiau susipažinti su 
medicinos stoviu Vokietijoje.

Lenku projektai.
E. VARŠAVA. — “Kurjer 

Poranny“ praneša, kad Len
kų Tautos valstybės unijos su
važiavime tarp kita ko nutar
ta: kaip galint stengtis lais-
vai prieiti prie Baltijos juros 
uostų, darant sutartis su Lie
tuva ir Latviais ir panaudojant 
jų upes — Nemuną ir Dau
guvą.

Naujieny piknikas pavyko
Vakarykštis Naujienų pikni

kas, nežiūrint gatvekarių 
streiko ir lietingos dienos, pil
nai pavyko ir jame dalyvavo 
vo tūkstančiai žmonių. Spėja
ma, kad jei ne streikas ir lie- • 
tus, žmonės nė daržan nebūtų; 
tilpę. Piknikas dar kartą pa
rodė, kad Naujienoms nė strci-Į 
kas, nė oras pakenkti negali 
ir kad žmonės yra su Naujie
nomis.

Lenkai turi ministeriją
Seimas išreiškė pasitikėjimą 

Nowako kabinetui.

VARŠAVA, rugp. 6. — Dvie
jų mėnesių Lenkijos minis fe
rmis krizis, kuris buvo prive
dęs prie to, kad Pilsudskis ir 
seimas kas sau skirė premie- 
rus ir vieni kitų premierų ųe- 
tvirtino, jau užsibaigė. Seimas 
didele didžiuma balsų išreiškė 
pasitikėjimą Dr. Nowako su
darytam kabinetui. Vidurinės 
partijos, kurios buvo nusita
rusios balsuoti prieš Novvaką, 
išklaususio’s jo deklaracijos 
balsavo už jį.

TALINAS. —Liepos 4 dieną 
naujas Lietuvos atstovas Esti
jai Gailius buvo priimtas užs. 
reik. min. Piip’o ir pradėjo ei
ti savo pareigas (Elta).

Numato angliakasių strei
ko užbaigą.

šiandie prasideda derybos su 
nepriklausomais kasyklų savi
ninkais. Illinois kasyklų savi

ninkai siūlo senąsias algas

CHICAGO. — Nieku rie ka
syklų savininkai tikisi, khd an- 
liakasių streikas gali užsibai
gti už kelių savaičių, o tūli 
mano, kad Illinois kasyklos 
pradės dirbti už savaitės ar 
10 dienų laiko, Tą viltį gim
do šiandie prasidedančios Cle- 
velande angliakasių derybos su 
nepriklausomaisiais kasyklų 
savininkais. Ar derybos bus 
sėkmingos priklausys nuo to, 
kiek kasyklų savininkų sutiks 
jose dalyvauti. Priklausantįs 
asociacijoms savininkai sako, 
kad tose derybose visai nedaug 
kasyklų savininkų dalyvaus, 
bet nepriklausomieji sako, kad 
jų dalyvaus užtektinas skai
čius.

Illinois kasyklą savininkai 
pasiūlė angliakasiams taikin
tis arbitracijos keliu. Arbitra- 
toriais butų nesurišti su anglių 
industrija žmonės. Kol arbit- 
ratoriai išspręs algų klausimą, 
savininkai siūlo atidaryti ka
syklas ir sutinka mokėti ang
liakasiams senąsias algas. Ang
liakasiai dar nedavė savo atsa
kymo, bet manoma, kad jų 
atsakymas priklausys nuo Cle- 
velando konferencijos pasek
mių.

Daugelis mano, kad anglia
kasių streikas baigsis atskirais 
susitarimais pagal valstijas, 
paliekant senąsias algas.
Tuogi atrpu angliakasių strei

kas vis labiau ir labiau pra
dedamas jausti. Mažesnieji 
miesteliai jau senai jaučia 
streiką, jaučia streiką ir gele
žinkeliai, kurie yra priversti 

Kodėl per 
“Naujienas”

. Su kiekviena diena vis didesnis žmonių skai
čius siunčia pinigus Lietuvon per Naujienas. 
Tai yra todėl,

1) kad Naujienų vedėjai yra žmonės, kurie 
užsipelnė didžiausio pasitikėjimo,

2) kad Naujienos parodė didžiausią gabumą 
atlikti reikalus kuogeriausia ir kuogreičiausia, 
— taip kaip niekas kitas negali;

3) kad kiekvieną pinigų siuntinį (parlaidą)
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius leidžia Lie
tuvon ne vėliau kaip ant rytojaus po pinigų pri
ėmimo ; i

4) kad Naujienų čekiai ir perlaidos apmoka
ma. Lietuvoje iki paskutinio skatiko, kada jie 
mainomi Lietuvos Prekybos ir Pramonės Ban
ke ar jo skyriuose;

5) kad Naujienų siunčiamus pinigus Lietuvo
je išmoka tuojaus, kaip tik pinigų priėmėjas at
siliepia j Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko 
pranešimą, kad pinigai atėjo, arba pats kreipia
si į banką, paduodamas Nujienų kvito numerį.

Lietuvos žmonės prašo Amerikiečių siųsti 
pinigus Lietuvon tiktai per Naujienas, o Lietu
vos bankai tai pataria.

Per Naujienas galite siųsti pinigus ir į lenkų 
užimtą Vilniaus guberniją, o taip-jau ir į visus 
kitus svieto kraštus.

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

H ■  .......................... i—" *

NAUJIENŲ PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIAI CHICAGOJE

BRIDGEPORTO SKYRIUS
3210 So» Halsted St., Tel. Boulevard 9663

TOWN OF LAKE SKYRIUS
1614 West 46th Street, Tel. Boulevard 0672

BRIGHTON PARK SKYRIUS
4138 Archer Avė., Tel. Lafayette 7674

WEST PULLMANO SKYRIUS
. 623 West 120th St., Tel. Pullman 0169

ROSELANDO SKYRIUS
233 East 115-th St., Te!. Pullman 9659

t

mažinti skaičių traukinių. Da
bar pajuto streiką ir didžiulė 
Cbicaga, kur irgi apsireiškė 
didelis anglių trukumas, nors 
Chicago buvo vienos iš geriau
siai apsirūpinusių anglimis 
miestų.

Francija spaudžia vokie
čius.

PARYŽIUS, rugp. — 6. Vo
kietijai atsisakant mokėti 
$10,000,000 kas menesį atly
ginimui talkininkams už prieš 
karines vokiečių skolas, Fran
cija pradėjo labiau spausti Al- 
sace-Lorraine vokiečius. Gra
sinama konfiskavimu vokiečių 
nuosavybių, taipjau sustabdo
ma mokėjimą skolų vokie
čiams.

Ypač yra reikšminga, kad 
pati viena Francija, be talki
ninkų pritarimo pradėjo vo
kiečius spąusti. Nors tai liečia 
vien Franci joj esančių vokie
čių, bet toks nepriklausomas 
veikimas gali būti praplėstas 
ir ant visos Vokietijos, ypač 
kad Francija jau pasiuntė Vo
kietijai ultimatumą.

Tariasi su geležinke
liečiais.

WASHINGTON, rugp. 6. - 
Prezidentas Hardingas vakar 
turėjo pasitarimą su streikuo
jančių gelžkclių dirbtuvių dar
bininkų vadovais, paskui dar 
tarėsi su trijų geležinkeliečių 
brolijų atstovais. Apie ką kal- 
bdCcnj konferencijoje, neskel
biama. Manoma, kad delei tų 
pasitarimų prezidentas gal pa
šauks šią sąvaitę į Washingto- 
ną geležinkelių savininkus.

RYGA. — Latvių atstovas 
Lietuvai ip. Bandoravičius at
sistatydino (Elta).
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Estu Socialdemo- 
kratai atsako į Ko
munistų šmeištus.

Kauno “Socialdemokra
tas” įdėjo sekamą Estų So
cialdemokratų Partijos pa
reiškimą:

Komunistų Internacio
nalo vykdomasis komite
tas yra metęs Estų S.-D. 
Partijai apkaltinimą, kad 
savo laiku (1920 metais) 
Estų socialistinė valdžia 
yra nužudžiusi 26 komu
nistus.

Tas komunistų kaltini
mas yra nieku nepamatuo
tas šmeižtas. Estuose 
niekuomet nėra buvusi so
cialistinė valdžia. Tik rau
donosios armijos užpuoli
mo metu (1919—1920 me
tais) buvo Estuose susida
riusi koalicinė valdžia, ku
rioj dalyvavo ir socialde
mokratai krašto ginimo 
tikslais. Tuo dalyvavimu 
Estų s.-d. didžiuojasi, nes 
visų pirma jų pastango
mis pasisekė atremti ru- 
sus-užpuolikus ir apsau
goti kraštas nuo Gruzijos 
likimo. ’ - •

Gi užmušimas 26 komu
nistų yra tokiu budu įvy
kęs. Kai kova su rusų puo
limu pasidarė ypač povo- 
jinga, valdžios buvo nu
tarta išsiųsti iš Estų Ruž#- 
jon 102 komunistu mai
nais už estus iš Rusijos. 
Buvo nutarta išsiųsti dėl
to, kad komunistai Estuo
se visais įmanomais bu
dais ėjo pagalbon puolan
tiems rusams.

Ant Estų sienos siunčia
mųjų komunistų partiją 
ištiko žiauri, klastinga 
skerdinė. Vienas kariuo
menės dalių vadas įsakė 
kareiviams sušaudyti 26 
komunistus. Įsakymas 
buvo įvykdytas. Estų s.-d. 
frakcija St. Seime tuojau 
•pareikalavo iš valdžios, 
kad kaltininkai butų ištir
ti ir tinkamai nubausti. 
Kol s.-d. dalyvavo vald
žioj, bylos tardymas dar 

ėjo. Bet, jiems iš valdžios 
pasitraukus, .byla liko nu
marinta, nes kaltininkas 
pabėgęs užsienin.

Estų s.-d. ir vėliau kėlę 
kiek galėdami tą klausi
mą, nors neįstengę bent 
ką atsiekti.' Už tai jokios 
atstakomybės už įvykusį 
komunistų sušaudymą Es
tų s.-d. ant savęs nesiima 
ir daromus jiems priekai
štus skaito sąmoningu 
šmeižimu.

Estų S.-D. Partija kalti
na pačius komunistus. Ji 
pareiškia visoms socialis
tinėms patrijoms, kad kla
stinga komunistų politika 
ir ypač polika, Tarybų Ru
sų vedama, neapsakomai 
sunkina Estuose darbinin
kų klasinę kovą. Rusų 
valdžia ir komunistų In
ternacionalas siunčia Es
tijon savo agentus, aprū
pina juos dideliais pini
gais ir ruošia Estuose ke
lius rusų imperialisti
niams siekimams. Pinigų 
pagalba atskiri darbinin
kai įtraukiami šnipinėti 
rusų naudai.

Tat suprantama, kad 
Estų s.-d. neperdaug rodo 
palankumo komunistams, 
kai buržuazine valdžia 
stveriasi prieš juos griež
tų priemonių.

Komunistai kenkia Es
tų darbininkų judėjimui 
da ir tuo, kad dėl komuni
stų varomojo darbo bur
žuazinė valdžia turi pro
gos laikyti visą krašą ka
ro padėty. Jau du metu 
Estų s.-d. daro pastangų, 
kad karo padėtis butų pa
šalinta, bet komunistai sa
vo darbuote nuolatai pa
tiekia valdžiai medžiagos 
pasiteisinimui.

Estų s.-d. yra giliai įsiti
kinusi, kad Estų darbinin
kų klasė tik tuomet gaus 
galimybės pilnai išvystyti 
klasinę kovą, kaip Tarybų 
valdžia ir komunistai liau
sis varę Estuose savo 
kenksmingą ir tvirkinantį 
darbą.
Iš šito pareiškimo mato

me, kad komunistų interna
cionalas ir Estuose varo sa
vo tvirkinantį darbą, užlai
kydamas tenai apmokamus 
agentus ir veisdamas šnipus. 
Latviuose gi, kaip jau žino
mo, komunistai tapo sugau
ti net falšyvų, Maskvoje fa
brikuojamų pinigu platini
me.

Kominternas tuo budu 
yra tikras korupcijos lizdas 
tarptautiniam darbininkų 
judėjimui.

Darbininkai 
laimėjo.

Gatvekarių kompanijos 
sutiko mokėti darbininkams 
70 centų valandai ir palikti 
senąsias darbo sąlygas (8 
valandų darbo dieną ir tt.). 
Darbininkų unija šitą pasiū
lymą priėmė, ir tuo budu 
abi pusės susitaikė. Rašant 
šiuos žodžius dar nežinia, 
kaip nubalsuos gatvekarių 
darbininkų unijos nariai, bet 
galima beveik neabejot, kad 
jie patvirtins sutartį.

Imant domėn visas aplin
kybes, reikia pripažinti, kao 
darbininkai laimėjo streiką. 
Pirm pradėsiant streikuot,

jie buvo sutikę priimt 10 
nuošimčių algų numušimą, 
t. y. kad vietoje 80 centų 
butų mokama 72 centu. O 
kompanijos siūlė jiems tik 
60 centų ir dar norėjo įvesti 
9 valandų darbo dieną.

Streikas privertė kompa
nijas pridėt 10 centų valan
dai ir atsisakyt nuo darbo 
dienos liginimo. Joms pavy
ko numušti tiktai du centu 
žemiaus to, ką darbininkai 
buvo priėmę pačioje pra
džioje ; ir dėl tų dviejų centų 
visas Chicagos miestas turė
jo per šešias dienas apseiti 
be gatvekarių!

Kad išvengus tokių nema
lonumų ateityje, miestas 
turėtų paimti gatvekarius į 
savo rankas.

► y---- —-—......

Vietoje dėkingumo 
— protestas.

Amerikos lietuviai, matyt, 
neturi tokio jausmo, kad dėl 
Lietuvos pripažinimo reikė
tų garbinti Lietuvos vald
žios arba jos atstovybės nuo
pelnus. Ažuot dėkoję joms, 
jie reiškia protestus.

Štai, Clevelando “Dirva”, 
kuri net vidurinėje ameri
kiečių srovėje užima toli- 
gražu ne pačią, kairiausią 
vietą, stačiai sako, kad Ame
rikai pripažinus Lietuvą, 
Lietuvos valdžia turi tuojaus 
atšaukti dabartinį atstovą 
Washingtone ir paskirti jo 
vieton tinkamesnį žmogų.

Šitokių balsų girdėt visur. 
Lietuvos valdžia turi skaity
tis su jais, jeigu ji nenori 
dar labiaus suerzinti Ameri
kos lietuvius.

Apžvalga
REIKALAUJA ČARNECKIO 

ATŠAUKIMO.

Clevelando “Dirva” rašo, kad 
dabar, kuomet Jungtinės Val
stijos pripažino Lietuvą, tai tu
rėtų būt tuojaus pakeista Lietu
vos atstovybė Washingtone. Sa
ko:

“Lietuvos Valdžia lai dabar 
atšaukia Atstovą čarneckį ir 
lai išvaiko visą atstovybėj su- 
sispietusį klerikališką štabą, 

' jeigu nori geresnio parėmimo 
iš Amerikos Lietuviu, jeigu 
nori su Amerikos valdžia rei
kalus turėti. .Naujoms parei
goms valdžia lai atsiunčia ata
tinkamus žmones.

“Tą Lietuvos valdžia priva
lo tuoj padaryti. To Ameri
kos Lietuviai turi reikalauti.

“Mums reikia atstovybės 
lietuviškos, o ne klerikališkos, 
su kuria, nei kunigai nesis
kaito. Čarneckis atvykęs pa
siėmė sau į talką visus Ame
rikos padaužas, neturėjusius 
iš ko misti, ir paskyrė jiems 
didžiausias vietas su šimtais 
dolerių algos savaitėje. Čar
neckis nenorėjo skaitytis su 
abelna Amerikos Lietuvių opi
nija, o pasidavė saldliežu
viams, visas visuomeniškas 
vietas Ir iždus išlaidžiusiems, 
kurių niekas /Amerikoje jau 
nekenčia.”
“Dirva,” be to, nurodo, kad 

klerikalai visai neteisingai gi
ria čarneckį su Mastausku, buk 
jie savo “gabumais” padėję 
Lietuvai išgauti Amerikos pri
pažinimą. Sako:

“Kaip ir buvo tikėtasi — 
visą garbę už pripažinimo iš
gavimą Amerikoj pasiima 
sau klerikalai. Štai jų viena 
gerklė, ‘Darbininkas’, subau
bia jaučio balsu buk tą išga-
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, 1 . Xvo ‘gabiausi’ diplomatai ča/i\ 
neckis su Mastausku. Bet pa
žiūrėkime į dalyką plačiau.

“Ar Čarneckis su Mastaus
ku padarė kokį didesnį žygį 
prie pripažinimo išgavimo 
kaip tik nukopijavę kada tai 
pasiuntė Valstybės Departa
mentui Viniko ir Vileišio pa
gamintą prašymą?

“Ar skaitėsi su Čarneckio 
kaipo atstovu šios šalies ad
ministracija susekus, jog Vi
leišis — gabus diplomatas — 
atšaukta, o jo vieton įkišta 
kunigų atstovas?

“Ar žinojo Čarneckis su 
Mastausku ką daro S. Valsti
jų senato užrubežinė komisi
ja, kuri rado reikalingu pri
pažinti Lietuvą? '

“Gabaus, ar Čarneckis su 
Mastausku buvo tokie ‘gabus’ 
kad išstorojo pripažinimą 
Lietuvai ir sykiu su ja Latvi
jai, Estonijai ir Albanijai?

“Štai pluoštelis faktų liudi
jąs tų “išaugštintų diploma
tų”, nei piršto neprikišimą 
prie de jure gavimo.

Juk tos visos valstybės 
pripažinta sykiu, o ne Lietu
va paskirai kur butų galėję 
išsikišti su savo pasigyrimu 
Čarneckis ir Mastauskas.

“Trumpas laikas atgal Ke
mėšio biuras pagarsino jog 
trisdešimts Amerikos profeso
rių inteikė valdžiai peticiją 
prašydami pripažinti Lietuvą, 
Latviją ir Estoniją.

“Ar čia ne jų spaudimo at
balsis ?

“Kada buvo paskolos stočių 
atstovų suvažiavimas kelios 
dienos pirm to pripažinimo, 
Čarneckis nei Mastauskas nei 
žodžio neužsiminė Lietuviams 
ar yra paduota, vėl prašymas 
Lietuvą pripažinti (jiems tas 
nei į galvą neužėjo).

“Kada to suvažiavimo de
legacija atsilankė pas Prezi
dentą, Prezidentas nei žodelio 
neužsiminė apie tai jog val
džia žada Lietuvą pripažinti, 
tik pasakė: “1 hope so” (Aš 
linkėčiau to). Prezidentas 
aštuoniomis dienomis pirm 

.pripažinimo nežinojo kokį 
klausymą Valstybės Departa
mentas ras sau ant stalo, ei- 
nąnt dalykų bėgiu. Tas reiš
kia jog šios delegacijos (ku
nigėlių) atsilankymas pas 
Prezidentą irgi neturėjo reik
šmės.

“Kodėl klerikalams tąjp ne- 
sąžiniškai girtis ir girti tuos 

•kurie niekuomi nepasidarba
vo, o užraukti fatus kurie liu
dija pripažinimo išgavimo 
pastų mėto jus?

“Jeigu buvo norėta pasigir
ti, reikėjo apšaukti kad Ke
mėšis pripažinimą įšgavo, nes 
kolei jo Atstovybėj nebuvo 
Lietuva pripažinimo neturė
jo”.

Kas privertė gelžkelių dir- 
bykly darbininkus 

streikuoti
Šitas pareiškimas, išleistas 

įvairių, streikuojančių amati- 
nių unijų viršininkų parodo 
priežastis, dcl kurių buvo rei
kalo unijoms streikuoti prieš 
gelžkelių kompanijų pasielgi
mą priešingą gelžketio darbo 
tarybos įsakymams.

Gelžkelių darbininkų sky
riaus prezidento B. M. Jesvdl’o 
raštinė, 4750 Broad\vay, Chi
cago, Iii,, liep. 23 d., 1922 m. 
Mechaninių dirbyklos amatų 
viršininkams ir nariams pa
sveikinimas:

šitas yra išleidžiama kaipo 
spaudos pareiškimas liepos 23 
d., 1922 m., kad jus gerai su
prastumėte organizacijos pa
dėtį dabartiniame ginče.

i
Trys svarbieji klausimai.
Yra trys svarbus klausimai, 

ncleidžian tieji išspręsti gelž
kelių ginčo, kurie randama 
gelžkelių atstovų atsisakyme: 
L paliauti išdavinėti darbą 

kontraktu; 2. įsteigti naciona- 
lę sutaikymo tarybą; 3. palai
kyti streikavusių darbininkų 
sehesnybės teises. Darbininkų 
nusistatymas šitais trimis 
klausimais, sutraukus į krūvą; 
yra toks:

1. Išdavinėjimas darbo kon- 
trauktu. Darbo taryba yra 
nusprendusi:

“Jei važtininkas gali teisėtai 
daryti tą, kas yra daroma ei
nant šitais kontraktais, tai vi
sas transportacijos aktas gali
ma panaikinti ir Jungtinių 
Valstijų Kongreso valia pavers
ti į niekus. Jei viena darbi
ninkų ryšis šitaipos galima 
paliuosuotį nuo akto ėjimo, tai 
nėra sveikos priežasties, kodėl 
su kiekvienu gelžkeliečiu Jung
tinėse Valstijose negalima bu
tų taip pat pasielgti”.

Keliai atiduoda darbą kontrak- 
tininkams.

šitaipos Erie gelžkelis pave
dė kontraktininkams kiekvie
ną savo vagonų ir garvežių 
dirbyklą, didesnes apskritaines 
padangas ir visą kelio darbą.

New Yorko Centralinis gelž
kelis ir jo šakos, įskaitant In
diana Harbori juostos gclžkelį, 
Michigano Centralinį ir Di
džiuosius Keturis pavedė kont
raktininkams vagonų ir gar
vežių taisymo dirbyklas East 
Buffaloje, Tolcdoje, Hairimon- 
de, Indianaipolise ir daugelyje 
kitų vietų.

Vakarų Marylando gelžkelis 
pavedė kontraktini nikams vi
sas savo taisomąsias dirbyk
las.

Gelžkeliai peržengia J. Valst. 
patvarkymus.

•Daugelis kilų gelžkelių darė 
tą patį ir vis tam, kad numu- 
šus algas, išvengus darbo tary
bos nutarimų, pabloginus dar
bo sąlygas ir puolus darbinin
kų organizacijas. Pažymėtina, 
kad Erie, New Yorko Centra- 
lis, Vakarų Marylando ir kiti 
gelžkeliai ne lik peržengė dar
bo tarybos nusprendimą pa
vesdami darbą kontraktinin
kams, bet dar paskelbė, kad 
jie pasirįžę kovoti prieš tą 
nutarimą augščiausiame teis
me. Tuomi kaikuric didieji 
gelžkeliai pavers šitą nuspren
dimą į niekus keliems metams 
ir jei augštesnieji teismai, ei
dami teisėjo Page’o pavyzdžiu 
laikysis, kad tarybos nuspren
dimai yra “lik patarimais”, tai 
ilgainiui visi gelžkeliai galės 
priimti kontraktininkams dar
bo pavedimo metodą transpor
tacijos aktui išvengti, kur tik 
tas -suteiks jiems pravartumą.

2. Nacionalė sutaikymo tary
ba — Darbo taryba pavadino 
sutaikymo tarybas “esmenine 
mašinos dalimi tarp važtinin- 
kų ir jų darbininkų ginčams 
išspręsti”.

Gelžkelių vykdovų draugijos 
darbo komitetas didžiumos pa
reiškime rekomendavo nacio- 
nalės sulaikymo tarybas. Pcnn- 
sylvanijos gelžkclio vice-prezi- 
dentas Attcnbury pataikė ma
žumos pareiškimą, sakantį:

“Mums yra aišku, kad nacio- 
nalės sutaikymo tarybos reiš
kia nacionales sutartis.* * * Mu
sų priederme yra aiški. Ne
darykite jokio kontrakto su 
darbi ninku organizacijomis”.

Priima pareiškimą prieš 
darbininkus.

išitas mažumos pareiškimas 
prieš darbininkų organizacijas 
tapo priimtas 60 balsų prieš 
41, Ncav Yorko Centralio 10 
balsų ir Penus ylvanijos šeši 
balsai atsvėrė. Didžiumos pa
reiškime buvo sakoma, kad 
jei iracionalūs tarybos nebus 
priimta, tai milžiniškas darbas 
taps užkrautas ant darbo tary
bos. šitą apkrovimą tarybos 
tyčia padarė bankinė kontrolė 
ant gelžkelinių vykdovų. Per 
pirmus du melus taryba turė
jo išduoti nusprendimus ir 
paaiškinimus beveik 1,200 by
lų—neskaitant bylų išspręstų 
laiškais. Per tą laiką taryboje 
susikrovė apie 1,500 neišspręs
tų bylų, darbo kiliems dviem 
metams. Tarybai parėjo išklau 

syti daugybė mažos vertės da
lykų. Šito nusistatymo netei
singumas teko nukęsti keliau
jančiai ir prekes siučiančiai 
visuomenei ir darbininkams, 
kuriems tapo atimta proga į- 
statymo teikiama greitam 
skundų išsprendimui. 

t

Nusprendimai sutrukdoma.
Tarybos nusprendimų už- 

vi'lkininio pavyzdžiai apsireiš
kia svarbiose bylose, paliečian
čiose pavedimą darbo kontr
aktininkams. Pirmutinė byla, 
Erie gelžkelio byla, buvo į- 
teikta tarybai -sausyje, 1921 m., 
o kitos sekė po jos. Pirmutinė 
nuspręstoji byla buvo išklausy
ta gruodyje, 1921 m. ir nu
spręsta priešingai gelžkeliui 
gegužyje, 1922 m. Per šilą 15 
menesių teko kantriai kęsti ši
tas atkaklus įstatymo laužy
mas, važlininkams numušinė- 
jant algas, bloginant darbo 
sąlygas ir tuomi išblaškant jų 
organizacijas. Ilgi užtruki
mai įvyko mažne visuose ta
rybai įteiktuose dalykuose, tu
rinčiuose didelę svarbą darbi
ninkams, ačiū kam jiems pasi
darė dideli ir neatitaisomi nuo
stoliai.

Nori vienos tarybos.
Trumpai sakant ve delko 

darbininkai nori vienos nacio
nales sutaikymo tarybos:

1. Dirbyklos darbo sąlygos 
mažne visose šalies dalyse yra 
tos pačios ir darbo būdas yra 
tas pats. Vagonų ir garvežių 
taisymas yra tas pats ir visur 
turi būti atliekamas tuo pa
čiu budu.

3. Jei šitas taisykles aiškintų 
ir taikytų atskiros sulaikymo 
tarybos, tai ilgainiui viena -ki
tai prieštaraujančios bylos tek
tų svarstyti darbo tarybai.

4. Kadangi vienodas aiški
nimas ir pritaikymas yra pa
geidaujamų ir juos suteikia 
galutiniai darbo tarybos nu
sprendimui, tai neišmintinga 
steigti kelias tarpines tarybas, 
kurios išduoda nesuderinamus 
pa tvarkymus, kurie -tenka ta
rybai derinti.

5. Sričių tarybos padarytų 
bereikalingų -lėšų ir pastangų 
pakartojimą darbininkų orga
nizacijoms, reikalaudamos at
stovų nuo kiekvieno šešių 
amalų kiekvienai taikymo ta
rybai, reikalaudamos lėšų 
sudarančių didelius pinigus 
per metus.

6. Kadangi nacionalė darbo 
taryba yra įsteigia, ir tuomi 
yra užtikrinta nacionalis ko
deksas ir darbo sąlygos, tai 
tarpinis teismas loginai parei
na organizuoti tuo patim pa
matu.

3. Senesnybės teisės. — Su
manymas atimti darbininkams 
senesnybės teises už darbo 
pertraukimą yra visai nepatei
sinamas, dalykus supratus. Se
nesnybės teises esminiai ap
ima, viena senesnio darbiniko 
teisę būti paskutinių atstatant 
nuo darbo darbininkų skai
čiaus sumažinimui; antra se
nesnio darbininko teisę pirmu
tiniam užimti tuščią vielą.

Pirmoji teise yra dideles 
svarbos ir turi didelę bendruo
meninę vertę. Ji paskatina 
laikytis darbo, įsigyti namus 
ir būti geru piliečiu. Gclžke- 
liečiai kaipo grupe yra pasto
vus darbinin'kai. Jie vidutiniai 
išlaiko tarnybą nuo 10 iki 15 
metų. Turėdami padidėjusį 
darbo pastovumo tikrumą, jie 
išdrįsta pirktis namus ir veik
ti bendruomenėj. šimtams 
tūkstančių darbininkų atėmus 
šitas teises ir užtikrinimą jiems 
vietų, butų padarytas -baisus 
neteisingumas, 'negirdėtas nau- 
jovinėj pramonėj. Bemažin- 
dami darbininkų skaičių gclž- 
kelai galėtų atleisti senesnius 
ir kompetentesnius darbinin
kus ir pasilaikyti tuos, kurie 
tik nesenai buvo priimti -trans- 
porlacijos tarybon ir daugiau
sia būva nepastovus, neištiki
mi darbininkai.

Žinoma, gelžkeliai, savo pa
čių labui palaikytų senesnius, 
geresnius darbininkus, bet 
jiems senesnybės teises atėmus,
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padarius jų vietas neužtikrin
tas, jie galėtų išravėti visus 
tuos darbininkus, kurie labiau
sia gina savo draugų darbinin
kų teises. Tai visas gelžkelių 
tikslas, kuriuo jie užsimojo pa
naikinti senesnybės teises. —

Atsakomybė už padidėjusius 
nuostolius gelžkeliams, toms 
bendruomenėms, kurioms jie 
tarnauja ir alginiams gelžkelių 
ir kitokiems darbininkams dcl 
dabartinio streiko puola ant 
gelžkelių draugijos vykdovų ir 
ypatingai ant mažos, bet kon
troliuojančios grupės, atsto
vaujančios New Yorko banki
ninkų reikalams.

Visuomenė yra dabar auka 
tos tironijos, prieš kurią dar
bininkai sukilo. Organizuoto 
godumo žiaurumas pats save 
parodo. Vidinė gelžkelių vyk
dovų -taryba parodo savo tiks
lą ir galią. Tegul visuomene 
gerai žiuri šitų žmonių. Geza- 
riukų grupė, neturėdama nei 
imperialistinio numatymo, iš
leido savo įsakymą, kad šim
tams tuksiančių darbininkų 
butų atimta darbas ir kad ša
lies milionai apturėtų baisius 
nuostolius vien lik tam, kad 
maži cezariukai galėtų nubaus
ti tuos, kurie atsisako geru*no
ru parsiduoti vergijos sąly
goms.

Tegul visuomenė daboja 
juos; tai yra įstatymų laužy
tojai, kurie reikalauja, kad vi
si kiti, bet ne jie patys, klau
sytų įstatymo, staugia apie 
teisingumą, o patys <laro netei
singumą; plevėsuoja vėliavo
mis, bet patys yra aršiausi 
laisvos amerikonybės priešai; 
šūkauja apie laisvę, o patys 
daro didžiausius prasižengimus 
jos vardu. Tegul visuomenė 
gerai juos daboja, o tuojaus 
pamatys, kad šitie patentuo
tieji laisvos šalies ponai yra 
patys tikrieji pramoninio nera
mumo kurstytojai, priešai ne 
tik gelžkelių darbininkų, bet 
ir visų sunkiai dirbančių dar
bininkų, įstatymus gerbiančių 
Amerikos piliečių.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. 22nd St., kertė Leavitt St.
Telephone CanaI 2552

Valandos: 4 iki 6 po piet, ir nuo 
7 iki 9 vakaro.

Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Ekzaminavoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant Lo
tus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo morge- 
čiaus ant lengvų išlygų.

Tel. Randolph 4758 <
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj.

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Room 1303
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų

Namų Tel.: Hyde Park-3395

GOLAN & GOLAN
ADVOKATAI IR PATARĖJAI 

1805-7 127 N. Dearbom St 
Randolph 8899

MAURICE J. GOLAN 
Res. 1102 S. Ashland Blvd. 

Seeley 3G76
------------ --------  -----------

Tel. Haymarket 3669
JOSEPH W. GRIGAL

Lietuvis Advokatas
Kambaris 306, Home Bank Bldg., 
Kamp. Mihvaukee ir Ashland Avės 
Ofiso vai.: nuo 9 iki 5 ir nuo 7 iki 

9 vakare.

S. W. BANES 
ADVOKATAS

Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Building

79 West Monroe Street, Chicago, 
Phone Central 2560 

Rez. 3203 So. Halsted St.
Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

—

y1'1"" ......... .L.,.
Tel. I/afayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th St., Chicago. III.
<—■■■■■ „„ /
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Norint Bordens Pieno

Tik patelefonuokit Fran 
klin 3110. Klausk Patar

navimo Skyriaus, ir pa
duok jūsų užsakymą, — 

jis bus greičiausia pildo- j 
mas. " < ■ • ffi

BORDENS
FarmProductsCo, Ine,

Telefonas Franklin 3110

Graži Mergina—
Gal tamsta esi viena iš tų laimingų ypatų, kurios 

naturališkai oda minkšta ir graži. Gamta pati per 
save padarė, bet pirmiau, bus sveika.

Turi neapkainuojama dovaną — todėl ir prižiū
rėk ją. Nepamiršk, kad graži oda, yra tuomi, kad 
yra prižiūrima. x

Lifebuoy apsaugos gražumą odos. Pripildys odą 
sveikumu ir smagumu kas kartą, kuomet tik prau- 
siesi ar maudysies! su juo. Padaro minkštą švelnią, 
tvirtą ir gražią. Panaikiną veidą gadinančias 
raukšles ir varnos pėdas per metus.

Niekad nevartojai tokio muilo, kaip Lifebuoy.
Jis pagamino mintį visokiam odos prižiūrėjimui.

Mylėsi vaitot jį — smagiai jausitės kas dieną. 
Gamta gelbės užlaikyt jūsų odos gražumą. Tas 
yra labai lengvą su Lifebuoy.

LIFEBUOY
SVEIKAS MUILAS

RALTIJOSAMERIKOC
U UNIJA 9Broadvay. Nev\5vk.NXlJ

HLIETUVŽK
HAMfiUPC.A Pll.IZfkĄ. 

AR&A. UBPOJO.
Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 

Lietuviai važiuoja į Piliavą 
aplenkia Lenkų juostų (karidorių) 
VISA TREČIA KLASSA PADALIN

TA Į KAMBARIUS ANT 2-jų, 4-rių, 
6-šių ir 8-nių LOVŲ

POLONI A .........................................  Rugp. 9
ESTONIA ......................................  Rugp. 23

TREČIOS KLASOS KAINOS 1:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVĄ $106.56 

—LIEPOJŲ IR MEMELĮ $107.00.
Dėlei laiv. ir žinių kreipkitės prie savo agentų

Radiumas kaipo revoliu- 
cininkas

Radiumo atradimas labiau 
surevoliucino mokslo teorijas 
negu kokis kitas atradimas 
trijų šimtų metų bėgiu. Kiek
vienam žmogui privalu apsipa- 
žinti daug maža tikrai su pa
matiniais faktais apie radiumą 
ir radioaktyvumą.

1. Tam tikri pastaraisiais 
laikais atrasti elementai nuo
latos išleidžia šilumą ir kitas 
radiotybes (dvclkybes). Šitie 
elementai su šitomis savybė
mis yra vadinama radioakty
viais.

2. Radiumas yra išgauna
mas daugiausia iš karnolito, 
rudos randamos Coloradoje. 
Išgavimui vienos uncijos ra- 
diumo reikia išriju dešimtų tū
kstančių tonų šitos rudos. Vi
sa radiumo apštis turima pa
saulyje yra mažesnė už treč
dalį svaro.

3. Radiumu dabar bando 
gydyti vėžio ligą.

4. Radioaktyvumas pareina 
nuo atomų sprogimo. Dalelės 
išmetamos oran yra dvejopos 
rųšies, vienos jų vadinama al
fa dalelėmis, kitos beta dalelė
mis; pastarosios yra elektro
nai. Nckurie radioaktyvių 
elementų taipgi išduoda spin
dulius, vadinamus gama spin
duliais.

5. Radioaktyvieji elementai 
giniiniuojasi; jie galima su
grupuoti kaip šeimynas.

6. Kiekvienas redioaktyvis 
elementas kinta į kitą elemen
tą. Sparta, kuria šitas kiti
mas eina, baisiai nevienoda ir 
pareina nuo elemento. Pav., 
radiumas C t išbūva tik vieną 
milioninę sekundos dalį nesu
tapęs kuo nors kitu. Bet to- 
riuino atomas išbūva daugiau 
kaip tris bibonus metų.

7. Radiumas, nors retas 
daiktas, bet labai plačiai pa
plitęs. Jo pėdsakai randama 
visose uolose ir net juros van
denyje.

8. Radioaktyvumo atradi
mas palietė sekamas mokslo 
teorijas:

A. Atominė teorija, vadina
si, kad medžiaga yra išdalina
ma į nedalomus atomus, par
ėjo atmesti.

B. Gauta naujų įrodymų 
Einšteino teorijai.

C. Atrasta, kad medžiaga yra 
elektrybė.

D. Tapo išplėtota visai nauja 
cheminio kibunio teorija.

E. Šviesos vihiių teorija da
bar rinitai abejojama.

F. Dabar įspėjama energi
jos išlaikymo pradas.

G. Žemes seniūno apskai
tymai tapo pailginti šimtais 
milionų metų.

II. Mes turime naują aiškini
mą saules kaitros šaltiniui.

—Paimta iš kitur.

NAUJIENOS, ChicagS, ffl.

“stikliuką”. Ir vietoj degtinės 
nabašninkas pasiėmė bonką 
alkoholiu užpiltą, taip va
dinamų “grybelių”. Išgėrus tų 
nuodų nelaimingą suėmė kon
vulsijos ir po 15 minučių laiko 
pasimirė didžiai kentėdamas’. 
Nabašninkas paliko moterį, 2 
sunu ir dvi dukteris, iš kurių 
jauniausias 16 metų.

Pašovė savo vyrą ir pati bandė 
nusišauti.

Mrs. Wright, jauna moteris, 
kuri gyveno 9142 Longworth 
gatvės Delray, tankiai susibar
davo su savo vyru. Wright 
mėgo išsigerti ir pareidavęs vė
lai vakarais ir keldavo namuo
se triukšmą. Taip šį vakarą 
parėjęs susibarė su savo mo
terių ir ją bausdamas pa
stūmėjo ant kėdės. Tuoin tar
pu pašokęs įnamis bandė per
kalbėti Wright ir ikad ramiai 
jis eitų gulti.

Pasinaudodama proga Mrs. 
Wright atsinešė revolverį ir su 
žodžiais: “Aš užbaigsiu viską”, 
šovę į savo vyrą, pataikydama 
į krutinę. Vyras tuoj nuvir
to, moteris apalpo ir bandyda
ma nusišauti pataikė tik į lu
bas. Wright nugabentas li
goninėn, esąs kritiškam pa
dėjime, o moteris uždaryta ka
lėjime.

Joseph Shecter pabaudė 
savo dukterį Eleną 18 metų, 
pasidėjęs ant kelių sudavė dir
žu per užpakalį. Užpykus duk
tė apleido tėvų namus ir da
bar tėvai mano ją sujieškoti su 
pagalba policijos. Dukrelė 
pamiršdavus vakarais sugrįžti 
namo.

Didžių ežerų darbininkai nu
balsavo streikuoti. Streikan 
išeiti balsavo jurininkai, peč- 
kuriai ir laivų krovėjai.

Greitu laiku Detroite bus vy
kinamosios tarybos konferenci
ja, kuri aptars darbininkų bė
gančius reikalus.

Daugelis valdų numato rei
kalą nestreikuoti, nes nepato
gus laikas, o ir krovėjai, kaip 
pranešama, didžiumoje neimi ji 
štai. Bet unijos nariai tvirtina, 
kad 65% krovėjų yra unijistai.

DETROIT, MICHIGAN 
r ■\

West 1394 Heml. 6678
WM. J. STOLL CO., |

J. Balchiunas pagelbininkao ;
(arba asistentas)

GRABORIUS
1029 — 25th St., 9509 Cardoni

Detroit, Mich.

cigaretai

MRS. A. MICHNIEWICH 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Telefonas Yards 1119

TIES!
Anglių stoka gręsia Fordo 

fabrikui.

Jie yra 
GERI! 10*
Pirk šiuos cigaretus ir 

sučėdyk pinigus.

................. M 1 T-.-.— rr. .mul. ■ ■ jbuii

Kl. Jurgelonis
ADVOKATAS

DVODA TEISIŲ PATARIMUS

K. GUGIS
z ADVOKATAS -

Miesto ofisai \
127 N. Dearborn St., Room 1111-13
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6'

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekvie
ną vakarą, išskyrus utaminką ir 
ketvergą. Nedėliomis nuo 9 iki 12 
ryto.

V. .................................m..........— .1.

1 DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

25 E. Waahington St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryta 

Telephone Central 3862 
1824 Wabansia Avė.

Valandos: nuo 6 iki 8 vakaru 
Rezidencijos tel. Kedzie 7715 .--------- - - ------------- .....---- 12

Telephone Boulevard 5052
DR. A. JUOZAITIS

BEMISTAS
Valandos: nuo 9 iki 9 vai. vaka
re. Seredom 9 v. ryto iki 12. Va
karais 6—9. Ne d 81. pagal sutarimą 
8261 So. Halsted St., Chicago, III.

A. MASALSKIS
Graborius

Atliekame dar
bą kuopigiau- 
siai. Mažus 
grabus turime 
nuo $3 ir aug- 
ščiau, dide
liems nuo $25 
ir augščiau. 
Taip pat turi
me gerus au
tomobilius dėl 
krikštynų ir tt.

Reikale kreipkitės
3307 Auburn Avė.

Tel. Boulevard 4139

LANSING, rugp. 3. — Del 
anglių stokos turėsią užsidary
ti kai kurie Michigan valsti
jos fabrikai. Gauta žinių, kad 
Fordo automobilių fabrikas 
Detroite teturįs anglies 14 die
nų. Jeigu iki to laiko nebus 
gauta anglies, tai fabrikas tu
rėsiąs sustoti.

Detroito žinios.

DR. F. MATULAITIS, 
8709 Jos. Campan A v. 

DETROIT, MICH.
Ofiso valandos: 1—3 dieną 

7—8 vakare
Tel. Market 6234, Market 4526k,... ..........

.............................—...................—■ II ■■1.1. ........................O

JIEŠKAU APS1VEDIMUI MER- 
ginos, arba našles nuo 28 iki 30 me-1 
•tų. Aš 29 metų, gražios išžiuros. 
Katra mylėtų ant Courto imti šlubą, 
prašau, kad su pirmu laišku prisiųs- 
tumėt paveikslą.

JONAS ŽILINSKIS, 
9581 Hindle Avė.,....... Detroit, Mich.

JIEŠKAU PETRO JUREVIČIAUS, 
Rokiškio apskr., Abelių valsčiaus. 
Amatu kriaučius iš Lietuvos, girdėjau, 
kad gyvena kur nors angliakasyklose. 
Atsišaukit, yra svarbių žinių nuo jū
sų brolo Vladislovo iš Lietuvos. Jai 
kas žinot — praneškite — busiu dė
kingas. Karolis Juškevičius, 1510 
Mullotic St., Detroit, Mich.

JIEŠKAU SAVO MOTERIES MA- 
rijonos Burke (Burčikiene), kuri ap
leido namus, palikdama 14 mėnesių 
mergaitę vardu Biruta. Sugryžk! ta
vo duktė, šauksmu tavęs meldžia. 
Duok žinoti, kaip manai pasielgti. 
Jei neatsiliepsi, aš griebsiosi aštres
nių įmonių. Tavo vyras ir duktė. J. ir 
B. Burčikai, 9680 Dyar St. Ham- 
trainck—Detroit, Mich.

Phone Monroe 4680
North American 

Accordion Mfg-. Co.
Išdirbėjai 
riaušių ir leng 
viausių armo
nikų, pianų ii 
kitų instru
mentų. Mu- 

armonikos yra 
gvarantuotos. 

senas armonikas iv

sų

Mes mainome 
darome naujas.

924-26 So. Halsted St
Chicago, III.

Įveskite elektrai dratus savo stotoj
Tai kodėl ne šaukiate musų atstovą patogiam laike, kad jums duotų 
aprokavimą įvedimo elektros į jūsų namą. Musų kainu yra prieinama.

Bridgeport Electric Co., 
1619 W. 47th Street 

Telefonas Boulevard 1892 ir 7101

Ofiso Telefonas Boulevard 7820
DR. M. T. STRIKOL’IS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai. 10:30; 3:<30-5 ir 6:30-8:30. Ned. 10:30-12:00 dieną 

4601 South Ashland Avenue, CHICAGO, ILL,
Nam.: 2914 W. 43rd Street, Tel. Lafayette 263

Nelaime su degtine.
A. a. J. Šliumba vos spėjo 

sugryžti iš Lietuvos, kaip pa
tiko jį nelaime. Liepos 30 d. 
išlipo Detroito stoty atkeliavęs 
iš Lietuvos ir linksniai patrau
kė ipaš savo šeimą, kuri gyve
no prie E gatvės. Pasisvečia
vęs su savo šeima ir būdamas 
nuvargęs nuo keliones, greit 
ėjo pasilsėti. Ant rytojaus, 
kol jo moteris pagamino pus
ryčius, jis atsikėlęs, ėjo ką 
nors užkąsti. Pirm užkandžio 
nusiskundė* kad nesijaučiąs 
gerai, tad bandysiąs išsigerti

Piliava, Kaunas ir Vilnius
Jei jus manote važiuoti Lietuvon 

pasimatymui su giminėmis arba no
rite atsikviesti draugus, žiūrėkite, 
kad laivakortė butų pirkta pas The 
Royal Main Line. Dideli ir populia
riai laivai:. “Orduna”, “Orbita” ir 
“Oropesa”, kurie plaukioja tarpe New 
Yorko ir Hamburgo kas dvi savaiti. 
Jie yra labai gražiai ir švariai įreng
ti. Trečia klesa tiesiog yra puiki. 
Bus labai žingeidi! važinėti tais lai
vais. PilngB informacijas gausite nuo 
agentų arba

THE ROYAL MAIL STEAM 
PACKET CO.,

117 W. VVashngton St., Chicago. 
325 Second Ave^, So. Minneapolis.

Baigusi 
Akušeri- 
>s kolegė 

ią; ilga 
praktika- 
nsi Penu* 
silvanijos 
hospitalė- 
e. Pašėk
ui ngai pa
tarnauja

orie gim- 
lymo. Due 
la rodą vi 
sokiose li
gose ir ki
ekiuose rel 
caluose mo
rerims ir 
merginomis.

--------------------- — --—j

^BR.HERZMAN^
IS RUSIJOS

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

Gydo aštrais ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodas X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W.
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

v Dienomis: Canal 
3110 arba 357

Nakt. Drexel 951 
Boulevard 4136

3313 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak. 
is=s==r:==================4

Telefonai:

PRANEŠIMAS
Ofisas Dr. G. M. Glaser pereina 
į rankas žento ir partnerio D r. 
Charles Segal. Visi senieji paci
entai ir draugai aplaikys apžiū
rėjimą ir gydymą kaip ir nuo 
paties

DR. G. M. GLASER 
Ofisus *

3149 S. Morgan St., kertė 32 St.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 3 po pietų, 5—7 
vakare. Nedėliomis nuo 10 —' 

2 po piet.
Telephone Yards 687

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 15 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

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

ryte iki 1 vai. po piet.
Telefonas Drexel 2880

L i , --------- -7

J Telefonas: Boulevard 7042

j DR. C. Z. VE2ELIS !
Lietuvis Dentistas

4712 South Ashland Ave.j
■ arti 47-tos gatvės

Tel. Pūliniam 5432
ge-

A. SHUSHO 
AKUŠERKA

Turiu patyrimą 
moterų ligose; rū
pestingai prižiū
riu ligonę ir kūdi
kį laike ligos.
10929 S. State St.

Chicago, III.
EINU IŠ BIZNIO

Kiekvienas siutas ir overkotas 
bus parduotas nepaisant ant 
nuostolių. Siutai ir overkotai $5(1 
vertės, dabar $13.50 ir aukščiau 
(Sutiktume, kad kas pirktų ata
ką ir fixtures. Stakas perkamas 
25% iki 40% pigiau negu mar* 
keto kaina.

S. GORDON,
1401 S. Halsted St. & 789 W. 14th J* 

Atdara vakarais iki 9 vai.

MRS. M. WAITKIEWICZ 
(Banienė)

DR. VAITUSH. O. D
Lietuvis Akie Specialistas

Akušerka
3113 S.Halsted ui.
Tel. Blvd. 3138 

Per 15 metų pa
sekmingo prak
tikavimo turiu 
patyrimo. Pasek
mingai patarnau
ju prie gimdymo. 
Kiekvienancje at
sitiki m<e teikiu 
ypatišką prižiū
rėjimą. JDeodu 
patarimui mo
terims ir mergi
noms veltui.

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

OptometrUt
Tel. BOU levard 6487 
4649 S. Ashland Av4. 
Kampas 47-tos gat. 

2-ros lubos.

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigulio, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p. 
1545 West 47th St.

Phone Boulevard 7589

T)R. s. BIEžIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X-Spinduliai
Ofisas 2201 W. 22nd St., kampas b 

Leavitt St. Tel. Canal 6222.
Rezidencija 3114 W. 4M St, 

Tel. Lafayette
Vai. 1—4 ir 7—9 N*f ckk* 

—■■■■■■■ —U...........................  .i ■. .......... i, —

ŠIANDIE PINIGU 
KURSAS 

Siunčiant Lietuvon per mus: 
17c. už 100 auks. 

arba
585 auks. už $1.00 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas 

Pristatymas užtikrintas 
Trumpame laike

Central Manufacturing 
District Bank
State Bank— 

Clearing House Bank 
1112 West 35th Street
Turtas $6,000,000.00

Dr. AL. DAVIDONIS ] 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 2816 So. Michigan Avė.

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 3 vai. po piet.

Telefonas Victory 9082

Tel. Austin 737

DR. MARYA 
DOWIATT—SASS

Kątik sugrįžo iš Califomijos ir 
vėl tęs savo praktikavimą po No.

5208 W. Harrison St.
Valandos 8—12 kasdieną ir 6—8 

vakare išskiriant nedėldienius.

Rezidencijos tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ii* visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dieną 
Res. 1139 Indenendence Blvd. Chicago
f .........    "A

DR. P. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 South Halsted St. 
Tel.: Boulevard 7179

VALANDOS:
9 iki 12 pietų, 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos Tel. Fairfax 5574 

Chicago.

Dr. Yuška
1900 So. Halsted St.

1 Tel. Canal 2118
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 

8 vakaro
Rezidencija 2811 W. 63rd St.

Tel. Prospect 3466

Dr. Maurice Kahn
Gydytojas ir chirurgas

4631 So. Ashland Avė.
Tel.: Yards 994

Ofiso vai.: 8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 I 
ir 7 iki 9 v. nedėldieniais nuo 10 I 
iki 1 vai. po pietų.

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 12 ryto; 1 iki 8 
po piet, 6 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto
1821 So. Halsted St., 

Kampas 18 ir Halsted St.

Tlephonas Yards 5032

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan St., 

CHICAGO, III. 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare.
Nedelioms ofisas yra 

uždarytas

DR. C. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18th St.

Valandos: 9—12 ryto ir 1—8 vak. 
Phone Canal 0257

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 iš 

ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. A. J. BERTAŠIUS ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3464 So. Halsted St. Chicago, 111.
Tel. Boulevard 5913 

Ofiso valandos: G—8 vak. 
Residencijoą Tel. Boulevard 1042

Telephone Yards 1532

DR. J. KOLIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 
6 iki 9 vakare

3259 So. Halsted St., Chicago,

IMPERFECT IN ORIGINAL
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TRYS PRIGĖRĖ.

ežere

co gal
metu
VValsb
Junior

'enk tądien io vakare
jėrė Corsvin Eckel, 17 me- 
amžiaus, 4449 N. Francis- 

„ jo brolis Everett, 15 
amžiaus, ir Thomas 

53 m. amžiaus, 721 
terrace.

pasipainiojo policistas ir nutė- 
mijęs, kad šuo be “žvaigždės” 
bandė su savo tinklu jį pasi
gauti. Savininkas tatai paste
bėjęs dar bandė paslėpti savo 
buldogą, bet jis pats buvo už 
kojos su virve nuo trepu nu
temptas gatvėn. Gi šuo nuvež
tas cypėn. Kiek vėjiau K. R. 
pasiėmęs advokatų savo 
dogą “išbylavo..

kalbų, dainų ir kitokių pamar- 
ginimų.

Kaip girdėti, protesto mitinge 
žada dalyvauti visi northsidie- 
čiai be skirtumo pažiūrų bei įsi
tikinimų. — Sandarietis.

bei vadovauti įvairiose draugi
jose, gana dažnai priselini pa
rašyti į laikraščius korespon
dencijas arba ir šiaip praneši-

APSIVEDIMAI. PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

bul-

CICERO.

V. ž. Kliubo darbuotė.

YLA PAšONĖN.

PROGRESO PARODA ATJAU 
ČIA STREIKĄ.

Laiku gatvekarių streiko ne
daug žmonių tesilanko Progre 
so Parodom Sakoma, kad de 
streiko, ypač jei jis ilgiau tę
sis, paroda daug nukentės.

Miesto Majoras Thompso- 
nas paleido darban šešioliką 
“džitnei busų”. Jis rengiasi 
dar daugiau jų išgauti. Visi 
šitie “džitniai“ vežioja žmones 
už 5 centus. Jie, sako, pasilik
sią ir gatvekarių streikui 
baigus. Tas, suprantama, 
vekarių kompanijoms 
yra pašonėm

BRIDGEPORT.

PLĖŠIKAMS TEKO 
MĖSOS.

DAUG

Plėšikai apipuolę 
ir Oake kompanijos 
Jackson blvd.) vežikų ir 
mę iš jo vežimų su mėsa 
tės 3,500 dol. Plėšikai kol 
dar nesugauti.

Roberts 
(1 lt W. 

atė- 
ver- 
kas

LIETUVIO ŠUO PAKLIUVO 
KALĖJIMAN.

K. R., 17 gat. ir Halsted gt., 
saulei patekėjus išėjo su savo 
“buldogu” ant trepu tyru 
pakvėpuoti. Suprantama, 
tik išbudus iš miego juodu 
buvo tinkamai apsirengę,
laimei kur buvęs ne buvęs

oru 
dar 
ne-

u narį 
AISJCHOR

NCHORrDONALDSOK
PER 12 DIENŲ Į LIETUVĄ 
Greičiausia vandenitr kelionė 

Su ypatišku ekskursijos palydovu 
su staptelėjimu prie Southamptų- 
nu, dėl Danzigo, Piliavos, Memelio 
ir Libavos, ant vieno iš trijų grei
čiausių jūrių milžinų, kurie aplei
džia New Yorką kas UTARNIN- 
KAS.

Visi trečios klesos pasažieriai 
kambariuose.

MAL’RETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA.

Taipgi per Liverpoolį ir Glasgovvą. 
ASSYRIA ...................... Rugp. 11
CARMANIA ..................  Rugp. 17
ALGERIA ........................... Rugp. 25.

laivakorčių ir informacij'ų kreip
kitės prie artimiausio agento jūsų 
mieste, arba apielinkėj.

Reikalingi akiniai.
Jei kenti galvos skaudijimų,
Jei skaitant raidės susilieja,
J«i iš raidės darosi dvi.
Jei turi uždegimų aklų,
Jei skaitant ar siuvant akis sken

da, tuomet reikalaukit akinių.

John J, Smetana
Akinių specialistae 

1801 So. Askland Ave^ 
Kampas 18-os gatvės.

Ant trečio augšto virš Platt'o aj> 
tiekos, kambariai 14, 16, 16 ir 17 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vai. vak 
Nediliomie nuo 9 r. Iki 12 pietų.

PUIKIOS NAMINIS GYDUOLĖS
(Geras tonikas)

Žinomas per 25 metus
Nežiūrint kokią ligą ar nesmagumą 

turėtumėt arba nerastumėt tinkamo 
daktaro, ATEIKITE PAS MANE, aš 
pastatysiu jums ant kelio sveikatos 
su pagelba mano PUIKIŲ NAMINIŲ 
GYDUOLIŲ. Mes taipgi siunčiame 
paštu — $1.25 už butelį.

HELEN SCHYMANSKI 
1958 Cortland St., šiaur-Rytinis kam

pas Robey St.
Phone Armitage 4913 

Chicago, IU.

DR. W. YUSZK'^VVICZ
Gydo visokias ligas: galvos, 

I akių, reumatizmą, paralyžių; taip- 
j gi kitas visokias gydau gamtiškais 

budais.

1407 Milwaukee Avė.
Tel. Humboldt 5849

pasi- 
gat- 

tarsi

Lietuvių golfininkų susi
rinkimas.

Rugpiučio 4 dieną Fellowship 
salėj (831 W. 33 PI.) Lietuvių 
Golfininkų Kliubas laikė savo 
antrą susirinkimą. Susirinki
mas buvo gana skaitlingas, rim
tas ir gyvas. Atlikus kas rei
kia susirinkimą atidarant, pir
miausia buvo svarstoma kada 
pradėti turnamentą (turnirą). 
Visapusiškai apkalbėjus šį da
lyką nutarta turnamentą pradė
ti šio mėnesio 21 dieną. Loši
me nutarta prisilaikyti Western 
Golf Associjacijos taisyklių.

Pradėjus kalbėti apie kvalifi
kacijas lošime, nutarta lošti tik 
18 skylių. Gi pusiaufinaliame 
lošime nutarta lošikus padalinti 
į tris sekcijas. Kiekvienos sek
cijos geriausis lošikas gaus pri
zą. Moterims nutarta duoti 
specialę sekciją.

Reikia pažymėti, kad šiame 
turnamente dalyvaus žymus lo
šikas ponas A. K. Menas iš 
“Onvventsia Club”.

Lietuviai golfininkai tapo už
kviesti lošti “Golf” į “Onwent- 
sia Golfininkų Kliubą”. “On- 
vventsia Golf Club” yra vienas iš 
žymiausių Chicagoj. Prie jo 
priguli visi Chicagos turtuoliai.

Kiek teko patirti, turnamente 
dalyvaus gana gražus būrelis 
lietuvių golfininkų.

— Reporteris.

Liepos 28 d., V. ž. Kliubas lai
kė savo susirinkimą. Atlikus 
kas reikia susirinkimą atidarant, 
nutarta prisidėti prie išneši
mo protesto prieš suvaržymą 
ateiviams teisių. Likosi taipgi 
išrinkta delegatai į busiančią 
protestui išnešti konferenciją, 
kuri įvyks rodos rugpiučio 13 
dieną.

Šis kliubas yra prisidėjęs prie 
užlaikymo knygyno.

Sąryšis, kuris užlaikydavo 
knygyną, dar tebegyvuoja Cice- 
roj, bet knygynas bus jau metai 
kaip panaikintas. Knygyną ma
nomą vėl atgaivinti. Minėto 
kliubo delegatai vis dar tebelan- 
ko Sąryšio susirinkimus.

— Cicerietis.

bos tatai padaryti yra negali
ma. Ypač yra visai negalima 
tinkamai išdėstyti savo mintis 
ant popieros.

Kurie norėtų lankyli minė
tą. mokyklą, dėlei informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: J. P. 
Olekas, 310G So. Halsted St J 
Chicago, III.

Mokintis ir šviestis yra visų 
darbininkų užduotis. Gi mokiu 
tis nėra niekados vėlu. Tik rei
kia noro lavintis ir stengtis 
prie gyvenimo tinkamai prisi-

JIEŠKAU APS1VEDIMUI MERGT- 
nos ar našlės, tik negyvanašlės, nese- 
nesnes 25 metų. Aš 29 metų vaiki
nas. Meldžiu su pirmu laišku ir pa
veikslą prisiųsti.

J. STONE 
General Delivery, 

Chicago, Iii.

PARDAVIMUI karčiama ge
roj vietoj. Renda pigi lystas ge
ras. Visokių tautų apgyventa, 
biznis gerai išdirbtas. Platesnes 
žinias patirsite ant vietos. 558 
W. 37th St. i

BRIDGEPORTO ĮVAIRUMAI.

Kas nekas turi nukentėti dėl 
pereitą sekmadienį Westsidėj 
bažnytinėj svetainėj nevyku
sios bendros konferencijos, bet 
“vargšui“ Bagdžiunui už lapės 
latarnavimą dešiniesiems tik
rai riestai. Dabar visi tautinin
kai už neištikimybę rengiasi 
suruošti jam tokią pirtį, kad 
jis iš jos išėjęs gal bus “bal
as” visą savo amžių... Rodos 
autininkams bent kiek reikė- 
ų suminkštėti ir iki šiol bu

vusiam “ištikimam” savo 
draugui “susimylėti” ir jam 
okios didelės “pakiltos” neuž- 

duoti...
Bridgeportietis.

NORTH SIDE.

Iš vietos draugijų darbuotės.

Ši kolonija kad ir nėra tirštai’ 
apgyventa lietuviais, bet vienok 
ji yra pusėtinai gyva ir susipra
tusi. čion pažangiosios organi
zacijos yra susirišusios į taip va
dinamą North Sidės Draugijų 
Sąryšį. Visi didieji darbai yra 
atliekami Draugijų Sąryšio var
du.

Keletas mėnesių atgal čion su
siorganizavo A. L. T. Sandaros 
23 kuopa. Liepos pabaigoj ši 
kuopa prisidėjo prie Draugijų 
Sąryšio. i

Paskutiniame savo susirinki
me minėta kuopa priėmė protes
to rezoliuciją prieš p. Johnsono 
bylių prieš suvaržima ateivių, 
ši rezoliucija bus įteikta vieša
me protesto mitinge. Protestas 
yra rengiamas rugpiučio 18 die
ną Wicker Park Hali salėj. Bus bos, nes juk daugeliui darbi- 
programas, kuris susidės iš pra- ninkams pasitaiko dalyvauti

GERAS APSIREIŠKIMAS.

mokslo, 
kuris iš 
vakari- 
vasaros 

sodai ir

i Lietuviai darbininkai kas 
kart vis labiau ir labiau pra
deda suprasti svarbą 
Pirmiau būdavo retas 
darbininkų lankydavo 
nes mokyklas, o ypač 
laiku kada sužaliuoja
miškai, tai apie lankymą mo
kyklų nei kalbos nebūdavo.

Bet laikai jau atsimainė. 
[Žmonės pradėjo jau suprasti, 
kad laikas visados yra bran
gus: brangesnis net ir už pini
gus. Todėl išmintingesni dar
bininkai pradeda sunaudoti 
brangų laiką.

Darbininkai jau pradeda su
prasti reikalą šviestis bei la
vintis prie kiekvienos progos. 
Jie jau ryškiai supranta, kad 
šioj šaly gyvenant visų pirma 
reikia išmokti gerai skaityti ir 
rašyti lietuvių ir anglų kalbas. 
Nes darbininkai nemokėdami 
gerai skaityti ir rašyti, negali 
jie orientuotis dienos • klausi
mais, bei suprasti savo klesos 
reikalus. Tokius darbininkus 
kiekviena banga bei audra iš
muša iš vėžių. Ne dėl kitos 
priežasties ir bolševikams bu
vo pavykę laikinai darbininkus 
suklaidinti. Gi mokintis

I kuomet nėra vėlu.
Visokiais budais galima 

kintis, bet sėkmingiausia 
nuosekliausis būdas mokintis 
yra lankymas mokyklos, nes 
tik mokyklose galima sėkmin
gai mokintis.

Mokyklų yra visokių. Yra 
net ir tokių mokyklų, kurios 
garsinasi išmokina stebuklin
gai greitai. Tokioms mokyk
loms, suprantama, daugiau 
rupi doleris negu sėkmingas 

| mokinių mokinimas.
Viena iš gerų mokyklų, kiek 

man teko patirti, yra Ameri
kos Lietuvių Prekybos ir 
bų Mokykla. Ši mokykla 
giria jokiais stebuklais, 
gali pasigirti išmokytais 
kiniais. Pereitais motais 
mokyklą lanke suvirš du
tu mokinių. Ją taipgi nemažai 
mokinių lanko dar net ir da
bar vasaros laiku. Minėtos mo
kyklos vedėju ir mokytoju yra 
Juozas P. Olekas. Jis yra pri
tyręs mokytojas ir pasišventęs 
Iš širdies suteikti lietuviams 
darbininkams kuodaugiausia 
reikalingojo mokslo. Jis yia 
užbaigęs aukštesnį mokslą uni- 

| vesitete ir studijavęs teisių fa
kultetą. Jis yra sėkmingas ir 
gabus mokytojas.

Visi darbininkai kurie nori 
lavintis ir būti apšviestesniais, 
tai patartina lankyti nors va
karines mokyklas, kuriems ap
linkybės neleidžia tatai daryti 
dienomis. Nes lankydami mo
kyklas ir lavindamiesi nei kiek 
neapsivilsite, bet busite apšvies 
tesni ir sekmingesni savo gy
venime.

Ypatingai patartina mokin
tis lietuvių gramatikos ir rašy-

nie-

mo- 
ir

Kal- 
nesi- 

tik 
mo

sią 
šim-

— Besibastantis mokinys.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

“Naujienų” num. 181 tilpusioj 
korespondencijoj iš Roselando, 
“Draugiškas vakarėlis” įsiskver
bė nemaloni zeceriška klaida, 
vietoj: “Darbininkų Partijos” 
kurios programas yra daug di
desnis net ir už Farmerių Parti
jos programą”; turėjo būti: 
“Darbininkų Partijos”, kurios 
programas yra daug dešinesnis 
dar net ir už Farmerių Partijos 
programą,

— šapos Darbininkas.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

Jokie apskelbimai iŠ streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
'dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
nai ir t.t. turi būt iš kalno

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
ilieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint į sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Pranešimai
Draugijų viršininkų ir darbuotojų 

domei . Kviečiame visus draugijų 
viršininkus ir darbuotojus atvykti į 
susirinkimą, kur bus svarstoma ap- 
vaikščiojimas kas dėl Amerikos pripa
žinimo Lietuvos de jure. Susirinki
mas įvyks seredoj, rugp. 9 d., 7:30 v. 
vak., Raymond Chapel, 81(5 W. 31st 
St. Kviečia

Bendras Tautininkų, Sanda- 
riečių ir Socialistų Komitetas

Roseland. — Lietuvių Darbininku 
Namo Bendrovės šėrininkų mėnesini 
susirinkimas įvyks rugp. 7 d., 7:30 
vai. vak. Chas. Strumilo svet., 158 E. 
107 gatvės, kampas Indiana Avė. Visi 
šėrininkai ir šėrininkės malonėkite at
silankyti laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr.

Auditorium Ben- 
įvyks rugp. 7 d 
Spulkos name, 

direktoriai ir at-

Chicagos Lietuvių 
droves susirinkmas 
7:30 v. v., Keistučio 
840 W. 33 St. Visi 
stovai malonėkite laiku atsilankyti,
nes turime svarbių reikalų apsvar
stymui, taipjau bus išduoti raportai 
apie bendrovės darbuotę.

— Valdyba.

North S'ide. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
panedėlyj, rugp. 7, 7:30 v. v., bažny
tinėj salėj. Visi nariai ir norintįs 
prisirašyt malonėkit pribūti.

— Sekr.

Chicago Lith. Pol. and Ben. Club 
susirinkimas bus rugp. 7 d., 7:30 y. v. 
K. Gromanta svet., 4535 So. Rockvvell 
St. Visi nariai malonėkite pribūti.

— George Wasilo, Prezidentas.

Chicagos Liet. Taryba laikys savo 
mėnesinį susirinkimą antradienį, 
rugp. 8 d., 8 v. v., Mildos svet., 3138 
So. Halsted gat. Visi atstovai susi
rinkite. Yra daug svarbių dalykų.

— Valdyba. 
----------------- 1----------

North Side. — L. L. P. valdyba šau
kia savo kolonijos draugijų valdybas 
ir darbuotojus pasitarimui apie ap- 
vaikščiojimą Lietuvos pripažinimo. 
Susirinkimas įvyks pimvadienyj, rugp. 
7 d., 7:30 v. v. parapijinėj svetainėj, 
1644 Wabansia Avė.

— Kviečia L. L. P. Valdyba.

Roseland. — Draugijų Sąryšio de
legatų, palaikančių Aušros knygyną, 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugp. 
8 d., 7:30 vai. vak., Aušros kamba
riuose, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
delegatai ir delegatės malonėkite lai
ku atsilankyti ,nes turime daug svar
bių dalykų apsvartymui.

— Jonas Tamašauskas, sekr*

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGŲ DENGĖJAI

Kiauri stogai sutaisomi ir gvaran- 
tuojami, $4.00. Automobilių trokų 
patarnavimas visoj Chicagoj ir apiė- 
iinkėj. Įsteigta 34 metai. Didžiau
sias ir geriausiai įrengtas stogų den
gimo jardas Chicagoj. Tiktai patyrę 
unijos darbininkai čia dirba. J. J. 
Dunne, Rooflng Co., 3411-3413 Ogden 
Avė. Tel. Lawndale 0114. — Visi 
Skyriai.

PARDAVIMUI pienine. Par
duodama kasdien 50 kenų pieno. 
Randasi pietinėj daly miesto.

Naujienos Box 84.

VIENAS Iš PUIKIAUSIŲ NAMŲ 
BRIGHTON PARK’E 

2424 W. 45th St.
Naujas 2 lubų muro namas, — 4 pa
gyvenimai, — 3 po 5 kamb. ir vienas 
6 kamb., visi vėliausios mados įtaisy
mai. Savininkas mainys ant mažes
nio namo arba loto ir padarys pasko
lą be jokio komišion ant lengvaus iš
mokėjimo. Kreipkitės prie savininko? 
Stanley Maitinkus?, 3335 S. Halsted 
St., Phone Yards 0894.

PARDAVIMUI tajerų vulka- 
naizinė šapa su pilnu staku, kas 
tik reikalinga dėl automobilių. 
Šaukit

J. ŽAKE, Yards 2608

PIGIAI 175 AKERIŲ GEROS ŽE- 
mės farma pardavimui ir visi budin- 
kai: namas geras, 8 kamabriai, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, 15 vištų 
ir visi įrankiai. Kaina $4,000; įrrro- 
kėt $2,000 likusius ant ilgo ir lengvo 
išmokesties. Taipgi turiu mažų ir 
didelių farmu ant pardavimo. Rašy
kit Mr. B. Galio, West Leyden, N. Y. 
R. F. D. 1.

ELEKTRO ŠVIESA
Išvadžiokite stubą dratais. Pi

giausia kaina, gvarantuotas dar
bas. Cash ar lengvais išmokėji
mais. Te]. Nevada 6977. Tom. 
Hogan.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gera vieta ir gerai biz
nis eina. Svarbi pardavimo prie
žastis. Pašaukit

Lafayette 6177

- ______________________j

Noriu ištaisytų lotų, arba pirmą 
už namą įmokėjimą už 5 pasažierių, 
1920 Buick, Rex Winter Top automo
bilių; geri taleriai, vienas visai nauju- 
tit; automobilius A 1 padėjime, South' 
aipa South-west pusėje. Tel. Boule
vard 7899.

DIDIEJI CHICAGOS, COOK PA- 
vieto, fėrai greitai bus, Mayvvood, III. 
Rug. 25 iki Rūgs. 4. 10 didelių die
nų ir naktų, kurios patrauks 350,000. 
Norinti red-hot minkštų gėrimų, ice 
cream etc., turi matyt managerį, room 
226, 31 W. Lake St. Prieinamos už 
vietą kainos.

FOTOGRAFŲ ATIDAI
Pardavimui puiki didelė Studio la

bai geroj vietoj; turi būti parduota į 
trumpą laiką. Tai yra nepaprastai 
naudinga proga jaunam lietuviui ar
tistui, kuris nori savo ateitį pakelti. 
Atsišaukite į Naujienų Skyrių, 3210 
So. Halsted St. num. 135.

—, ... ........................    -i

KAS NORIT BIZNIAVŲ LOTŲ 
pirkt ar mainyt. Turiu du kampiniu 
lotus, išmokėtus, parduosiu pigiai ar
ba mainysiu ant automobilio, bučer- 
nės, namo ar groserio nepaisant kokioj 
apielinkėj. Atminkit tolimesniame lai
ke bus dideli pinigai. Lotai randasi 
West Pulįmanė, prie bizniavos gat
vės. Atsišaukit tuoj. J. Namon, 808 
W. 33 PI. arti Halsted St. Telefonas 
Boulevard 1550.

PARDAVIMUI barbernės fix- 
tures — viskas, kas tik yra rei- 

JIEŠKAU KAMBARIO APIELIN-1 ViSai. b‘Sk‘
kėj Englewood 59 ar 58, tarpe Halsted Į vaitoti, atrodo kaip liauji. I ar- 
St. ir Ashland Avė.; aš turiu ir 
žą 5 metų vaikiuką, tai norėčia, 
pagamintų ir valgį ir prižiūrėtų 
na vaikiuką.

S. REKSTIS, 
5907 So. Racine Avė.

JIESKO KAMBARIŲ

duosiu labai pigiai. 3357 South 
™ Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ -- - - - - - - - - - - - - - - - v- -
MOTERŲ

PARDAVIMUI GROSERNŪ. SAL- 
dainių ice cream, cigarų ir kitokių 
reikmenų. Renda pigi, geras biznis, 
cash. apgyventa visokių tautų, kas no
ri tnkin biznio/

Atsišaukite:
2800 So. Emerald Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Pardavimui 2 pagyvenimų mūrinis 
namas po 6 ir 6 kambarius, elektra^ 
maudynės, visur kietmedis, aukštas 
cim«ntuotas skiepas, pečiaus šiluma, 
rendos neša $95.00 į mėnesį, kaina tik 
$8,500, jmokėt reikia $3,000, o kitus 
palikt rendoms, namas randasi pui
kioj vietoj Southside.J’nt bulvaro; kas 
jieškot gero name/1 - pigiai, tai pasi- 
skubinkit, ba tuoj bus parduotas. J. 
Namon, 808 W. 33 PI. arti Halsted st.

REIKIA 50 merginų lengvam
.v PASARGAdilbtuvės daibui, nuo šmotų Didelė lietuviui proga, kalbančiam 

darbas, gera alga. American In- nors kiek lenkiškai, lietuvių apgyven- 
cjnlnfpd Wirp Cnhlp Cn 954 W toj viet°b keletas lenkų ir slavų į bu- suiated wne uaoie UO., w-hemės ir grosernės biznį. Pigiai. 
21st St. Veikite tuojaus.

Į Pašaukite:
Lafayette 6372

ANT MAINYMO
Turiu gerą namą, puikioj apielin

kėj. Mainysiu ant bučernės, groser- 
nės, saliuno ar kito kokio biznio, pasi- 
skubintkit kas norit geros progos.

J. NAMON,
808 W. 33rd PI., arti Halsted St.

Phone Boulevard 1550

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

BODY VI- 
ant 30 sedy- 

Atsišaukite 
nedėlioj visą

PARDAVIMUI BUSS 
sai naujas, nevartotas, 
nių. Parduosiu pigiai, 
nuo 5 iki 10 vai. vak.,

REIKIA vyrų ir moterų vai-1 dieną:
džios darbui, pašto klerkų, laišk- Vienas šiaurę
nėšių, geležinkelio klerkų, mote- Chicago, III.
rys, kaipo klerkos—typistės etc. | = 
O’Brien School, 219 S. Dearborn 
St. Room 209. NAMAI-ZEME

REIKIA DARBININKĮĮ
VYRŲ

PARDAVIMUI KAMPINIS LO- 
tas ,60x125 pėdas ir 4 kambarių mu
rinę stuba, gerai įrengta. Parduosiu 
už teisingą pasiūlymą. Savininkas 
ant vietos

6559 S. Maplevvood Avė.
REIKIA salesmanų — turime Ja-1 PARDAVIMUI UP-TO-DATE GA- 

bai puikia pardavojimo propoziciją. radžius i23rd St. & Westem Avė. 
Apsukrumas vadovauja — gera komi- <<Dixie Highway„ Lotas 72%x2H 
ši na, kurią galėsite padalyti pinigų, pėdas; viskas įtaisyta ir apmokėta; 

zmon.es uz‘,ir^.a. na0_. 1 1 gąsolino stotis, stakas ir įrengimai.
»l.savai> Tu ValbM g -Vai S?? Pniperty ant išmokėjimo.
ffhškai Klauskit Mn Ilerns, 611 'j /ner B ph į B j 6 
Union Bank Bldg., 25 N. Dearborn St. arba ’Mr Curtig

REIKIA paprastų darbininkų ----------------------------------------
į geležies kiemą. $4.00 per dieną. PArdaVIMUI KAMPINIS MURO 

Kreipkitės: namas, budavotas bankui ir su banko
Concrete Engineering Co., safety deposit vault boxes. Smarkiai 

inor q ro i a augančioj lietuvių kolonijoj, Cicero.1926 bO. 5211d Avė. Kreipkitės pas savininką vakarais
--------------------------------------------- — 4845 W. 14th St., dienomis Kildare 

REIKALINGAS virėjas cook 6672.
turi mokėti gerai gaminti lietu- 
viškus ir angliškus valgius. Al- PARDAVIMUI MŪRINIS 3 AUKš- 
ga $35 iki $50 į savaitę, New tų bizniavus namas. Saliuno užpa- 

T> ± 4- a v. kalyj 4 dideli kambariai. Ant vir-Crly Restaurant, 4630 So. Ash-1 §aus j§ priekio 2 flatai po 5 kamba- 
land Avė. rius> iŠ užpakalio 2 flatai po 4 kamba-

j rius. Cimantuotas skiepas, gasas, 
elektra. Rendos $150 į mėnesį. Ver- 

REIKIA darbininkų ir truc- tės $16,500, bet dėl nesutikimo part- 
kerių į Freight Hotise, $4 į die- ;?^np“^"«olQU»S visu bizniu .pianas £ f . _ . ' . $1,500 uz $13,500. Atsišaukit grei-
ną. Atsišaukite Chicago Steam tai 3212 S. Wallace St. Tel. Boulevard 
Ship Line, Municipa.1 Pier, du-|8979- 
ris No. 129. BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO 

Asosiacija turi parduoti 2 aukštų mu- 
RE1KIA shearmanų geležies I fini namą su skiepu lietuvių apielin- 

. , . rrri , " . . * • kėj, netoli bažnyčios už $2,800. Kreip-
pjaustymui. Tik patyrę lai atsi-1 kites Asosiacijos ofisą 1157 W. 18th 
šaukia; taipgi automobilių ardy-lst-> arba Randolph Brabenec, 2010 So. 
tojų. Aetna Auto Parts Co., lhroop st-* 
2101 So. State St. 

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai, geram stovyj. Turi 
būt greitai parduoti. Kreipkitės.

3335 So. Halsted St.
1-os lubos

PARDAVIMUI namas, 2 gy
venimų ir krautuvė. Lietuvių 
kolonijoj. Gera vieta bizniui.

1709 S. Union Avė.

PARDAVIMUI

FARMOS! FARMOS!
3 farmos su visais įtaisymais neto

li Chicagos prie gero Joliet kelio, par
siduoda pigiai arba išmaino ant Chi
cagos nafnų.

C. P. SUROMSKI & CO., 
3346 So. Halsted St.

PARDAVIMUI BARBERNfi, 3 
crėslai ir viskas kas reikalinga pi Te 
larbernės biznio. Renda apmokėta 
iškalno. Parduosiu tik už $300. Tai
gi nepraleiskite progos. Esu privers
tas parduoti, nes turiu kitą bizni. 
Kreipkitės į Naujienų Skyrių, 1614 W. 
46th St., No. 53. »

HUMBOLDT PARK BARGAIN!
3 flatų mūrinis namas po 6 kamba

rius su vėliausios mados įtaisymais. 
Randasi prie pat parko ir Division St. 
Parduoda labai pigiai arba priimsiu 
mažesni narna i mainus.

C. P. SUROMSKI & CO.,
3346 So. Halsted St., Chicago, UI.

Tel. Boulevard 9641

-------------------------------------------- ■ ■ <
PARDAVIMUI AR MAINYMUI 

ant saliuno. Turiu 3 pagyvenimų 
mūrinį namą, po 4, 4 ir 7 kambarius^ 
elektriką, fornisu šiluma, ant pirmo 
flioro, aukštas skiepas. Namas ran
dasi ant Bridgeporto, lietuvių koloni
joj, parduosiu pigiai, arba mainysiu 
ant saliuno nepaisant kokioj apielin
kėj. Kreipkitės tuoį. J. Namon, 808 
W. 33rd PI., arti Halsted St. Tel. 
Boulevard 1650.
---------------- . , ..................... —m

PARDAVIMUI MEDINIS NAMAS 
2jų pagyvenimų po 4 ruimus, namas 
randasi gerame stovyj. Parduosiu 
už teisingą pasiulimą.

Atsišaukite:
3654 So. Emerald Avė.

MOKYKLOS
Mokinkis dressmaking.

Braižymo ,siuvimo — Dienomis ar 
vakarais.

Specialus vakarinės klesos biz
ni avom s merginoms, pasisiuvimui 
sau dresės.

VALENTINE
DRESSMAKING COLLEGE

2407 Madison Street,
Kreipkitės ypatilkai arba rašy

kit išlygų paklausdami.
Sara Patek, pirmininkė..

LEVESKIO MOKYKLA
Persikėlė

Mokina lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniasiaa 
mokyklas. Dienomis: nuo 9:00 ry
to iki 4:00 p.p. Vak.: 7:30 iki 9:80. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Hd 12:80 
v.p.p. mokina lietuvių gramatikos.

3301 So. Halsted St., 
kampas 33čios gatvės.

PRIVATRS’ AUTOMOBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk su mumis. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu budu, 
visokio išdirbimo automobilius. Lals- 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PREKYBOS MOKYKLA

3106 S. Halsted St.
Mokina: lietuvių ir anglų kal

bų, skaitliavimo, greitrašystės, 
knygvedystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos, iškalbumo, lie
tuvių kalbos gramatikos.

Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
iki 10 vak.

KRIAUČYSTA
Kišenių dirbėjų, nuprosytųjų, 

kirpimo, dezaininimo etc., mokina
me pigiai. Atdara nuo 7 vai. ryto 
iki 9 vai. vak.

TAILORS SCHOOL 
1707 W. Division St.

IMPERFECT IN ORIGINAL

zmon.es



