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Kata Be.

Kauno kalėjimo
bado streikas

Popiežius pradėjo . kova 
su fašizmu

Angliakasiai stato ultimatumą 
kasyklų ponams

Chicagd, UI. Pirmadienis, Rtigpiutis-A ugust 3 d., 1925

Sovietą Rusija nori pati 
auginti medvilnę

Tuo budu ji nori patapti nepri
klausoma nuo Amerikos med
vilnės

Amnestija politiniams 
kaliniams Italijoj

Karaliaus pasirašytu dekretu 
bus paleista iš kalėjimų apie 
|10,000 kalinių.

Lenkų kaliniai Lietuvoj pa 
skelbę bado streiką

Streikas paskelbta protestui dėl 
blogo maisto kaliniams Kau
no kalėjime

VIENNA, Austrija, rugpiu- Italijoj.
čio 2. — Iš Lenkijos praneša, doma fašistų
kad 125 lenkų politiniai kaliniai, Spezioj, 
laikomi Kauno kalėjime, Lietu- Florencijoj

streiką. Samanoj, etc., ir dėl jų kaltina
mas tiesiai pats diktatorius 
Mussolini. Straipsnis baigiama 
įspėjimu, kad “niekas, kas 
smurtu sukurta, negali ilgai lai- 
kytis.’-

Kryžiaus

voj, paskelbę bado 
Streiką jie paskelbę 
dėl blogo maisto.

Ix?nkų Raudonojo
atstovui išvyko Lietuvon tartis 
su Lietuvos Raudonuoju Kry
žium dėl žmoniškesnio elgesio 
sil politiniais kaliniais, dėl 
resnio maisto
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servatore Romano (Vatikano 
laikraštis) parašytų vedamąjį 
straipsnį, be parašo, — kas tu
rėtų reikšti, kad už straipsnį 
atsako ne koks nors atskiras 
asmuo, bet patsai Vatikanas. 
Toks popiežiaus inspiruotas Jį už tai, kam jis smerkė jų 
straipsnis buvo išspausdintos, 

larė sensacijos visoj 
lame straipsny paro- 

smurto žygiai 
Montecatini, Alife. 

Signoj, Parmoj,

ROMA, Italija, 
Karalius Viktoras

TEHERANAS, Persija, rugp.
2. — Sovietų valdžia planuoja
pati auginti medvilnę, kad tuo dvidešimt penkerių i 
atžvilgiu Busijai nereikėtų pri-'karaliavimo sukaktuvėmis, 
klausyti nuo Amerikos.

rugp. 2. — 
Emanuelis, 
metų savo 

, va- 
klausyti nuo Amerikos. kar pasirašė dekretą, kuriuo su-

| Sovietai ištyrė didelius plo-Įteikiama amnestija visiems po- 
,tus Kaukazijoj ir Turkestane ir Ritiniams kaliniams, išskiriant 
surado, kad jie visai tinką med- tuos, kurie yra papildę žmog- 
vilnės kultūrai.

i riausybė dabar 
čiams žemės, 
už ją jokių mokesnių, kad tik 

•jie užsiimtų medvilnės augini
mu.

Senas frigatas Uonstitution, kuris laimėjo nemažai kovų su Anglijos laivynu 1812 m. kare, Fraiicijos bankŲ tar-' 
baigia irti, ypač jo Bonai. Jis dabar yra Charles town, Mass., yarduose. Mokyklų vaikai bus pra-1 nautojy streikas tęsias 

n ii o 4*li11 rl o ir r\4‘• * lŠomi sudėti aukų j j atbudavoti.

nužudymas Argentoj kunigo, 
Don Minzoni. Fašistai nužudė.

smurto žygius. Kad dėl tos pik
tadarybės buvo kalta Mussolinio 
valdžia, matyt iš laiškų, ku
riuos buvo parašęs fašistų žy-| 
giavimo į Bomą “didvyris” ir 
Mussolinio šulas Italo Balbo. 
Viename savo laiške jis kursto 
fašistus, kad tam tikriems ele
mentams nebūtų gyvenimo Ar
gentoj, o kitame laiške jis duo
da nurodymų, kaip žmogžu- 
doms pasislėpti.
Kardinolas prakeikia fašistus

Aštriausį tečiad\ inkriminavi
mą fašistų padarė kardinolas 
Maffi, kurs savo g|\iytojiškame 

i laiške, minėdamas \ nužudymą

Angliakasių ultimatumas Du komunistę atstovai pa 
kasykly savininkams

United Mine Workers preziden
tas reikalauja, kad savininkai 
baigtų farsą

Maskvos vy- žudybių, nors ir netyčiomis, 
siūlo valstie-|Tuo budu, pa v., asmens, kalti- 

nereikalaudama .narni dėl nužudymo parlamento 
atstovo, socialisto Matteotti, iš 
kalėjimo nepaliuosuojami.

Amnestija suteikiama ir 
šiaip paprastiems kaliniams, pa
smerktiems kalėjimui už men
kesnius nusikaltimus metams, 
arba mažiau kaip metams lai
ko.

PARYŽIUS, liepos 31. —
Bankų tarnautojų streikas Pa- kasyklų darbinio-
ryžiu j aštrėja. Vakar tarp 
streikininkų ir policijos įvyko' 
muštynių. Vyriausioj Ci 
Lyonnaise banko įstaigoj 

„ v a. i i x 5000 jos tarnautojų šį rytaBuvo policijos išvesti laukan už . ... ..... OA 1 ‘
.. . * . ix i*!- beatėjo dirbti 80 nuošimtis.nepaliaujamą triukšmo kėli

mą seimo posėdy

šalinta iš reichstago
ky kovą dar tik pra

sidėjus
iš 

ne

BERLINAS, rugp. 2. — Iš 
reichstago (parlamento) vakar 
buvo policijos pagalba pašalinti • 
<lu komunistų atstovai, Hoellein 31 _ t vietos gras(>s k -tik 
ir Jadaš. '

LONDONAS, rugpjūčio 2.— 
.Masiniame darbininkų mitinge 
t Renishawe, arti Chesterfieldo, 
Didžiosios Britanijos angliaka- 

Mirties bausmę pakeitė šių federacijos sekretorius A.
kalėjimu Cook savo kalboj pareiškė,
• 'kad dabartinis krizis dar nėra

I

HUNTSVILLE, Texas, liepos Pribaigęs, bet kad kova dar 
prasidedanti. Kalbėtojas 

,Įėjime turėjo būt pakartas Ar- gniudeno angliakasius koncent- 
Reichstago posėdy buvo svar- nulfas Valles, mirties bausmei,1110** savo jėgas visai anglies 

’ stomi taksų ir tarifo įsatymų pasmerktas už nukovimą vieno Planioneit kadangi ta pramonė 
sumanymai, ir komunistų atsto- policininko EI Pašoj. Paskutinę teksiąnti jiem patiems paimti 
vai visą laiką darė triukšmo valandą mirties bausmė jam j savo rankas, 

taip, kad posėdis buvo tris kar- buvo pakeista kalėjinlu iki gy-! . # ;---------
tus nutrauktas. Pagaliaus, kai Vos galvos. 1 Didelis gaisras Atlantoj
komunistai Hoellein ir Jadaš į ----------------- j -----------------
nesiliovė užgaunamais žodžiais V.ICTORIA, Britų Kolumbija ! ATLANTA, Ga., liepos 31.— 

prezidentas. kolioti valdžią, posėdžiui pirmi- rugpiučio 2. — Canadian Pači- Praeitą naktį kilęs vienoj mies- 
. ninkavęs Graef atėmė jiems,fic garlaivis Princess Beatriče to centro kavinėj gaisras sų- 

balsą aštuoniems posėdžiams, o įstrigo seklumon ties Queen naikino vienuoliką verslo įstai- 
i__j j-.ij_x.-__ Charlotte sala, Ramiajame van- gų. Ugnies padaryti nuostoliai

denyne. Visi keleiviai iškelti siekia per 250,000 dolerių, 
krantan. I •• -----------

ATLANTIC CITY, rugpiučio 
— Kadangi kietosios anglies 

kasyklų darbininkų atstovų de
rybos su kasyklų savininkų at
stovais iki šiol nedavė jokių 
vaisių, tai angliakasių organi
zacijos United Mine Workers 
prezidentas John L. Lewis, va
kar pasiuntė kasyklų savininkų 
konferencijos pirmininkui, Sa- 
inueliui Wairinerui, laišką, rei- 

---- -------------,------ Skalaudamas, kad jis ir Phila- 
Vargas tai rankai, kuri lie- Jelphia and Reading Coal and 

_ .> Vargus kojoms, kur [ron kompanijos i
Jiempia lavonus. Tai smarkau- w. J. Richardą patys dalyvau
kite, jus, Kaino guninė. Bet mi- konferencijoj su angliuku* 
nėkit, kad kur žmonės kenčia, sįų atstovais ateinantį antradie- 
jiems padėti ateina Dievas; nį Lewis sako, kad kasyklų sa- 
Dievas, kurs neturi susimilimo vininkų komisija, su kuria iki 
piktadariams, ir persekiodamas šiol buv0 vedamos bergždžios 

pertraktacijos dėl naujos sutar- 
, susidedanti 

j iš menkesnių kompanijų valdi
ninkų, .neturinčių jokios galios 

veikti, ir dėl to visos su jais de- 
į rybos iki šiol buvo tik farsas. 
I Kasyklų savininkų su anglia- 

Buvęs vyriausias bolševikų “če- kusių atstovais derybos dėl 
kosv galva daktarų pripažin- naujo kontrakto prasidėjo lie
tas amžinu pamišėliu poS 9 dieną. Dabartinis kontra-

—---------  ktas išsibaigs rugpiučio 31. Jei-
PARYŽIUS, rugp. 2. — Ha-jgU angliakasiams nepavyks su- 

vas agentūra praneša, kad bol- sitarti su savininkais iki kon- 
ševikų vadas Dzeržinski, orga-traktui išsibaigsiant. visuoii- 
nizuotojas ir viršiausias vadas nas kietosios anglies kasyklų 
garsiosios bolševikų “čekos”, darbininkų streikas bus neiš
kilti per revoliuciją ir po revo-vongįamas> Streikas paliestų 
liucijos išžudė Rusijoj daugiau 158,000 angliakasių, kurie da- 
kaip šimtą tūkstančių žmonių, bar reikalauja 10 nuoš. algos 
dabar tapęs daktarų pripažin- j rriedo, palaikymo “check off” 

.rstemoi, tai yr<i. knd kompa- 
1 iįos ofisas kolektuotų darbi
ninkų riclesriius ja'jai, ir kon
trakto dvejiems metams.

2.

Kodėl katalikai užsięniuose 
manė Mussolini esant baž

nyčios draugu
Toksai popiežiaus ir jo kardi

nolų, ypatingai kardinolo Maffi J atstovo Matteotti. sako: 
žingsnis prieš fašizmą, kitų kra-J <*■ 
štų, ypač Amerikos, katalikams ja kraują.
gali pasirodyti nuostabus, ka- ’ 
daugi jie iki šiol buvo tokios 
nuomonės, kad Mussolini esąs 
didis katalikų bažnyčios palai
kytojas. Ta jų nuomonė, ntk- 
tyt, parėjo iš to, kad kai Mu$- 
solini smurtu paėmė Italijos 
valdžią į savo rankas, jis, buda-

PARYžIUS, i-ujrp.. 1.[Chica- -nias gudrus politikierius, su- 
gos TUribune koresp. George pi-uto, jogei įsistiprinti valdžioj 

SeldesJ. — Katalikų bažnyčioj jis geriausiai sugebėsiąs remda- 
pasireiškė stipri reakcija prieš mos katalikais, 
dabartinį fašistų teroro viešpa- sudaro 
tavimą Italijoj. Patsai popiežius šimtį gyventojų, 
pradėjo kovą su fašistais. Vati- jo žingsnis 
kanas, per savo oficiali organą 
Osservatore Romano ir kitus 
laikraščius, kurių diktatorius 
Mussolini nedrįsta nugniaužti, 
kirto skaudžiaus) smūgį, kokį 
tik fašistų diktatūra buvo ga- Kvirinalu, t. y. popiežių ka- 
vus per pastaruosius metus.

Vatikanui nusistačius prieš 
fašizmą, juodmarškiniai pradė
jo visą eil? smurto žygių, kuųie 
buvo, Vatikane įsitikinimų, 
diktatoriaus Mussolinio ir fašis
tų partijos sekretoriaus Fari- 
nacci inspiruoj imi. Abudu jie, 
ir Mussolini ir Farinacci, pro
paguoja smurtą kaipo priemonę 
sutriuškinti visokią 
fašistams Italijoj.

Katalikų bažnyčios, 
kliubai, laikraščiai, ir 
darbininkų kliubas Spezioj bu
vo užpulti, sukoneveikti; sude-. 
gintas altorius ir papildyta ki-j 
tokių šventvagingų darbų. Dau
gely kitų miestų fašistai taip
jau padarė smurto žygių 
katalikus ir jų įstaigas.

Del fašistų smarkavimų 
tinamas Mussolini

ir dėl leidimo 
liniams gauti siuntinius 
vo giminių ir draugų.

iš

ge-
ka-

Popiežius skelbia kovą fa 
šizmo viešpatavimui

Užsirūstinęs dėl fašistų smurto 
žygių prieš katalikus ir kata
likų įstaigas Italijoj

opoziciją

katalikų

jiems padėti ateina Dievas;

juos, šaukia jiems savo nuo
sprendį: Prakeikti! Prakeikti ties, jo nuomone, 
dabur, prakeikti amžinai!” ! •“ ’

Dzeržinski - beprotiskurie Italijoj 
devyniasdešimtą nuo- 

Tatai pirmas 
buvo — grąžinti

Dievo muką bažnyčiai ir leisti 
kunigams mokyti tikybos daly
kų viešose mokyklose, kas pir
miau buvo panaikinta. Vėliaus 
jis bandė sutaikyti Vatikaną sū

raliu m.
Kad pirmiau Mussolini buvo 

ateistas (bedievis), buvo nesvar 
bu, by tik jis stengiasi taikytis 
su Vatikanu. Bet aukštieji bąž- 
nyčios kunigai — kardinolai, 
vyskupai, ir tūkstančiai šiaip 
kunigų veikiai suprato, kokia ta 
Mussolinio prietelybė bažnyčiai, 
kai jie pamatė fašistus žudant 
opozicijos vadus, išniekinant 
katalikų įstaigas, ir terorizmą

tas amžinu pamišėliu

tas amžinu bepročiu.

Rusų “Bedieviu Draugi
ja” nori sumokėt 
Scopeso bausmę

MASKVA, rugp. 2. — RusųKUtailKŲ , . ~ V. . , . v. . | *»*x*^A*. V X*, A-. IkU.llį

katalikų I)atamPa^t fašistų valdžios prie “Bedievių Draugija” renka pini-
mone fašizmo viešpatavimui iš
laikyti.

gus, kad sumokėjus 100 dole
rių bausmės, kurią Daytono,

Kai Mussolini fašistų šuva- Tennessee teismas paskyrė mo-

Popiežius kai ką jau

prieš

kal-

žiavime gynė smurto žygius, 
vienas Romos* laikraštis viena
me savo leidiny, kurs buvo tuo
jau konfiskuotas, buvo parašęs:

“Mes negalime gyventi san
daroj kartu su Dievu ir su Vel
niu Mussoliniu. Krikščionybė

anks-.ir fašizmas grieštai vienas ant-
. I • yi • rrn i • •

kytojui Scopesui už dėstymą 
evoliucijos mokslo.

Draugijos nariai, rinkdami 
pinigus, aiškina žmonėms, ko 
Amerikos buržuazija bijo ir 
kodėl ji kovoja evoliucijos mok
slą.

čiau žinojo apie fašistų smurtą, (ram prieštarauja. Tatai geri PARYŽIUS, rugp. 2. — šį 
liet pastarieji įvykiai privertė jį Italijos katalikai turi pasirink- rytą oficialiai paskelbta, kad 
labiau atkreipti į tai dėmėsiu.Jti vieną iŠ dviejų: Kristų, ar francuzų evakuavimas Ruhro 
Sniulkmeningų informacijų apie Mussolinj; meilę, ar smurtą.” krašto visiškai pabaigtas. N8.
tai jam pateikė Vatikano pase- 
k rotorius, monsinjoras Pizzar-

kai ir tas nepadėjo — dvidešim
čiai posėdžių. Jis įspėjo komu
nistus, kad jei jie nepaliaus 
riaušių kėlę, bus pavartota aš
tresnių priemonių.

Komunistai, atsakydami j įs
pėjimą, ėmė dainuoti “trečiąjį 
internacionalą”.

Reichstago pirmininkas Loeb 
bandė gražumu komunistus nu
raminti, bet tie jį piktai stūmė 
šalin. Tada pirmininkaująs 
Graef pašaukė penkis policinin
kus kurie Hoelleina ir Jadaša 

9 *

prievarta išvedė laukan iš par
lamento rūmų.

Britai protestuoja prieš 
subsidijavimą kasykly
LONDONAS, rugp. 2. — An

glijos valdžios nutarimas teikti 
subsidijų kasyklų savininkams, 
idant tuo .budu užbėgti už akiy 
visuotinam kasyklų darbininkų 
streikui, sukėlė krašte aštrių 
protestų. Dagi kai kurie konser
vatoriai tuo nepatenkinti. Ap
skaičiuojama, kad subsidija pa
reisianti valstybei apie 5 mili
jonus dolerių kas mėnesis. Nb- 

buose rasta 220 dolerių pini- priklausomas darbininkų laik- 
gais. Manoma, kad jis netyčia raštis Star sako: “Atrodo, kad 
prigėrė. valdžia pasidavė šantažui.”

ALTON, UI., liepos 30. — 
Mississippes upėj, netoli nuo 
čia, rado vie(os dailidės Jer- 
mano, 05 metų, kūną. Jo ru-

^orfl
Pastorius nužudė žmo

ną, šeimininkę ir 
pats save

RICHMOND, Va., rugpiučio

----------------- i KONSTANTINOPOLIS, Tur-
\SIOUX CITY, la., rugp. 2.— kija, rugp. 2. — Praneša, kad 

Šv. Antano našlaičių prieglau- Amerikos automobilių fabriki- 
doj praeitą naktį buvo kilęs gai- ninkas Henry Ford kreipėsi į 
sras. N«šloičia.i, kurių buvo vi- Turkų vjildžijj, prašydamas leis- 
80 75, buvo visi išgabenti lau- ti jam įsteigti Konstantinopoly 

kan. Gaisras pavyko užgesinti, savo fabriką.

Dabar Laikas
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 
2y2% ir yra išmokamos į 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.

Chicagai ir apieiinket oficia-
} lis oro biuras šiai dienai prana- 2.—Protestonų kunigas George 

PARYŽIUS, rugp. 2. — ši Šauja: Holder vakar nušovė savo žmo-
A , . v , ,. na, šeimininkę ir pagaliau patsAplamai gražu; truputi šil- f . L J ...J. ja-. • .1. sau galą pasidarė. Tragedijosčiau; vidutinis mainąsi§ vejas. * ,? 1 . Pra<1«(„
Vakar temperatūra vidutinis- ”‘«žnstls nežinoma, i radnos

'kai siek? 68° F. tardymus darant paaiškėjo, kad
I pastorius pastaruoju laiku skų-

šiandie saulė teka 5:44, lei- sdavęsis dėl pairusios sveika- 
džiasi 8:08 valandą. ;tos.

vieno francuzų kareivio nebeli
kę kasyklų ir pramonės srityNužudymas kunigo Minzoni

Vienas rimčiausių fašistų nuo praeitos nakties vidurnak- 
Tada popiežius įsakė, kad Os- piktadarybių katalikams būvoJčio.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, IU
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NAUJIENOS UžslmoHJimo kalnai 
!hfoafoj« — paltui
Mitams------ ----------------------- - $8.00

metą — —-   - - 4.00 
Trim* mlneiiama —..... .........2.00

Dviem mėnesiam*----------------— 1.50
Vieaaai inlnaaiui T . .75

Pirmadienis, Pugp. 3, 1025

P. CJŽTGAITI9
......................

, 7*v South Hal*t»>l 8tn»e< 
Chicaųe. III.

felenhora Rooaevait R6O0
Subscription Rateai 

$3.00 per year in Canada. 
47.00 per year outalde of Chicago. 
$8.80 pav year in Chicago.

8c. per oopy.____________________
Entered a* Second Cla*a Matter 

17th, 1914, at tbe Post Office 
Chicago, Ilk, nndev the act of 

Marvh 2nd 1879.

Viena bopU»-------- . —— 8c
Savaitei    —T------------------ 18c
Minėsiu! —.......... 76c

Suvienytose Valstijoje, ne Chicagoje, 
paltui

Metams .....-----—-----—-------_ $7.00
Pusei metų__________8.60
Trim* mėnesiam*  «»»■.■■ 1.75 
Dviem mėnesiam —   1.25 
Viena** mėnesiui . .75

(Atpiginta)

Naujienos ema KaatUen, itakiriant 
•afcanadianiua. Laidžia Naujieną Ben
dro v*. 1739 So. Halstad St., Chicago, 
(11. — Telefonas: Roosevelt 8H0.

Metam*-------- —----- ------ ---- - >8.00
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RUHRO SRITIS EVAKUOTA.

ANGLIJOS DARBININKŲ LAIMĖJIMAS.

ANGLIŲ PRAMONES SUTVARKYMO KLAUSIMAS.

KAINO VEISLES” GARBINTOJAI.

Prieš rugpiučio 1 d. francuzai pabaigė evakuaciją 
Ruhro srities, kurią jie buvo okupavę sausio mėnesyje 
1923 m. Tuo budu tapo likviduota aršiausia nacionalisto 
PoiiK-arė avantiūra, ką tik neprivedusiprie visiško chaoso 
Europą.

Ruhro evakuacija yra pasekmė Londono sutarties, 
kuri buvo padaryta tarpe Santarvės valstybių ir Vokieti
jos pernai metais, daugiausia ačių MacDonaldo pa
stangoms.

Tą sutartį baisiai smerkė Maskva ir visų šalių ko
munistai. Šiandie gi kiekvienas mato, kad tame klausime 
Maskvos nusistatymas buvo visai klaidingas.

Anglijos kasyklų darbininkai laimėjo didelę perga
lę ant kasyklų savininkų ir ant valdžios. Jie privertė 
kasyklų savininkus atsiimti savo paskelbimą, kad darbi
ninkų algos busiančios nukapotos ir darbo valandos pra
ilgintos; ir jie prispyrė valdžią atsižadėti savo pirmesnio 
pareiškimo, kad ji nesikišianti j anglies pramonės rei
kalus.

Baldwino kabinetas jau dabar kalba apie subsidiją 
(pašalpą) kasyklų kompanijoms, kad davus joms galimy
bę vesti be deficito savo biznį ir mokėt darbininkams 
žmoniškas algas. Ar kompanijos išjiesų negali apseiti 
be valdiškos subsidijos, tai kitas klausimas, kurį turės 
išspręsti bešališka komisija, susidedanti iš atstovų val
džios, savininkų ir darbininkų.

Bet jeigu bus pripažinta principe, kad valstybės pa
reiga yra užtikrinti darbininkams gyvenamas algas ir 
apsaugoti anglies pramonę nuo nuostolių, tai iš to logiš
kai seks, kad valstybė turi ir kontroliuoti tą pramonę. 
Tuo bud u Anglija eina prie to, kad pamatinę savo indu
striją suvisuomeninus.

Anglijos darbininkai jau senai kovoja, kąd anglies 
kasyklos butų nusavintos ir paimtos į valstybės rankas. 
Jie sako, kad privatinės kompanijos, žiūrėdamos tiktai 
savo pelno, nesugeba tą pramonę tinkamai vesti, ir deliai 
to kenčia ir angliakasiai ir visas kraštas. Vienos kasyk
los yra labai turtingos anglim, ir jų savininkai gauna ne
paprastai didelius pelnus; kitos gi kasyklos yra menkos, 
bet jų savininkai irgi nori turėt pelną ir todėl kaip įma
nydami spaudžia savo darbininkus. Bet kai šitų kasyklų 
darbininkai turi blogas sąlygas, tai ir turtingųjų kasyklų 
kompanijos priešinasi savo darbininkų būvio pagerinimui.

Jeigu visos kasyklos butų vienose rankose, tai turtin
gųjų kasyklų pelnais butų galima padengti menkesniųjų 
kasyklų nuostolius ir nereikėtų mušti algas darbinin
kams. Be to, pelno dalis galėtų būt suvartojama įvedi
mui visokių techniškų pagerinimų kasyklose; angliakasių 
darbas tuomet pasidarytų našesnis. Dabar gi, kaip sako 
žinovai, kasyklos Anglijoje yra labai atsilikusios techni
kos atžvilgiu. Jos visai neturi daugelio tų įtaisų, kurias 
vartoja, pav. Amerika arba Vokietija .

Anglijos kapitalistų klasė iki šiol visomis keturiomis 
priešinosi kasyklų nusavinimo sumanymams, bijodama, 
kad, jeigu bus nusavinta viena pramonės šaka, tai paskui 
tuo pačiu keliu eis ir kitos pramonės. Tuomet privatinio 
kapitalo sistemai butų galas. > v

Bet dabartiniam krizyje nė patys kapitalistai nesu
randa išeities. Atmesti privatinės nuosavybės principą 
anglies industrijoje jie dar, žinoma, nesutinka, bet jie jau 
patys pripažįsta, kad be valstybės pagalbos ta industrija 
negali būt sutvarkyta. Mat, tie nelabieji angliakasiai yra 
taip tvirtai susiorganizavę ir toki užsispyrėliai, kad nie
ku budu negalima jų prikalbinti gyventi pusbadžiais, 
idant kasyklų kompanijos galėtų imti “padorius” pelnus. 
Ir tuos užsispyrėlius angliakasius dar remia milionai 
kitų organizuotųjų darbininkų, pasiryžusių kartu su 
jais eiti į- streiką!

Konfliktas Anglijos kasyklų industrijoje tečiaus dar

nėra Išrištas ir veikiausia išsiriš negreit. Bet pirmą mūšį 
laimėjo darbininkai, prispirdami kapitalistus ir jų valdžią 
atsisakyti tos pažvalgos, kad pramonė turi būt taisoma 
darbininkų lėšomis.

Bus įdomu sekti, kaip ta kova vystysis toliaus. Pasi
rodžius, kad iš darbininkų nebegalima daugiaus pelno iš
spausti (kadangi jie nesidupda), kapitalistai stengsis su
versti dalį naštos valstybei. Darbininkai gį reikalaus, 
kad visuomenės labas, butų "statomas aukščiaus už priva
tinius kapitalistų interesus.

z » i........—..... .

Išguitasis iš Italijos Chicagos “Tribūne” korespon
dentas, p. George Seldes, praneša daugiaus žinių apie tą, 
anot “Draugo”, “tikrąją valdžią ir laisvę”, kuri dabar 
viešpatauja fašizmo žemėje. Kunigų laikraščio redakto
riams reikėtų tuos aprašymus atidžiai skaityti, kad jie 
patys pamatytų, kaip sunkiai jie nusidėjo tiesai, garbin
dami “juodmarškinių” valdžią.

P. Seldes sako, kad Italijos katalikai šiandie yra 
griežčiausi fašizmo priešai. Pradžioje Mussolini buvo 
mėginęs apdunmti jiems akis, darydamas jiems įvairių 
koncesijų: leisdamas kunigams dėstyti religiją viešosiose 
mokyklose, liepdamas pakabinti “Dievo mukas” mokyklų 
kambariuose, ir t. t. Bet greitai ir katalikai pastebėjo, 
jogei po nekalto avinėlio kailiu slepiasi, plėšrus vilkas. 
Fašistai pradėjo jėga užpuldinėti priešingų partijų žmo
nes, persekiot ir žudyt. Kai “juodmarškinių” gauja per
nai vasarą nugalabijo socialistų atstovą Matteoti, tai kar
dinolas Maffi savo ganytojiškam laiške į katalikus pava
dino fašistus “Kaino veislei Kai paskui fašistai ėmė už
puldinėti katalikų laikraščius, kliubus ir net religines 
procesijas, tai ir oficialis Vatikano organas, “Osservato- 
re Romano”, viešai juos pasmerkė.

Jeigu mūsiškiai klerikalai butų sąžiningi žmonės, tai 
jie tuos faktus praneštų savo skaitytojams. Bet jie 
“Kaino veislę” myli labiau, negu tiesą.

kinimo, tai socialistai be nie-'kaimiete — valdžiai reikėtų lai- 
kur nieko į “bendrą frontą” (kytis mokslo ir tuo pačiu ne- 
nesidūtų, bet pastatytų
tam tikras sąlygas, — kaip jie noma, tuo pratinti kulturėti mo- 
darydavo tųkihose atsitikimuo- raliai. Mokykla priklauso kuni- 
re ir pirmiaus..

Su protaujančiais žmonėmis Kunigo garbė — antri 
socialistai susikalbės, o “sala
veišių” riksmas jų nenugąs
dins.

duoti patvirkti liežuvaujant, ži

go letenai ar davatkos liežuviui.
ragai ( 

valdžiai, davatkos liežuvis — 
ramstis valdonams.

Šimtakojis.

“V1KNYBJ&” ‘APIE MAKAUS
KO MISIJĄ
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Kiniečių
Reikalai
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[Feljetonėlis]

pastebū- 
išsaukė

Nėra svarbus visuomenei 
klausimas, kokie buvo santy
kiai tarpe Amerikos sandarie
ji ų ir p. J. Makausko, kuomet 
jisai lankėsi šioje-šalyje; bet 
kadangi “Naujienų” 
jimai tuo klausimu
tam tikroje spaudos dalyje 
piktų replikų, tai mes čia pa
rodysime, ką aĮMe tai sako 
Brooklyno “Vienybė”.

Jos redakciniame straipsnyje 
apie valstiečių liaudininkų įga
liotinio išvažiavimu Lietuvon 
tarp ko kita skaitome:

“Kalbant apie gerb. Ma
kausko darbuotę Amerikoje, 
prisieina paminėti ir tai, 
kad jam teko susidurti ne
mažai ir kliūčių. Kaž kodėl 
patys sandariečiai pusėtinai 
šaltai į jo misiją žiurėjo ir 
visu pasismagėjimu jį puo
lė musų klerikalinis abazas. 
O kadangi Makauskas yra 

į ramus darbuotojas, nepuolė 
griežtai savo priešų ir neno
rėjo kelti ermyderio tarpe 
saviškių, todėl daug maž nu-, 
kentėjo jo pati misija.”

Čia yra pasakyta tas pat, 
tiktai šiek-tiek “diplomatiškes- 
niais” žodžiais, kas buvo apie 
p. iMakauskio santykius su 
sandaniečiais pastebėta “Nau
jienose”.

Po to, kai Brooklyno sanda- 
riečių laikraštis patvirtino, kad 
“Naujienos” rašė tiesą, tai 
mums, žinoma, nėra reikalo 
eiti į jokius ginčus su tais 
strakalais, kurie mėgina pri
mesti mums blogus norus ir 
kitokias nesąmones.

FAMftGDŽIOJA “SALAVEI- 
Š1US”

Lietuviai tur-but turi kokių 
nors ypatybių savo prigimtyje, 
ačiū kurioms jie dažnai darosi 
labai panašus į “salaveišių” 
armijos narius. Kaip šiems ne
nusibosta diena iš dienos gie
doti tą patį “Alleliuja”, taip ir 
pas mus yra prasiplatinęs ti
pas žmonių, kurie, jei įsikan
da kokią frazę, tai kartoja ir 
kartoja ir kartoja ją tol, kol 
visiems, kas jų girdi, pasidaro 
bloga ant širdies.

Tokių “salaveišių” pas mus 
randasi beveik visose partijo-

Kaunas, VI. 12. Daug 
šiandien peršti pamačius 
musų gudrybės suka p kvailiau-, 
si kelią ir klimpsta į pat dug
ną makalynėj Ne tie laikai, ka
da esant okupacijai žiūrėta Į 
okupantus ir pirštą burnon įsi
kišus tylėta ir atlaikyta kan
triai kiekvienas jų įspirimas 
pasturgalin. Taip buvo ir taip 
kentėjo svetimų okupacijų me
tu. Dabar daroma saviškių, “iš-r 
rinktųjų” okupacija tiems, kas 
ne su jais eina. Visomis žiaud
riomis priemonėmis vietoj drau
gų atranda knibždynes priešų.

Visi inteligentai pavergti di
džiosios partijos, seime viešpa
taujančios, kuri daugiau ardo 
vienybę negu suranda ir stipri
na artimo ryšius. Visi draugai 
dulka iš akių. Užsienis irgi krei
pia priešininku pirštą. Latviai, 
estai ir kt. tuo “artimi”, kad 
prie pat sienos nosis nosin susi
duria. Nėra,draugų jų politikos 
parėmime, nes daugumos noru 
rėmėjai suskaldyti. Užsienio 
draugai irgi savaime į musų 
kraštą neljmpa. Inteligentų bu
liai nuo kiekvieno jų “atdusio”

k u- į pašonę galvatrūkčiais metasi 
doros”. Paklausyk lauk iš viešpataujančių darži- 
‘spykerį”, tai pas nes, paremtos neapykantos lie

žuviais. Bet nesant kitų pelno 
šaltinių apsilaižę atsiverčia ir 
bučiuodami rankas puola prie 
valdžios ėdžių nuleisdami spar
nus iki pat kulnų.

Valdininkams “ant loskavos 
duonos” prikirpti skvernai, ypač 
mokytojams. Kas turės savo 
virve parištus mokytojus, tas ir 
valdys. Mokytojai susitelkę į 
organizacijas profesinės s-gos 
ir katalikų. Dalis jų dar dėl 
trukumo necenzuotų. Ir štai 
trūkstant mokytojų užtenka 
klebono liežuviui apsiversti tarp 
dantų, kad cenzuotą pašalintų. 
Į jų vietas tupdo gauruotas da
vatkas arba nekaltas vienuoles 
— aveles iš Dievo avidės. Dėlto 
kiekvienoj mokykloj katekizmas 
statomas pirmaeiliu dalyku ir 
dėl jo prikištinai urzgia “avi- 
nyčios” ir ministrai jų tarpan 
patupdyti. Nuo katekizmo lais
vas tik universitetas (yra atski
ras gardas teologų) nors žemės 
akademijoj (Dotnavoj) klebo
nai norėjo įleisti kapelionių spie
čių poterių studentus mokinti. 
Ai* ilgai dar Dievas teiks tokią 
neprašomą apvaizdą musų mo
kykloms —• sunku pasakyti iki 
perversmo, kokį, manoma, pa
darys neužilgo naujai renkamas 
seimas. Laukia visi pasiliuosuo- 
ti iš nasrų Dievo užleisto ama
ro — poterių ir kunigo letenos. 
Į žmones Romos tarnai žiuri 
užsidėję dvasišką stiklą ir lai
kydami rankoj poterių bizūną 
(Kristaus paliktą Petrui) mato 
tik didžiausius nusidėjėlius ir 
pašmikčiodami verčia prie paku- 
tos jiems tarnauti. Suprask — 
“gano” avinėlius, kad “išdvė- 
sus” avidei neužgriūtų pažanga. 
Musų krašte ganėtinai visi iš
mirkyti švęstam vandeny. Grei
tai kiekvienam ant liežuvio bus 
uždėta aprobatur, kad nekalbė
tų neteisiai prieš kleboną (val
doną) savo.

Taip mokyklose, taip su mo
kytojais. Kiekvienas privalo iš
gauti klebono patentą atidaryti 
mokyklą arba mokytojauti. Kad 
uždaryti tereikia kunigo arba 
davatkos Šukio ir jau galas mo
kyklai ar mokytojui. Valdžiai 
priešintis nėra reikalo, kaip ly-

sc. Paklausyk musų klerikalų 
agitatorių, tai išgirsi amžiną 
litaniją apie “bedievius 
Tie neturi 
komunistų
jį kas antras sakinys bus tie 
patys keiksmai “buržujų” ir 
“darbininkų išdavikų” adresu, 
kuiruos jisai ir jo draugai kar
tojo vakar, užvakar ir penke- 
ri metai atgal. Pavartyk tauti
ninkų laikraščių puslapius, tai 
čia užtiksi raštų, kuriuoes už
sikardavę rašytojai šaukia 
apie socialistų “priešingumą” 
tautai ar kitą kokią nudėvėtą 
nesąmonę.

Aiškus dalykas, kad tie “sa- 
laveišiško” budo žmonės nepro
tauja ir nepajėgia protauti. 
Tiesą nuo netiesos jie sugeba 
atskirti tiek pat, kiek gramo
fonas. Štai pavyzdys. Paskuti
niame “Dirvos” numeryje vie
na žmogysta rašo apie “Nau
jienas” ir socialistus: \

“Jie mus kviečia į bendrą 
, frontą tik tuomet kada pri

sieina reikalas protestuoti 
prieš klerikalų reakciją Lie
tuvoj, bet kada eina klausi
mas už Lietuvos valstybei 
paramą tai socialistai laiko
si savo obalsio: ‘Lietuvai nei 
cento’.”
Socialistai, kurie visus Lie

tuvos reikalus rėmė darbu ir 
pinigu ir dažnai šituo atžvil
giu stovėjo priešaky musų 
srovių (pav. aukų rinkime nu- 
kentėjusiems dėl karo, Mariani- 
polės Realinės Gimnazijos šel
pime, kovojo prieš “urachi- 
ninkų” pastangas padaryti Lie
tuvą kaizerinės Vokietijos da
lim, ir t. t.), — socialistams, 
sakome, teisintis dėl tokių 
žioplų priekaištų, kad jie ne
duodą Lietuvai “nei cento”, 
nėra jokio reikalo.

Bet čia yra paliestas klausi
mas,
te'bediskusuoja, 
rai, kad žmonas 
suklaidinti.
“kritikas” kartoja kieno tai 
paleistą melą, kad soeialistai 
norį įsipiršti sandariečiams į 
talką (į “bendrą frontą”). Tuo 
gi tarpu socialistai niekam ne
sipiršo ir nesisiulė. Jie kalbė
jo ir kalba apie “bendrą fron
tą”, kaipo apie dalyką, kuris 
jjali būt naudingas < abiem mi- 
Jiė.tom partijom. Nuo diskusi;

kurį musų spauda dar 
ir nebūtų ge- 

i dtl jo butų 
Anas socialistų 

kartoja

. ... ----- , ", ’ ‘ / 
jų apie* naudingumą iki kvic- giai ir atstumti nuo savęs žiu- 
timo yra dar gana didelis žink- rint teisėtumo ir mokslo stovį, 
snis.

Rei'kia pasakyti
Toks davimas teisių davatkoms 

daugiaus. kontroliuoti žemina švietimo au- 
Jeigu ir prieitų klausimas prie toritetą, tuo pačiu valdžios. Re
to diskusuojamojo obalsio vy- dagogijos nesupranta nė viena

Tiesą sakant, visa Europos 
ii Kihų savitarpio santykių 
problema buvo suvedama į la
bai sudėtingo klausimo iš
sprendimą:

— Kame, kuomet ir kas gali 
pagriebti kinietį už sprando?

Del kame ir kuomet ypatin
gų nesutikimų Europos diplo
matų tarpe nebūdavo. Visi vei
kiai susilaikė kompromisiškai 
nusprendę, kad griebti kinietis 
už sprando galima bet kur, bet 
kuria proga ir bet kuriuo pa
togiu griebiančiam metu.

Tačiau klausimu, kieno ta
me dalyko yra pirmenybė’ — 
ginčų buvo nemaža.

Pirmoji savo teisę pareiškė 
Rusija.

—Kiniečiai yra musų kai
mynai, ir jei kam nors pride
ra teisė ištiesti ranką į kinie
čio kasą, tai tik mums. Įsitai
sykit sau kaimynus, išaugin- 
kit jiems kasas ir tampykite 
jas sveiki.

Tai buvo pasakyta iš Petra
pilio tiek griežtai, jog teisin
gumu net begalima buvo abe
joti. Bst svetimas sprandas — 
pernelig ^masinantis dalykas, 
ir šalia jo nejučiomis atsidū
rė ir. anglo kumštis.

Dovanokit — susiraukė 
Petrapilyje — o ko jus čia?

—Paprastas laisvo kumščio 
pritaikymas — mandagiai pa
aiškino Londone. — Kiniečių 
laisvas sprandas, o musų kum
štis. Jų — pareikalavimas, mu
sų — pasiulijimas...

Ginčas, galimas daiktas, bu
tų užsitęsęs ir ilgesniam, jei
gu kiniečio kasa nepasirodytų 
staiga suspausta japono žnyp
lėmis.

Nereikia aiškinti", kad tuoj 
po japono žnyplių į japono ki
šenę jau buvo įkišta amerikie
čio ranka, kuriai teko įsileisti* 
ir italo du pirštu.

Negali pasakyti, kad toksai 
svetimų rankų, kumščių ir ap
linkybių susibūrimas butų la
bai patikęs kiniečiams. Bet 
kiniečiai tiki dvasių persikėli
mu ir guodžiasi bet kuą.

Todėl Pekine veikiai nusi
ramino ta aplinkybe, kad jei 
kiniečiui ant sprando panorės 
dar atsisėsti ispanai, sėbrai ir 
aigiptėnai — tai jiems jau ne
bus kur sėda.

—Gerokai mes juos išdir
bom — šyptelėjo Pekine...

O kadangi apšviestieji euro
piečiai be galo mėgsta konsti1 
tucijos tvarką, tai Kinai bu
vo nuraminti savotiška kon
stitucija, kuža:

—Iš Šanchajaus bet kurį ki
nietį tegali išmesti prancūzai 
ir nieks daugiau, bet kadangi 
gali pasirodyti anglams įžei
džiama, tai jiems duota teisė 
mėčioti bet kurį kinietį iš Gon- 
kongo. O tautinei lygybei pa
laikyti vokiečiai galėjo mė- 
čioti kiniečius iš Cin-Dao, ja
ponai ■— iš Tian-Dziniaus, ru
sai — iš Artūro — žodžiu, ki
niečiai galėjo lengviau atsi
dusti ir padėkoti likimui:

—Garbė Konfucijui, kiek
vienas kinietis turi teisės bū
ti išstumtas su keliu visoje Ki
nų teritorijoje, ir nieks jam 
negali atimti tos teisės!

Ta teise kiniečiai plačiai nau
dojasi jau nuo 1812 metų, ir 
kiekvknais melais į konstitu
ciją įdedama visa eilė pataisų, 
nurodant naujas vielas, kur 
kiekvieną Dangiškosios Im
perijos sūnūs gali gauti į au-

sį ar į kitą kurią vietą.
(j'inčfjamiems krankimams 

spręsti buvo įsteigti net tam 
tikri teismai, ir kiniečiai buvo 
teisiami atsižvelgiant į jų nu
sikaltimo viltą. Taip, pavyz
džiui, jei jisai nenorėjo dirbti 
po 17 vhI. paroje Šanchajuje, 
tai j j kišdavo j kalėjimą pran
cūziškais įstatymais; jei jis 
prašė, kad jam atlygintų už 
darbą Gonkonge, tai jį baus
davo angliškais įstatymais, o 
apdovanodami jį nemokamai, 
sodino į rusišką šaltąją Man- 
džurijoje arba pakabindavo už 
kojų japonų įprasta sistema.

1900 metais daugelis kinie
čių pareiškė, kad tokia sugy
venimo su europiečiais tvar
ka jiems visiškai netinkanti.

—Viena, tai neteisinga, ant
ra, nepatogu ir trečia, tai la
bai skaudu...

Tada Europoje ir Amerikoje 
nutarė, kad metas nekultūrin
giesiems kiniečiams Įskiepyti 
tikrasis teisėtumas ir pradėjo 
j j skiepyti kolektingomis pa
stangomis pasigaudinti pačios 
tobuliosios techn.: teisėtumo te
oriją pradėjo skiepyti kazokiš
kos pikės, praktiką — japonų 
artilerija ginčijamus teisėtumo 
klausimus — Anglijos jūreiviai, 
o išvadas ir filosofiškus sąm- 
protavimus — prancūzų pėsti
ninkai.

—Nagi pasilinksminta musųl 
— nubudę tarė kiniečiai 1901 
metais, kada pamatė, kad sveti
mųjų kolonijų pasidarė dveja 
tiek, o Kiniškosios kariuome
nės du kart mažiau.

Bet kadangi žmogaus psichi
ka reikalauja, kad kiekviename 
nemalonume yra būtina surasti 
kaltininkus, tai protingu anglų 
Ir japonų patarimu kiniečiai 
ėmė mušti vienas kitą.

Vienas kiniškasis generolas 
rinko kariuomenę ir ėjo mušti 
kito kiniško generolo taip pat 
su kariuomene, kad perduotų 
portugališką koloniją šveicarie- 
čiams, o tretysis generolas rjfti- 
ko dar didesnę kariuomenę ir 
mušė pirmuosius du, kad ang
lai galėtų užimti ir portugališ
ką ir šveicarišką koloniją.

Tiesa, tai buvo be galo pa
traukiamas bet tiko ne visiems 
kiniečiams.
v —Ar žinote ką — pasiūlė gu
dresnieji iš jų — imkime ver
čiau drauge pliekti europiečius. 
Viena — taip bus linksmiau, an
tra — patogiau, o trečia — 
naudingiau....

—Tai kažkas nauja — nuste
bo truputį europiečiai — maty
ti, europiškoji civilizacija jau 
giliai įėjo į kiniečių gyvenimą: 
mus nori pliekti....

Štai kaip tik tuo Kinu istori
jos momentu, kada kiniečiai su
prato, kad gali būti geriau, jei 
juos nustos mušę, prasidėjo da
bartiniai Šanchajaus įvykiai.

Kuo tie įvykiai baigsis — pa
sakyti dabar sunku, bet šiaip 
ar taip tolesnės Kinų istorijos 
tęsinys bus įrašytas ne tik isto
rijos lapuose, bet ir kieno nors 
spranduose.

Aš manau, kad kiniečiams 
prasidėjo naujas gyvenimo lai
kotarpis, kada jau nebėra gali
mas tasai anekdotas, kuris taip 
dažnai galimu rasti jumoristi
niuose anglų leidiniuose:

—Sakyk, Džon Smite, kuo 
yra žinomi Kinai?

—Yra žinomi? Argi tai jiems

Alk. Buthovas

Pirma negu pirksi pian^

5 ■< 41
Pamatykit pas Budrikę Gulbraiistn 
llcgistcring Pianą, gražus, tobula; 
balsas; lengvai groja. p,
resnių pianų niekur. Vienatine lie 
tuvių krautuvė-Chicagoje kur par
duodama tiulb’ansen Pianu-.

Jos. F. Budrik
/ 3343 So. Halsh'd Si.,

Stock Room 3327 So. Halsfed St.
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Automobiliai užmušė 73 
žmones

Koroneris \Volff paskelbė, 
kad liepos mėnesy automobiliai 
Cook paviete užmušė 73 žmo
nes—daugiau kaip po du žmo
nes į dieną, neskaitant ne šim
tų, bet tūkstančių sužeistų 
Pernai gi liepos mėnesį liko už
mušti 55 žmonės. Tai rodo, kad 
skaičius žūstančių nelaimėse su 
automobiliais netik • nemažėja, 
bet nuolatos didėja, nežiūrant 
vedamų visokių saugumo kam
panijų. Tas nuolatos didėjantis 
skaičius žūstančių ir verčia 
valdžios įstaigas nebesitenkinti 
paprastomis saugumo kampani
jomis, bet griebtis aštresnių

Biblininkai mokytojo Scopes byloje stvėrėsi iv grynai mok- 
slo padaro, kad vesti agitaciją prieš evoliucijos mokslą, štai bu
vęs generalinis prokuroras Ben McKenzie, vienas prokurorų 
Scopes byloje, kalba prieš evoliuciją ir mokslą per radio, kurį 
davė žmonijai ne biblija, bet vien tik mokslas.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvų?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
aurių matymas reikalauja pagel* 
boa. Gal būt, kad Jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

iTeL Blvd. 818b 
M. Woitkiew1cs 

BAN1S 
AKUftERKA 

Pasekmingai pa 
tarnauja mote 
rims prie gimdy 
m o , patarimai 
dykai moterim* 
ir merginoms. 

I 8113 South 
Halsted St.

MR. HERZMAN-**
—IŠ RUSIJOS-

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

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

Ofisas Ir Laberstorije: 1025 W 
13th St., netoli Morgan St.

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

1 Dienomis: Canal 
rr< i e t J 8110- NaktlTelefonais: X Drexel 0950

( Boulevard 4136

S296 S. Haletėd St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Mrs. MICHHIEVIGZ - YIDIKIEHE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampan 81 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
hučiuoso. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prie! 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir p* 
gimdymo

Už dyką pala 
rimas, dnr ir nu 
tokiuusu reika 
luošo moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 1 po^ffi 
pietų, n9o 6 iH^p<
9 vai. vakare.

NOREDAMIį 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITftSj 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANT NAUDOS. >1

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. BoBevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas Ir 
• Parduodam Laivakortes.

"i ■gili , Ji.J. j..'!gRgi

DR. SERNER, 0. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

priemonių ir visaip persekioti 
automobilistus, nuo ko kenčia ir 
atsargus automobilistai. Jau 
yra sumanyta daryti automobi
listams egzaminus ir duoti tam 
tikrus laisnius važinėtis, ku
riuos butų galima atimti, jei 
automobilistas pasirodytų ne
atsargus; tada tokis automo
bilistas nebegalėtu automobi- 
liaus valdyti... šis įstatymas 
veikiausia praeis, jei skaičius 
automobilių nelaimiu vnė kiek 
nesumažės.

šiemet Cook p?vi?tc automo
biliai užmušė jau 427 žmones.

SUĖMĖ KALBĖTOJĄ Už 
SMERKIMĄ TEISMŲ

' “Vengkite nelaimii*^
Sako policijos viršininkas. į sa

vaitę laiko nelaimėse žuvo 31 
žmogus

“31 žmogus liko užmuštas ir 
535 žmonės liko sužeisti nelai
mėse Chicagoje tarp liepos 16 
d. ir 22 d.”, sako policijos vir
šininkas Morgan A. Collins sa
vo savaitiniame biuletene. To
liau jis sako:

“Priežastys tų nelaimių, ku
rių skaičius baisiai padidėjo 
palyginus su pereitais metais,

1,500 Hyde Park gyventojų 
susirinko pasiklausyti Joseph 
Miller iš “Vabalų Kliubo”, kal
bant prie 53 ir Ilarper Avė, 
Kalbėjo jis apie prohibicijos vy- 
kinimo ir dabartinių teismų 
blogybes. Savo kalboje jis teis
mų neglostė ir įvardino dauge
lio teisėjų blogybes. Visi dide
liu įdomumu klausėsi jo kalbos, 
nes prieš juos buvo priešams 
visai kitoks vaizdas teismų ir 
teisėjų, negu kad jie buvo įsivai 
zdavę; jie užgirdo tokių daly
kų, kokių ikišiol nebuvo girdėję.

Bet tai labai nepatiko politi
kieriams, kurie dabartiniuose 
teismuose lošia balai svarbią ro
lę, kartais net didesnę, negu 
pats teisėjas. O tokių politikie
rių Įlydė Parke pilna. Todėl 
vienas jų pašaukė policiją, ku
ri suėmė kalbėtoją ir nusivežė 
stotin, nes jis buk neturys lei
dimo kalbėti gatvėje. Visa klau
sytojų minia nusekė paskui kal
bėtoją į stotį, kur visi pareika
lavo kalbėtoją paliuosuoti. Po
licija, kuri išpradžių labai smar

kavot pasidarė mandagesnė ir 
sutiko paliuosuoti kalbėtoją už 
$25 kaucijos. Minia tuojaus tą 
sumą sudėjo ir kalbėtojas liko 
paliuosuotas. Bet jis vistiek tu
rės stoti į teismą, kur kaltina
mas nederamu pasielgimu — 
kalbėti gatvėje, ir dar apie tei
smus, be leidimo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 

(Virinkit 15 minutų) 
Apyniai ir salyklos 

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENCJUS1Ų LIGŲ 
Specialistui kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniui moku tiktai už serumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klimkoje yru vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nei aturulius nubegimus, silp
numą, neivingumą, leuniatizmą ir 

vha.s (hroniškiis ligas.
Kalbame lietuviškai 

National Health Clinic 
1657 W. Madison St. 
Kampas Paulina St.

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

Tel. L^fayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuviu, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaL

M. Ytiška, 
3223 W. 38th SU CMcago. IU. 

>■ . - Į Į . . ■ .......

Užmokėsit po išgydymo

DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

........... .. .................................. ....

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vat 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgUiams.

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

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.

r- *

John Kuchinskas 
LAWYĖR 

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.

vra įvairios, bet devyni žmonės 
Jko užmušti ir 297 žmonės su
žeisti nelaimėse su automobi
liais.

“Didžiuma nelaimių paeina 
nuo nedoro nepaisymo, neatsar
gumo, paikumo ir, daugely at
sitikimų, nuo įsivaizduoto didu
mo ir svarbumo niekurių asme
nų.

“Atsargus analizas skaitlinių 
parodo visišką automobilistų 
nepaisimą įstatymų apie važi
nėj imp greitumą. Kiekvienas, 
kuris važiuoja greičiau, negu 
įstatymai leidžia, užsigrudustuo 
se keliuose, yra tolygus krimi
nalistui.

“Nėra pateisinimo tokio dide
lio skaičiaus žūstančių žmonių 
nelaimėse su automobiliais. Jo- 
kis reikalas nėra tiek svarbus, 
kuris pateisintų važiavimą grei
čiau negu išmintinga ir atsar
gu. ,

“Geriau pavėluoti traukinį, 
negu netekti gyvasties, ar atim 
ti gyvastį kam kitam. Dabok 
signalus ir pildyk juos ir duok 
ipavyzdį, kuris butų įkvėpimu 
kitiems.
' “Pėstieji turi visados sustoti 
ir apsižiūrėti į abi puses gat
vės, pirm negu eiti skersai gat
vę. Miekad nešokite greitai 
skersai gatvę, ypač iš tarpo 
prie šaly.gatvių stovinčių auto
mobilių. Kt?r signalai reguliuo
ja automobiliu važiavimą, eiki
te kartu su antomobiliais.

. “Visados laikykitės saugu
mo. Kitas gali nebūti atsar
gus. Nežiūrint kuT jus esate, 
visados bukite atsargus.”

•

Pranešimas
DR. C. Z. VEZELIS

, Pagrįžo į savo buvusį dentisto ofisą 
4712 So. Ashland Avė.

ir dabar praktikuoja dentisterija
4712 So. Ashland Avė.

arti 47tos gatvės
Telefonas Boulevard 7042

Lincoln

G

Fordson
$ THt UNIVERSAL CAR-

Cars-Trucks-Tractors
g FRANK BRESKA
£ 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonu. Lawndule 4113-14 £ 

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

S Reikia lietuvių salesmenų.

^ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedama j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvių. Cash arba ant Išmokėjimą.
Pirmutini lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ 11 e.
A. BARTKUS, Pieš-

ltf!9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago
M ... I ...

Gi: rt B. Naujienų wal- , 
tvrofrA 11 skaitytojai Į! 

prašomi pirkinių reikalaU 
Hti | tart »aniuvrvM<, kurios

Į] skelbiasi Naujienose, Ji

TVfDUSH
Ii 14-16 Rooseveit Rd. 

Arti St. Louis Ava. 
CHICAGO, ILL.

12th STREET 
lai. Kadzie 8998

Labai daug sergančių žmonių ken
čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti ii- 
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergantį kurie pas 
mus atsilankys laikė 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 viena# 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmieravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar* te n būnant.

X-Ray egzaminacija ir kitos yrą 
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 įčirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumt 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jai 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St„ 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketverge, seredij ir suba- 

toj nuo » ryto iki 8 vakar*. Nedalioj ir 
Ivontadlenlate nuo 10 Iki 1 po pletft. Pa. 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo D ryti iki 
S vai- vakar*.

The Peoples Health 
Institute 

DR. GltL, Specialistai 
eiti į darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visa* ul.k 
BenCjuaiaA ir komplikuota* ligas, nee musų 
įstaiga yra prirengia geriausiai^ Europiniai, 
ir AmerikonUkals įtaisymais ir, gyduplėmis.

Idgas kraujo, reumatizmą, ; nerviiigumą, 
uikietSjinii: viduriu, krūtinėj ir tonų skau- 
dijlmą, galvouuno, nUbeglmą kraujo puč- 
kus, slinkimu plauku, prakaitavimą, nema
lonų kvapą- ir kito* ligos yra musų .pačia- 
lumas per 28 metus.

Vyrai ir motery*, kurie serga, tegul atsi
lanko j miiHi| ofisų ir da.siiinoH apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima np£ku ir energiją. PagelbPJom ink* 
tandiams kenkiančių atgauti savo sveikata 
ir laimę, todėl vra ir d«l jūsų viltis. Ne- 
•tiddliokite, atiddliojimiu yra nelaiminga*.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dianą, aus
6 iki 8 vai. vak. Nadiliomis nufl

8 iki 2 vai. po pietą.

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTH

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1389 Milwaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 10 iki 12

■ ■ .................... ■■*■>

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

J. P. WAITGHES

Dr. A. A. Rotb
Rasas Gydytojas Ir Chlrufae 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą ehroniiką Ilgą.

Ofisaat 3103 So. Halsted St., Chleagt 
arti 81st Street

Valandos 1—-8 po piet, 7—3 vak. Be 
diliomis 1* šventadieniais 10—11 din

Dr, Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Ptoe* 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phon* 
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 Spindeliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal D464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette
.... ..........................................................................................,................................................................................................

■■■■■■■ "" —-
Butkus Undertaking 

Co., Ine.
P. B. Hadley, Lkensed 

710 West 18th Štr., Chicago, UI.
Viskas—kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161l---------------- Į !■ ■■■—

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos; nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 iki 7:3U vakare.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwawkee Ave^ Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronsvrick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8688

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. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospect 1983, Ofise valan
dos 2-4, 6-8. Nedllloj lt iki 12 d.

Office Boulevard 7042

Dr. G. Z* Yezelis
LIETUYTS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė., 
. hear 47th Street 

CHICAGO

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana AveM
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
nrie abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

irar.l

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 
Telepkone Roosevelt 9090 

„ Namą Telefonas Republic 9600

A E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Roofla 911 
Tel. Centrai 6290

Cicero Ketverro vakare 
4917 W. 14 St Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredej ano

8236 8. Halsted St. T. BoeL 6787

Tai. Dearborn 9037

R., V SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidormiostyjt 
Room 1 VižO 

CHICAGO TEMPLE BLIKL 
77 W. Washington St

Wuahmgtof' A Gsi

Tai.: Hyd* PmtL UU»fi
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Lietuvių Rateliuose.
Fordu Lenktynių dalyviai

atsiliepkite
Visų, kurie esate apsiėmę da

lyvauti Fordų lenktynėse, Nau
jienų piknike ar dar ketinat ap
siimti malonėsit tuojaus pra
nešti Naujienoms pilną šoferio 
vaidą pavardę, adresą ir amžių, 
kad galėtume gaut kiekvienam 

e apdraudos kontraktą. Kiekvie
nas šoferis dalyvaująs lenkty
nėse bus apdraustas Naujienų 
kaštais po $7,000. ir jeigu at
sitiktų nelaimė laike lenktynių 
bile vienam, pinigai bus išmo
kėti jo giminėms ar nurodytam 
pašelpgaviui. Yra paskirta tam 
reikalui $42,000. per vieną ap- 
d ra ūdos kompaniją.

J. Mockus nuo Tovvn of Lake, 
sako turis gerą Forduką ir su
tinka lenktiniuoti su kiekvienu.

Mirė M. J.
Damijonaitis

Mirė penktadienio naktį, Lietu
viu Auditorijoj, pirmininkau
damas vakarienėje.

Chicagos lietuviai neteko 
dar vieno savo žyniaus darbuo
tojo — Motiejaus J. Damijo
naičio, kuris pasimirė pereitą 
penktadieni'l, Lietuvių Audito
rijoj.

Kaip kiek laiko atgal miręs 
A. Staniulis. S. L. A. 30 kp. 
finansų raštininkas, kuris mi
rė pirmininkaudamas kitos 
draugijos susirinkime, taip ir 
M. .1. Damijonaitis, kuris yra 
S. L. A. 30 kp. pirmininku, mi
rė Lietuvių Auditorijoj, pirmi
ninkaudamas “Varpp” vaka-

Išvažiavo Lietuvon

Jonas Strazdas, 
“švyturio” B-vės atstovas, ku
ris vedė tos Bendrovės kny
gyną, pereitą šeštadienį aplei
do Chicago ir išvažiuoja Lie
tuvon. Knygynas gi tapo par-

Tad drąsiau Fordų savininkai, 
dar yra proga pagarsėti ir do
vanas gauti! Kreipkitės tuojaus 
į Naujienų raštinę asmeniškai 
ar laišku,

r ienc.it

Sudaužė automobilių ir pašovė 
automobilistą

Joseph Robberty, 1162 Polk 
St., automobilius prie Polk ir 
Laflin gatvių susidūrė su kitu 
automobiliu ir liko sudaužytas. 
Robberty šoko ginčytis, bet ki
tame automobilyje važiavęs 
žmogus nieko neatsakė, vien 
greitai išsitraukė revolverį ir 
paleido į Robberty šūvį, kuris 
pataikė į galvą. Kada atvyko 
policija, Robberty gulėjo paplū
dęs kraujuose gatvėje, bet puo
likas jau senai buvo dingęs su 
savo automobiliu.

Kaip žinia, keletą mėnesių 
atgal M. J. Damijonaitis, kuris 
Ino laiku dirbo J. Budriki) mu
zikalių reikmenų sankrovoj, 
buvo išvykęs Californijon. kur 
apsivedė su našle p-ia Mille- 
riene. Trejetą* savaičių algai 
jiedu sugryžo iš Californijos 
ir manė vėl apsigyventi Chica- 
goje. Jiedu ir namą jau buvo 

ir butų nupir- 
dienomis par- 

mirė, 
Prieš 
buvo 

kaipo

suderėję pirkti 
kę. tik šiomis 
davėjo žmona 
kima sutrukdė, 
vaitos velionis

kas pir- 
dvi sa- 

pra dėjęs 
adminis-

VAŽIUOK SULYG PLANO

Pereitą penktadienį Lietu
viu Auditorijoj buvo surengta 
•‘Varpo” ir jo pritarėjų vaka-. 
rienė, kaipir pagerbimui nau
jo administratoriaus, taip ir, 
pasitarimui kitais 
Neatvykus
ninkui, pirmininkauti 
riani velioniui. Pavi 
karime prasidėjo

!03> sr
na i sveikas.

£

Kad Naujienų draugai važiuojant- 
tis į Naujienų pikniką neklaidžiotų, 
Naujienų Pikniko Komitetas pagami
no planą kelių, kuriais kiekvienam 
bus lengva surasti pikniką be jokio 
klaidžiojimo ir klausinėjimo. Pa
veikslėlyje matot du svarbiausius ke
lius, būtent: VVestern Avė. dėl auto
mobilių ir Halsted Str. dėl gatveka- 
riais važiuojančių. Važiuojantiems 
gatvekariais dar reikia priiminti, kad 
ant 63 ir Hatated gatvių imtų prie
miesčio karu 
ar Harvey. 
nia gaut 
Halsted — 
Vincennes 
Ant kalbamų karų tinka 
“transferiai” t .
veža iki miesto rubežių, o po to kai
nuoja dar penktukas.

Automobilistai, apart Westem Avė. 
gali važiuoti ir Halsted gktve iki 
Vermont kelio, o tuo keliu iki Blue 
Island.

Canal 
į rytus 
pietus — 
gatvės.

Tegul 
pikniko .

kurie eina į kankakee 
Tuos karus taipgi gali

ant sekamų kryžkelių: 
- 79, Vincennes — 103, 
— 111, ir Vincennes 119. 

i miesto 
ir už ta pati mokesti

gatve reikia važiuoti ar eiti 
keturis blokus ir pasisukti į 
- Daržas yra netoli nuo Canal

nė vienas nepraleidžia šio

numatytam pirmi- 
teko pa

ilgins va-[ 
prakalbos, 
kalbėtojų:Kalbėjo visa

Dr. Zimontas, 
nas. Laukis, Krukonis ir k.l 

ų velionis su-, 
ir nualpo, bet

atsisėdo prie 
o vėl geri aus. ; 
ėjo j koridorių 
ubo. Bepulda-'

usitrenkė galvą ir jį įnešta 
ųilėn jau be sąmonės — mir
štantį. Dar Dr. Zalatorius ban-| 
lė jį gaivinti, buvo pašaukti 
r ugniagesiai su pulmotoriais,| 

■ict viskas veltui — M. J. Da-' 
nijonaitis buvo jai! miręs. Mi-; 
rė jis apie 11:30 
nuo širdies ligos.

duotas Jonui Kuliui.
Kartu su p. Strazdu išvažia

vo Lietuvon ir seni Chicagos 
gyventojai — p. p. A. ()lszew- 
skiai. P-as Olszesvski buvo 
vienas pirmųjų ir stambiausių 
lietuvių .bankierių Amerikoje, 
organizatorius l'niversal State 
Bank ir per 20 metų leido vie
pę geriausių savaitraščių* —• 
“ILietuvą”, taipjau išleido dau
gybę knygų, jų tarpe ir šerno 
raštus.

Mažai drąsuoliu, kas bus?
Fordų savininkai nenoriai ap

siima dalyvauti lenktynėse.

Nuo senai yra mintis tai-p 
amerikonų, kad lietuviai esą 
drąsus žmonės. Tokios nuomo
nės laikiausi ir aš. liet kažkas 
šioj valandoj pasidarė lietu
viams, kad jų drąsa dingo? 
Tik pamislykit: iš 30 atsilie
pimų į Naujienų paskelbimą 
reikale Fordų savininkų atsi
rado tiktai du drąsuoliu, kurie 
pilnai suliko dalyvauti lenk
tynėse Naujienų piknike rugp. 
9 dieną! Visi kiti pareiškė bai
mę netekti Fordo ir gyvasties! 
Kas bus?

Kad dalinai pašalinus bai
mę, Naujienos sutiko apdrausti 
kiekvieną lenktynių dalyvį po 
$7,(MX) kiekvieną. ’ Lenktynių 
lauke bus pastatyti daktarai 
ir slaugės, kurie suteiks nelai
mingiems pa geibų. Bus pašauk
ta atatinkamas vežimas, kuris 
gabens sužeistuosius į ligoninę 

bet pirm visko, lenktynėse 
bus vengiama, kiek tiktai ga
lima, kad jokių nelaimių neat
sitiktų. —Rept.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA1EŠKAU pusbrolio Antano 

Hu.seeko; paeina Mariampolčs aps., 
Veiverių vaisė., Pakeklių kaimo. 
Pirmiau gyveno Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą ir prašau atsišauk
ti, ar jį pažįstančių meldžiu pra
nešti man.

Pranas Brunoga
810 W. 33rd PI., Chicago.

PAJIEŠKO Petro Skarpscno, pir
miau gyveno Cleveland, Ohio. • Iš 
Lietuvos paėjo iš Kauno rėfl*, Pane
vėžio ap., Subačiaus parapijos, 
Tukauckų kaimo, .

Atsišaukite
V. VAIČULIUKfi 
Po vyrų Vaitkus,

1336 So. 51 Avė., Cicero, III.

APSIVEOIMAI
IEŠKAU merginos, kuri ma

ne mylėtų.
A. Bolševikas,

201 E. University Avė.
Champaign, III.

PAIEŠKAI! apsivediinui laisvos 
merginos ar našlės nuo 35 iki *40 
eintų kad ir su vienu vaiku. Aš 
esu 38 metų. Kuri manytų apsives
ti, malonėkit prisiųsti laišką.

F. .lanušiavičius 
3432 S. Morgan St. 

Chicago, III.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, dunda Naujienos*

JVAIRŲS SKELBIMAI

Pranešimai

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long.distance handling.

Turime daug metų patynm% 
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 res.

PARDAVIMUI groserni* kendžių 
ir ieo crennio krautuve. Tidpgi yra 
dėl bučernės visi reikalingi įtai
symai. Pardavimo priežastį patir
si! ant vietos.

3559 S. Union Avė.

TURI l)ut greitai parduotas 
štoias saldainių, tabako, šal- 
takoščs ir mažmožių pigiai.

Kreipkitės: ,
4065 Campbell Avė. .

i
■ ■* ■'■ ■■■ ■ ■ ' I ■■ ■ —■»  ..........................

EXTRA! I
Turiu dvi bučernes ir groser- 

nes, vieną iš dviejų parduosiu su 
namu arba atskirai. Tai|)gi mai
nysiu geroj apielinkėj ant priva
tinio namo.

K. Dankevičiuš
. 4425 S. Wells J>t.

Phone Yards 3906

PARSIDUODA bizniavęs na
mas su groSerne ir 4 pagyve
nimui kambariai. Noriu par
duoti namą ir biznį.

1627 S, Ne.wbcrry Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis bungalow prie 54 PI., 
netoli Kedzie Avė. Karštu van
deniu šildoma, yra skiepas.

Savininkas
5330 S. Kedzie Avė. ‘

PARDAVIMUI už casli pigiai 
restaurantas. Biznis geras. į.ysasĮ 
ilgas. Renda tik $30. Pardavimo 
priežastis — savininkas serga.

Kreipkitės:
3717 S. Halsted St.

PARSIDUODA Pool Room už ga
na prieinamą kainą ir vieta gana tin
kama dėl biznio ir yra nešantį gana 
gerą pelną. Taipgi 4 ruimai dėl gy
venimo ir ren<la pigi. Norima sku
biai parduoti

J. M., 3607 Deodor St..
Tel. Indiana Harbcr 161/ 

Indiana Harbor, Imi.

PARDAVIMUI barber shop — vi
si įtaisai pirmos rųšies. 4 krėslai 
balti, rakandai marmuro, lysas 3 me
tams. Biznio gatvė. Parduosiu visą 
arba pusę.

320 E. 14th St.
Chicago Heights, III.

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

U A I š AIL

Aukščiau pažymėtos raidės, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gų sudėjimų gaus puikų lotų, 
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305

Chicago, Illinois.

PARDAVIMljf 9 fialų rtamas, ga
ru Šildomas, naujos mados, vanos, 
rendų atneša į metus $6300. Nau
jas namas, ką tiktai užbaigtas; 
mainysiu į lotus arba į mažą na
mą. 2610 W. 65 St. ir Rockwell 
avė. Tel. Republic 8289.

racijas. Bet padedamas drau
gų ir tą nelaimę pergyveno. 
Tečiaus vėl nauja nelaimė: 
žmona mirė. Palaidojęs ją jis 
tūlam laikui apleido Chicago, 
bet paskui vėl gryžo į čia. Po 
poros metų jis išvyko Califor
nijon, kur ir vedė antrą žmo
ną. Tečiaus neilgai gyvenęs su 
ja, dabar ir pats užmigo am- 

I žirni miegu.
Velionis buvo uolus tauti

ninkų darbuotojas, darbavęsis 
keliose lietuvių didžiosiose or
ganizacijose; savo nusistaty
muose griežtas, jis ėjo prie 
užsibriežtojo tikslo tiesiai, ne 
veidmainiaudamas ir niekam 
nedarydamas Jtompromisų, negi 
niekam nepataikaudamas. Gal 
ne visuomet 
mo taktingas, 
vo teisingas 
kitų pažiūrų
jei ne kas kitas, vertė ir prie
šininkus jį gerbti.

Velionio M. J. Damijonaičio 
kūnas pašarvotas yra Jono 
Pavlovičiaus koplyčioje, 3238 
S. Halsted St. Laidotuvės, ku
rias ves graborius p. Skudas, 
bus rytoj, kaip 1 vai. po piet 
iš minėtos koplyčios į Tautiš
kas Kapines. —Viešintiškis.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

TAUPYK IR TURĖK

vai. nakties 
šiaip- gi jis 
gerai ir pri

Velionis M. J. Damijonaitis 
buvo apie 56 m. amžiaus; Ame*-' 
riko j išgyveno kelias dešimt 
metų, išpradžių \Vaterbury, 
Conn., o paskui (’.bieagoje, vi
sur uoliai darbuodamasis lietu
vių labui. Atvažiavęs į Ame
riką bemokslis, jis pats savo 
jėgomis prasilavino, prasimu
šė j viršų ir paskui užėmė/va
dovaujamą vietą tarp Ameri
kos lietuvių: tūlą laiką buvo 
nrezidentu ir didžiausios lietu
vių organizacijos 
dirbo tautininkų 
paliovė dirbęs
mirties, nors kartais jam tek
davo ir 
vargti.

SLA. Jis 
eilėse ir ne
iki pat savo

labai didelis vargas 
Chicagoje jis per ilgę 

laiką vedė A. Olsew.sk io didelį 
knygyną, paskui kada A. 01- 
fzoAVskis pasitraukė iš to biz
nio, M. J. Damijonaitis buvo 
užsidėjęs savo sankrovėlę. Pra
dėjus jo žmonai sirguliuoti, 
jiedu buvo išvažiavę Lietuvon, 
bet paskui vėl sugryžo Ame
rikon. Jo žmoną liga pradėjo 
labiau kankinti, ir tai liga la
bai ilga, sunki ir skausminga 
— vėžys. Vargą ir tai didelį 
vargę teko jiems tada kęsti.) 
Bet velionis nenusiminė ir 'Vi
somis jėgomis su vargu grū
mėsi. Tečiaus ir jį patį pati
ko didele nelaimė: išsilaužė 
koją; teko ilgą laikę gulėti li
goninėj ir perkęsti kelias ope-

buvo savo veiki- 
bet visuomet 
santykiuose 

žmonėmis ir

bu
si!

Kas sąvaltę, Kas dvi 
ar kas 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 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar, nesame girdėję, kad spulRoj 
hutij žuvę žmoniy 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. Mišeika 
Naujienų 1*. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų rastinėje.

Tel Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

. & HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS Prez..

V—--------- r.—. .............................

PARSIDUODA ice cream parlor, 
kendžių ir visokių dėl mokyklos vai
kų dalykų, visai arti prie teatro, tik 
vienos durys. Taipgi, visai bus arti 
prie didelio teatro, kuris bus stato
mas, kaip matyt iš laikraščių. Ati
duosiu už pirmą pasiūlymą, nes einu 
į kita biznį.

3528 So. Halsted St.

PARSIDUODA saldainių sankro
va; parduosiu už gana prieinamą 
kainą — tik už $1000. Pragyveni
mui 5 kambariai, lysas da ant 
dviejų ir pusės metų. Pardavimo 
priežastis — turiu du bizniu.

• 724 W. 31 St.

PADĖKA
ZAJAUSKAS
atsibuvo liepos

Pamaldos už vello- 
rugpiučio 4, 

ryto, švento 
bažnyčioj.

VIEŠA
ANTANAS

Jo laidotuves 
31, 1925.
n i o sielą atsibus 
1925, 8 valandą 
Antano parapijos 
Meldžiu visų giminių atsilanky
ti ant pamaldų. Dėkavoju 
kun. Vaičiūnui ir grAboriui Eu- 
deikiui, visiems giminėms ir 
draugams kurie dalyvavo laido-

Pranciškus Zajauskas.

i Naudokitės Proga
W. Adamawicz

LIETUVYS GRABORIUS IR 
REGISTRUOTAS BALSA- 

MUOTOJAS
Tai revoliucinės kainos pagrabų. 
įleiskite man jus patikrinti nuliū
dimo valandoj, kad aš už pusę kai
no.? (priso) laidoju mirusius. Už 
vijus kitus mandagiau ir pigiau 
pa tarnauju; jog tikrai be skriau
dos žmonių; kad aš nesusidėjęs nei 
su trustu nei su kompanija nei jo
kia korporacija su kurioms pusiau 
pelną dalinčiaus ir, kad anos palo- 
ciuose gyventų už žmonių procią. 
Važiuoju i visas dalis miesto ir už 
miesto, u* tą pačią kainą. Atida
rau ofisą

4340 So. Califomia Avė., 
Tel. lafayette 5083

. ............................ . ............. .. ■■■!■■■■■

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plųmbing Supply Co. 
1637 West Division StM 

netoli Marshfield

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir hamų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLŲMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

PARSIDUODA General Dry Goods 
Storas, lietuvių, lenkų ir slovakų 
apgy ventoj vietoj, bizniavo] gat
vėj. Biznis išdirbtas per penkius 
metus. Krautuvė didelė — 65 pė
dų ilgio, 25 pūdų pločio. Frontas 
pagal naujausio styliaus. Apyvar
tos galima daryti už $100,000 į 
melus. Pardavimo priežastis —• 
noriu važiuot Lietuvon gyveht.

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

PARSIDUODA duonos min
kymo mašina. Didele No. 0. 
Parduosiu pigiai už pirmą tin
kamą pasiūlymą.

1246 S. Ashland Avė

PARDAVIMUI 2 flatų, nau
jos mados namas, Marųuette 
Parke. Savininkas mainys j bun 
galow arba parduos įmokėjus 
biskį pinigų. 6125 S. Troy St.

PARSIDUODA 7 kambarių rezi
dencija su lotu. Yra maudynė, 
elektra, gazas, daržas, viena kar
vė ir 40 vištų. Garažas vienam au
tomobiliui.

Savininkas,
7230 S. Talman Avė.

PARDUOSIU savo geroje vie 
toje lotą, viduryje Calumet. 
Paimsiu mažais įmokėjimais. 
Del smulkmenų rašykite: Nau
jienos, 1739 S. Halsted Str.

Box 590

DIDŽIAL’SIS BARGENAS. 6—6 
kambarių naujas niuro namas. Van
deniu šildomas, South Side. Labai 
puikiai ištaisytas, bungalow sto
gas. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant mažo namo ar loto.

Savininkas J. Vilimas 
4405 S. Fairfield Avė.

Bridgeporto lietuviams Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius ‘*Naujie- 
noms”. — Aušros Knygynas.

Roseland. Rugpiučio 4 d., 7:30 
vai. vakare Aušros kambariuose 
10900 S. Michigan Avė. įvyks Lie
tuvių Improvement ir Benefit Kliu- 
bo susirinkimas. Jame bus reportai 
iš įvairių komisijų. Todėl visi na
riai atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, sekr.

Didžiojo Perkūno įsakymu Vaidylos 
renkasi į rytus šiandie .

— Kryvis.

Roseland. — Rug’piučio 3 d., 7:30 
vai. vakare, K. Strumilo svetainėje, 
158 E. 107 gatvės, kampas Indiana 
Avė. jvyks Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovės šėrininkų susirinki
mas. Jame bus svarstoma bendrovės 
nauji reikaląi. Todėl visi šėrininkai 
ir šėrininkės atsilankykite paskirtu 
laiku.

— J. Tamašauskas, sekr.
i 1 - -

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės PaŠelpos nariams žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rug
pjūčio (Audusi) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijos nariai per 
šias kelias dienas * stropiai imtis 
už darbo paraginime savo draugų, 
savo pažįstamų likti nariais Šios 
skaitlingos organizacijos, turtin
gos pinigais ir pavyzdingos vidu
rine tvarka. Rugpiučio 9 d. priva
lo būt žinotina kiekvienam daly
viui Šiame k°ntestc, nes tai pa
skutinė diena prjdavimui naujų 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu rugphučio 9 d. 
draugijos susirinkime iki 3 va
landai po piet — post meridiem, 
nesi rokuos kaipo kontesto, daly
vių. Susirinkimas prasidės kaip ir 
visuomet 2 vai. p. p., Polish Wo- 
inen’s Alliance svetainėj, 1309 N. 
Ashland Avė.

Kontesto Vedinio Komisija:
Julius Mičkevičius, pirm., 
Xavieras Saikus, sekr., 
Antanas Vilis, rašt. pagelb I

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Aveniie 
CHICAGO. 

......------ —

MORTGECI Al-PASKOLOS
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nč maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
(Priežastis pardavimo važiuoju j Lie
tuvą.

Atsišaukite | 
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St. 
Bo 241

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Specialis prirengi- 
nias Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA moteris, kuri turi 
vaiką nuo 3 metų ir aukščiaus, nes 
savininkai myli vaikus. Darbas yra
užiurėti Štorą ir prigelb,čti kuknioj; 
kambarys ,valgis ir mokestis .

Atsišaukite
1606 So. Halsted St.

VYRŲ

REIKIA lietuvių vyrų ir mote
rų. Mokama alga ir nuošimčiai 
(komišinas). Atsišaukite:
Slavic Union Alliance of America, 
1(^)2—10 North Clark St. Chicago

REIKIA senyvo žmogaus ant 
farmos, katras myli prie gy 
vulių. Darbas ant visados.

George Darzinick 
Valparaiso, Inl. R. 8 — Box 10

PARDAVIMUI "
$750 KIMBALL grojikliai 

pianai su 79 rolėmis ir ben- 
čium; parduosiu už $150. Ap
leidžiu miestų.

Mr. Dubro.
2332 W. Madison St., Ist fl.

NAMAI-2EME

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are, 

Lafayette 6738.

PARDAVIMUI mūrinis namas,
6X6 ruimai, kelių bei gatvių iš
taisymas išmokėtas, namas randa
si Brighton Parke gana tinkamoje 
vietoje gyventi. Namas randasi 
4316 S. Fairfield. Parduosiu gana'
pigiai. Kreipkitės pas savininką Į 
Paulovičius. 3238 S. Halsted St.

Phone Boulevard 7667

PARDAVIMUI medinis namas 7 * 
kambarių ir 4 lotai, elektra, gazas, 
giuadžius dėl vieno karo, gražioj vie
toj . Parduosiu arba mainysiu. Ran
dasi St. Charles, III.

4436 So. Washtenaw Avė.
Phone i>afayette 9410

PARDAVIMUI namas, 2530 
W. 47th St. Labai gera vieta 
bile kokiam bizniui.

Atsišaukite
4623 S. Rockwell St.

ANT pardavimo 3 pagyvenimų 
niuro namas po 6—6—6 kambarius. 
Yra vanos, elektra ir kiti visi 
naujos mados įtaisymai. Savinin
kas parduos ar mainys ant ma
žesnio tianio toliau iš miesto su 
akeriu žemės ar dauginus. Namas 
randasi 910 S. Oakley Blvd. Kaina 
$18,500, į mokėt $4500. Del infor
macijų matykit

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė,

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

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

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

M. E. HUTFILZ, Manager
....... .. .................................-

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

• Yra svarbu dėl automobDių me- 
; chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
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. Madison SL

2 PLATŲ mūrinis namas, 
netoli Ogden CouVt, (>—6 kam
barių, furnas ir pečiumi šil
domas, ąžuolo trimingai ir 
grindys, presinių plytų fron
tas, 2 karų garažas, cementinė 
ėlė, bargenas už $11,000, casi 
reikia $,3500.

Sneehan—Witous Co.
1654 W. 63 St.

Phone Hiemlock 1600

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 

• užbaigiama pradinj mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! čia' kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui 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 Stn Chicago, III.

ienc.it
Olsew.sk

