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Anglija svarsto subsidija 
vimą kasyklų

NORVEGIJA SVEIKINA TY RINP.TO.il, BANDŽIUSI NŪS KRISTI J ŽIESIŲ AŠIGALĮ Del saugumo pakto
Britų atsakymas Francijai dėl 

Vokietijos notos.

Sąmokslas nužudyti Ja 
ponijos premjerą

Lenkai g u i š i ą laukan 
35,000 vokiečių

Sovietai įspėja Kinus nepriimti 
sutarčių revizijos

LONDONAS, liepos 26. - 
Anglijos valdžia pasiuntė savo 
ambasadoriui Paryžiuj, lordui 
Crewe, atsakymą į Franci jos 
pastabas prie Vokietijos notos 
(k*! saugumo pakto. Savo no
toj Britų valdžia sako, kad 
Vokietijos kai kurie reikalavi
mai jai "neatrodą taip baisus, 
kaip kad Franci ja į juos ži«r 
rinti, ir ji mananti, kad jie 
galės būt išlyginti, kai įvyks 
konferencija.

Suimta trys korėjiečiai, įtaria
mi kaipo sąmokslininkai 
prieš japonų mikadą.

TOKIO, Japonija, liepos 26. 
— Policija susekė sąmokslą nu
žudyti Japonijos premjerą Ka- 
to. Vienas sąmosklininkas are
štuota. Policija daro kratas 
sostinėj, ieškodama kitų sąmo
kslininkų.

Prieš dvejetą savaičių Tokioj 
buvo suimti trys korėjiečiai, į- 
tariami dėl sąmokslo nužudyti 
Japonijos viešpatį.

Nacionalizuok ar subsi 
dijuot kasyklas

Lenkija vysianti lauk 
35,000 vokiečiu

J. V. valdžia pasiruošus 
paimti kasyklas?

Du klausimai statomi 
valdžiai išvengti 
angliakasių streiko.

Anglijos 
visuotino

Vokietija nepasiliksianti sko
loj: . ji išgulsianti iš savo 
krašto 10.000 lenkų.

Visuomenės teisė kurui viršija 
privatines kapitalo ir darbo 
teises, sako Coolidge

Kolumbia gena laukan 
soviety agentą

Kaltina jį dėl veikimo prieš 
įsteigtąją Kolumbijos valdžią

LONDONAS, liepos 
Didžiosios Britanijos 
pavyko prikalbinti kasyklų sa
vininkus ir darbininkus susiei
ti dar ateinantį trečiadienį ir 
bandyti dalykus išlyginti, idant 
išvengus . visuotino streiko, 
kurs kitaip turės prasidėti 
ateinantį šeštadienį.

Situacija įdomi tuo, kad čia 
pirmą kartą valdžia susitinka 
su tiesiai statoma jai alterna- 
tiva: arba kasyklas nacionali
zuoti, arba jas kuriuo nors bil
du subsidijuoti.

Ginčas tarp angliakasių ir 
kasyklų savininkų yra, galima 
sakyt, draugingas, ir abi pusės 
nori, kad valdžia rastų kurį

26. — 
valdžiai

BER|L'1NAS, liepos 26. — 
Lenkija nusitarus ateinančio 
rugpjūčio 1 dienų išvyti iš sa
vo ribų 35 tūkstančius vokie
čių, gyvenančių tose Poznanės 
ir Prūsų teritorijose, kurios 
buvo iš Vovietijos atimtos ir 
atiduotos I^enkijai einant Ver- 
salčs sutartim. Genami bus vi
si tie vokiečiai, kurie neturi 
nuosavų namų nė žemės, tai
gi patys proletarai, algapelniai.

Iš savo pusės, Berlino val
džia nutarė, kad jeigu Vokie
tija neatšauks savo nutarimo 
ir ims ginti laukan vokiečius, 
tai Vokietija, atsiilygnndama, 
išgins laukan apie 10 tūkstan
čių gyvenančių Vokietijos 
se lenktų.

rilio-

N * >

Iškilmingas priėmimas sugrįžusių į Norvegijos sostinę, Oslo, lakūnų į žiemių ašigalį, 
nors tikslas pasiekti jiems nepavyko. Iš kairės dešinėn: hidroplano pilotas Dietrichsenas; ek
spedicijos vadas, kapitonas Roaldas Amundsenas, ir ekspedicijos dalyvis, čikagietis Linkol- 
nas Ellsworthas..
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Kominterno propagandos 
plėtojimas svetur

Maskviškių darbuotė koncent 
ruojama vyriausiai Morokoj. 
Induose ir Kinuose

Tekstilių fabrikantai ske-17 žmonių pasmerkta kar 
lia darbininkams algas

su pre- 
konfe- 

tatai

BOGOTO, Kolumbija, liepos 
26. — Respublikos prezidentas 
pasirašė įsakymą tuojau išvyti 
iš Kolumbijos sovietų Rusijos 
agentą Savinskį, Kolumbijos ir 
Ekvadoro komunistų draugijos 
pirmininką. Savinski buvo su
imtas dar birželio 5 dieną, kai 
tinamas dėl pasalaus veikimo 
prieš įsteigtąją Kolumbijos val
džią.

Septyni fabrikai nukirto I“ 
nuoš.; paliesta 10,0Q0 teksti
lė darbininkų

Darbininkai skundžias, 
dabartinėmis algomis jie 
kiti budu negali gyventi, 
sykių savininkai atsako,

jo- 
Ka- 
kad 
jie

žiną, kad algos permažos, bet 
kadangi Britų anglių preky
bai tenka vešli didele konku
rencija su užsieniais, 
jėgią daugiau mokėti 
kams. Angliakasiai į 
kad jie tatai žiną ir

Sovietai prieš Kiny 
tarčiy reviziją

SU

įspėja Kinus, kad jie nepriim-

jie nepa- 
darbinin- 
tai sako, 
suprantu,

liet dėl to dalykas nepasikei- 
čiąs: dabartinėmis algomis jie 
nebegalį išgyventi, ir jie turį

valdžia dabar 
teikti kaayk- 
knrioj nors 

neišvengiamai 
kontrolę ka- 
žingsniui val-

gauti daugiau.
Svarsto subsidijos klausimą
Kiek žinia, 

svarsto klausimac 
loms subsidijos, 
formoj, nors tai 
reikštų valdžios 
sykloms. Tokiam
džia rastų Anglijoj didelio pri
tarimo dagi ir atkakliuose so- 
icalizmo pirešininkuose, nes 
jie mano, kad anglies pramonė 
gali būt išimtis iš bendros tai
syklės, — iš nusistatymo prieš 
valdžios kontrolę pramonei.

Angliakasiai patarė, kad bu
tų sutaisytas toks planas, kad

Gen. Milnikov soviety pa 
smerktas sušaudyti

SWA<MPSCOrIT, Mass., liepos 
26. — Buvęs Jungtinių Valstijų 
anglių komisijos pirmininkas 
John Hayės Hammond šiandie 
išleido pareiškimą, iš kurio ma
tyt, kad prezidentas Coolidge 
nusistatęs paimti į valdžios 
rankas kasyklas ir jas operuoti, 

.idant užtikrinus žmonėms pa
kankamai anglių, jeigu kraštą 
ištiktų kasyklų streikas.

Hammondas turėjo 
zidentu Coolidge’u dvi 
rencijas Svvamp-scotte,
reikia suprasti, kad ką jis savo 
pareiškime sako, jis išreiškia 
prezidento mintis.

| “Jeigu pareitų laikas veikti”, 
, “prezidentą 

parems visos politinės partijos 
tuo principu, kad

I teisė buti nuolatos 
VIENNA, Austrija, liepos 26. viršija visas 

—Pasak telegramų iš Sofijos, tiek kai,italo tiek 
Slivene, šaskove ir Berkovicoj, 'S€S»» 
Bulgarijoj, vakar buvo septy-j Prezidentas Coolidge tečiau 
niolika asmenų pasmerkta kar- kad angliakasių ir ka- 
tuvėms. Pasmerktieji yra tai'gykjų savininkų ginčas algų 
didelė asmenų, suimtų laike, vi- klausimu bus išspręstas 
suotinos Bulgarų valdžios rkam- streiko, 
panijos kramolai krašte išnai
kinti, pradėtos tuojau po tero
ristų pasikėsymo nužudyti Bul
garijos karalių Borisą ir iš
sprogdinimo Sveti Kirai kated
ros Sofijoj, kur tuomet dau-

tuvėms Bulgarijoj
10 Teismo lankia dar 900 asmenų.' 3ako iiammoiidas,

STOKHOLMAS, Švedija, lie
pos 26.—Laikraščio Stockholm 
Tideningen žiniomis, maskviškis 
komunistų internacionalas stei- nuo pirmadienio darbininkams 
gsiąs savo propagandos centrus (algos nuskeliama 10 nuoš. Tuo- 
Konstantinopoly, Aleksandrijoj, se fabrikuose bendrai dirba 
Buenos Airese,, Teherane, Čitoj apie 10 tūkstančių darbininkų.

tų Washingtono pasiūlymo ir Tanžire. 
sutartims peržiūrėti.

Didžiausios pastan
gos, pasak laikraščio, 
pu koncentruojamos 

ŠANHAJUS, Kinai, liepos 26. Indijoj ir Kinuose. 
Busi jos sovietų propaganda: Komunistų centras

Kinuose priėmė kitokią kriptį., tinopoly, kurs jau funkcionuo- 
Kinų spauda vakar

kaltinamų dėl priešvalstybi
nės darbuotės

šiuo tar- 
Morokoj,

Konstan-

WOONSOCKET, R. L, liepos 
26. — Septyni vietos tekstilio 
fabrikai vakar paskelbė, kad

Keletas kitų fabrikų žada taip
jau mažinti algas. Fabrikai, 
kurie dabar paskelbė sumažini
mą algų, yra: Barni Worsted 
kompanija, Clydesdale Worsted 
kompanija, Falls Yarn Mills,

gavo iš jąs, propagandos tikslams esąsjVerdun Manufacturing kompa-
Maskvos kablegramą, kur įspė- gavęs iš Maskvos 40 milijonu nija, Perserverance, Desurmont giau kaip pusantro šimto žmo 

nepriimtų aukso rublių. Du Maskvos agen-iir Bernon Worsted kompanijos, nių buvo užmušta, 
sutartims 2 ' ’ ’ —11 ’ 1 - -----------J------ '-*1* — 'T — • ~

visuomenės 
aprūpinta! 
priritinęs 

darbo, tei-

be

BANKŲ TARNAUTOJŲ 
STREIKAS FRANCIJOJ

Pasmerktasis buvo žinomo ata
mano Semionovo padėjėjas jo 
avantiūrose ryty Sibire.

VLADIVOSTOKAS, Rytų Si
biras, liepos 26. — Generolas 
Milnikov, paskilbusio kazokų 
atamano gen. Semionovo padė
jėjas avantiūrose prieš sovie 
tus rytų Sibire, tapo sovietų 
pasmerktas sušaudyti. Jo ape
liaciją sovietų aukščiausias tei
smas atmetė.

Arabų bandos apiplėšė 
Persijos miestąPARYŽIUS, liepos 26. — 

Franci joj kilo bankų tarnauto 
L jų streikas. Sustreikavo kai 

I kurių Paryžiaus ir kitų stam
biųjų miestų bankų tarnauto
jai, reikalaudami didesnės fi
gos. Streikas sparčiai plečias’ 
ir veikiausia, kad bėgiu ateinan
čios savaitės jis pataps visuo
tinas, jeigu streikininkų reika
lavimai nebus urnai išpildyti.

BAGDADAS; Irakas,, liepos 
26. — Arabų banda vakar už
puolė Persų miestą Muhamrah, 
trisdešimt mylių nuo Basros, ir 
ėmė plėšti sankrovas. Plėšikai 
pagaliau buvo pėrsų kariuome
nės išvyti, tečiau kautynėse 
abiejose pusėse buvo nemaža 
užmuštų ir sužeistų.

jama, kad Kinai 
Amerikos programo 
peržiūrėti einant Washingtono Vienną ir Konstantinopolį, 
konferencija. Maskva savo įs- instrukcijomis remti karinga- 26. — Kartūnų 
ĮM'iime sako, kad jeigu Kinai sias gimines šiaurinėj Afrikoj |Wahvorth Bros., Ine., paskelbė, 
priimsiu Amerikos, Britų ir. 
Japonijos pasiūlymus, jie bu
sią daugeliui metų pavergti. 
Jie veik pamatysiu tų valstybių 
veidmainybę, kai tik jos suri
sią Kinams rankas ir dabarti
nis kinų sujudimas prieš jas 
nurimsiąs.

Padėtis šanhajuj
Šanbajaus streiko vadai ir] 

svctim&»liv prie3inir»Ka.i labai J
subruzdo prieš Kinu m i Ii ta ris-1... , . , ,, i , t, . i. lokio miesto valdžia ir preky-
tus dėl uždarymo vakar kuiŲ|. . . ................ I

studentų ir darbininkų centro 
valdyl>os. Visur buvo laikomos 
karštos kalbos ir išlipinti atsi
šaukimai, kuriuose kaltinama 
Fcntieno militaristai, kad jie 
esą susidėję su svetimaisiais 
imperialistais sunaikinti 
triotirtį Kinų judėjimą.

tai dabar esą pasiųsti į Berliną, į Dress Goods nuskėlė algas 
sul LAWRENCE, Mass., liepos 

fabrikininkai

prieš Europos valstybes.

Per tvaną Seule žuvo 
viso 436 žmonės

kad visiems darbininkahis nu
mušama algos 10 nuoš. Numii- 
šimas, įeinąs galion nuo pir
madienio, paliečia tris šimtus 
tos įstaigos darbininkų.

Neužilgio Sumene ir Trnove 
prasidės teismas dar 900 asme
nų. areštuotų laike minėtos' 
kampanijos, ir liudininkais bus 
pašaukta apie dešimt tūkstan
čių žmonių.

26. 
an- 
del

TOKIO, Japonija, liepos 
— Oficialis pranešimas apie 
dai įvykusį Korėjoj tvaną, 
kurio skaudžiausiai nukentėjo 

i Korėjos sostinė Seulas, sako, 
Į kad tvane prigėrė 436 žmonės Į ii'- Kad dar- 2155-ok pasigendama.

Kolumbo Diena — Itali
jos nacionalė šventė

Amerikiečiai tyrinės 
Vokiečiu Ryty Af- 

rikos žemę
26.

išplėsti ant tų, kurios pelno 
neduoda. Bet tai neišvengia
mai reikštų kasyklų nacionali
zavimų, o valdžia kaip tik to 
bijos. Pasilieka alternativa ka
syklas sulisidijuoti, ir tam rei
kalui pinigai turės būt imami 
iš žmonių mokesnių.

Jtužę angliakasiai ap
stumdė pralotą

IX IR H AM, Anglija, liepos 
26. — Vakar būrys įtūžusių 
angliakasių apstumdė Durha- 
mo pralotą, kunigą We4Idoną. 
Numušė jam skrybėlę nuo 
galvos ir ištraukė iš rankų'dros, Huangpu upėj apvirto dvi 
lazdą. Angliakasiai įpykę ant.pervazo valtys, gabenusios ke- 
kunigų, kad jie palaiko ka- leivius į Putungą. Visi žmonės 
sykių savininkų pusę ir prie-sukrito vandenin ir dvidešimt 

darbininkų reikalavi- aštuoni jų prigėrė. Trisdešimt 
didesnės algos. | vienas asmuo buvo išgelbėti.

bos rūmai renka pinigus dėl 
tvano nukentejusiems šelpti.

pa-

23 žmonės prigėrė per- 
vazo valtims apvirtus

SHANNAJUS, Kinai, ilepos
26. — Vakar, laike stiprios au-

Du Japonų aeroplanai 
išskrido i Maskva

TOKIO, Japonija, liepos 26.— 
Vakar iš Tokio išskrido į Mas
kvą du japonų aeroplanai. Tai 
yra pirmas Japonijos aviato
rių bandymas padaryti ilgą ke
lionę aeroplanais. Skridimą fi
nansuoja japonų laikraštis Aza- 
hi.

DENVEiR, COI.O., liepos 
---- Vakar iš I>envero išvyko Į 

Afriką amerikiečių ekspedicija 
su D-ru Cadle prieky. Ekspedi
cija vyksta j Vokiečių Rytų Af
rikos žemę tariamai Afrikos
bušmenų gyvenimui tyrinėti.
Ekspediciją finansuoja grupė 
Denvero kapitalistų.

ROMA, Italija, liepos 26. — 
Italijos kabinetas nutarė spalio 
12 dieną, Amerikoj švenčiamą 
kaipo “Kolumbo dieną”, kadan
gi tą dieną Kolumbus atrado 
šiaurių Amerikos kontinentą, 
paskelbti italų nacionalė šven
te.

Gaisrai Panevėžio apskr.

šinas
manu

NEW YORKAS, liepos 26.— 
Nacionalčs apdraudos nuo ug
nies komisijos sustatyti skait- jas. 
mens parodo, kad Jungtinėse 
Valstijose kiekvieną dieną su
dega 616 namų, arba kas trys 

j minutės vieni namai.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Dalinai apsiniaukę; truputį 
šilčiau; vidutinis mainąsis vė

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 64° F.

Šiandie saulė teka 5:37, lei
džiasi 8:15 valandą.

Viso 
mėn. 
dar-

PANEVĖŽYS [PB]. — 
apskrity gaisrų gegužės 
buvo 8. Kūtės sudegė 4, 
žinės 5, javynas 1, dirbtuve 1 
ir gyvenami trobesiai 3. Pade
gta 2, perkūno uždegta 2, ne
žinomos priežastys 4.

Grudų sudegė 38 klg., paša
ro 135 et., gyvulių 24, paukš
čių 28; dirbtuvėj sudegė visos 
mašinos medžiui apdirbti ir 
100 lentų; vežimų sudegė 2, 
rogių. 13. Nuostolių padaryta 
61.380 lt. Apdrausta tebuvo 
vienoj vietoj į 15.000 litų.

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia .Tusų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose; per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra- 
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmodami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į 20, iki 
30 dienų. (

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.
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“GRĘŽIMO Iš VIDAUS” PASEKMĖS.
• • • • e e
e • • • • •

MAŠINISTŲ UNIJOS PATVARKYMAS.
e e e e e e
• • • e e e

AUKŲ KOLEKTAVIMAS SU HUMBUGU.
• ••••• 

1‘RUSEIKOS-VABALO MELAS.
• e e e e • 
e • • e e e

REVOLIUCIJA IR BOLŠEVIKIŠKI PUTŠAI”.

-------- ,--------.y-r a
seikai, kad “tuojautinis” socialistinės revoliucijos vyki- 
nimas tamsioje Rusijoje kaip tik ir nudaro bolševikiškos 
“teorijos” esmę, tai Pruseika purtė galvą ir sakė, jogei tai 
esąs netikėtinas dalykas.

įsidėmėkite, kad bolševikai tuomet jau buvo valdžio
je, nuo spalių mėnesio!

O už| kelėto savaičių po to tas pats Pruseika jau ėmė 
garbinti bolševikus, kaipo “vienintelius tikrus revoliucio
nierius”, pasiryžusius įvykinti socializmą tuojaus!

Kas gi tuomet yra renegatas?

Ir netiesa, kad Grigaitis “spiaudo ant revoliucijos”. 
Jeigu šiandie Rusijos liaudis sukiltų ir nušluotų kruviną 
bolševikų diktatūrą, tai Grigaitis pirmutinis tatai pa
sveikintų !

Jisai yra priešingas tiktai beprotiškiems komunistų 
“putšams”: slaptiems sąmokslams ir ginkluotų sukilimų 
rengimui tokiose šalyse, kur darbininkai turi pilietines 
teises.

Bet ginkluotų “putšų” darymas ir nėra socialistinė 
taktika. Juos skelbė buržuazinės Francijos revoliucijos 
idealizuotojas Blanąui ir rusų anarchistas Bakunin. 
Marksas gi Jr Engelsas su tais revoliucinių “putšų” skel
bėjais vedė idėjinę kovą per visą savo gyvenimą. Prusei
ka, kuris parašė “veikalą” «apie Marksą, turėtų bent tiek 
žinoti. 
- _ .. ,, ......... . n...... i ....   i.......

Komunistų taktika “gręžimo iš vidaus” duoda savo 
vaisius — tiktai visai ne tokius, kokių tikėjosi jos auto
riai. Ažuot tuja taktika “užkariavę”'unijas, komunistai 
susilaukė pabaudų ir išmetimų.

Nesenai International Ladies Garment Workers uni
ja suspendavo, o paskui išmetė iš savo organizacijos 77 
komunistus, turėjusius viršininkų vietas įvairiuose unijos 
skyriuose. Dabar dar griežtesnių priemonių stvėrėsi ma
šinistų unija — International Association of Machinists.

Šios unijos valdyba išsiuntinėjo nariams pranešimą, 
kad kiekvienas narys, kuris priklauso komunistinėms or
ganizacijoms, turi per 30 dienų pasitraukti iš jų, o kad ne, 
tai jie bus išbraukti iš unijos. n

Kaipo organizacijas, kurioms priklausyt, draudžia 
mašinistų unijos valdyba, ji nurodo Amerikos “Darbinin
kų” Partiją, Darbo Unijų Švietimo Lygą ir kitas komu
nistinės propagandos sąjungas, nežiūrint kokiais vardais 
jos dengtųsi. Unijos vyriausybė sako, kad su elementais, 
kurie tarnauja Maskvai, organizuotieji darbininkai ne
gali turėt nieko; bendra.

Tokių pat griežtų priemonių ketina imtis prieš bol
ševizmo agentus ir kitos didžiosios darbininkų unijos. 
Chicagos Darbo Federacija, pav. kreipėsi į vietinę gatve- 
karių uniją, patardama jai neduoti savo svetainės (Ash
land Auditorium) komunistų prakalboms, kurios yra ren
giamos išniekinimui International Ladies Garment 
Workers unijos viršininkų. Ir gatvekarių unija to pata
rimo paklausė.

Chicagos organizuotieji darbininkai ypatingai pikti
nasi tuo, kad komunistai vartoja klastas ir humbugus 
darbininkų apgaudinėjimui. Kad apdumus publikai akis, 
komunistai, pav. pasigamino popierą laiškams savo aukų 
kolektavimo agentūrai “Labor Defense Council” su ant- 
galviais, parodančiais jos adresą po numeriu 166 West 
VVashington Street, Chicagos Darbo Federacijos troboje. 
Tas adresas išspausdintas stambiomis raidėmis, bet še
iniaus mašinėle parašyta: “Naujas adresas 19 South 
Lincoln Street”. Žmogus, gavęs tokį laišką, gali pama
nyti, kad komunistinė “Labor Defense Council” pradžioje 
laikė savo ofisą Darbo Federacijos kambariuose ir kad to
dėl ta pinigų kolektavimo agentūra veikia išvien su orga
nizuotaisiais Chicagoa darbininkais. Tikrenybėje gi Chi
cagos Darbo Federacijos ofisas su ta komunistų įstaiga 
niekuomet neturėjo nieko bendra.

Šitoki nedori komunistų “triksai” negali patikti or
ganizuotiems darbininkams.

Šerenga-Pruseika-Vabalas laikosi tos garsios jezuiti- 
nės taisyklės, kurią dar senis Voltaire apibudino žodžiais^ 
“Šmeižk, šmeižk, o vis kas nors iš to šmeižimo pasiliks!”

Šita taisykle vadovaudamasis, jisai Brooklyno rau
donųjų biznierių organe rašo (jau kelintas taukstantis 
kartų!), kad Grigaitis esąs toks pat renegatas, kaipzlie
tuvių Sirvydas arba rusų Tichomirovas, kad jisai spiau- 
dąs ant revoliucijos ir kad jau 1917 metais jo revoliuci
nis “kapitalas” sudilęs?

Trumpa yra Pruseikos atmintis! Jisai užmiršta, kad 
dar 1918 metų balandžio mėnesy jisai rašė Grigaičiui, 
reikšdamas savo džiaugsmą, kad pastarasis apsiėmė at
likti prakalbų maršrutą LSS. IV rajonui, New Yorko ir 
New Jersey valstijose. Ir kai Grigaitis atvyko į Brook- 
lyną, tai Pruseika kasdien lankėsi pas jį ir skundėsi ant 
Šukio ir kitų “kairiųjų” demagogų, kad jie savo intrygo- 
mis kenkią “Laisvės” bizniui.

........... i?" '■*«—■■ ■
Tuo pačiu laiku, 1918 metų gegužės mėnesy, Prusei

ka pasikalbėjimuose su Grigaičiu tvirtino, kad Rusijos 
bolševikai negalį būti “toki ignorantai”, idant įsivaizduo
tų, jogei ekonominiai atsilikusioji Rusija tuojaus sukur-, 
sianti socializmo tvarką. Kuomet Grigaitis nurodė Pru-

KINŲ SOCIALISTŲ ATSIŠAU
KIMAS 1 PASAULIO DAR

BININKUS

Kauno “Socialdemokratas” iš
spausdino įdomų dokumentų — 
Kinų socialdemokratų partijos 
atsišaukimų į pasaulio darbinin
kus dėl pastarojo laiko įvykių 
Kinijoje. Kadangi apie tuos įvy
kius šiandie daug rašo viso pa
saulio laikraščiai, tai bus pra
vartu musų skaitytojams išgirs
ti apie juos Kinų socialistų nuo
monę.

Kaip matyt iš žemiaus telpan
čio atsišaukimo, Kinų socialis
tai smerkia ne tiktai kapitalis
tinių valdžių politikų Kinijoje, 
bet ir Rusijos bolševikus. Jie 
randa, kad bolševikų politika ir
gi yra imperialistinė. Susipratu
sioj i Kinijos darbininkai kovč- 
ja prieš imperialistus kapitalis
tinius ir prieš imperialistus 
“raudonuosius”.

Atsišaukimas skamba taip:
Į visų tautų darbininkus.
Draugai darbininkai ir viso 

.pasaulio darbo žmonės!
‘Kinuose yra visos didžiosios 

ginkluotos valstybės Europos, 
Amerikos ir Azijos; jas ten 
atstovauja šarvuoti laivai 
uostuose ir kariuomenės sau- 
sumon iškelti būriai, visuomet 
pasiruošę pulti.

Ar susitars jos visos iš vie
no smaugti musų tautų kaip 
jau daroma dvidešimt penki 
metai? Ąr jų nesutikimai pri
ves prie dviejų kontinentų 
(Europos ir Amerikos) susi- 

‘ rėmimo? Pavojus pasilieka 
vis tas pats. /

Šalimai to “baltojo” impe
rializmo veikliai datobuojasi ir 
“raudonasis” Sovietų impe
rializmas; jis taip pat uoliai 
dalyvauja tose machinacijose, 
kurios tyri tikslo sukurstyti 
ir palaikyti namų karų Kinuo
se.

Skaičius žuvusiųjų nuo 50,- 
000 yra jau pakilęs iki 300,- 
000. Darbininkų kraujas jau 
ne kartų buvo pralietas.

Tavoj us taikai gręsia ne tik 
Tolimuose Rytuose. Liūdni 
patyrimai yra gana jus pa
mokinę, kad imperialistinių 
valstybių varžytinės dėl pasi
naudojimo kolonijomis, dėl 
grobimo tolimųjų šalių labai 
lengvai sužadina pasaulio ka
ro pavojų.

Visi jus tiek savo apsigy
nimui, tiek apsaugojimui nuo 
pavojaus visos žmonijos turi
te gerai žinoti, kas dedasi, 
kgd koja užminus padegtąją 
ugnį pitoną, negu ji spės Vis
ką užlieti. *’ ‘ ■

* * ♦
Pasauliniams kapitalistams 

tarnauti spauda vaizduoja da
bartinius įvykius Kinuose kai

♦

generolam^ 
vedė na m Iv i

po jsiutusį svetimšalių puoli
mų, kuriam pamatų sudarąs 
bolševistinis judėjimas Ki
nuose. Tiek to begėdiško me
lo!

Kokia bhvo betarpė pasku
tinių įvykių priežastis? Tai 
buvo žiaurios represijos, ku
rių pasekmė buvo — trysde- 
šimtys užmuštų ir šimtai su
žeistų manifestantų — dar
bininkų ir studentų, — kurie 
ramiai protestavo Šanchajuj, 
anglams pavestame koncesi
joms plote prieš tai, kad ja
ponų /medvilnės verpykloje 
prievaizda užmušė darbinin
kų — kinietį.

Tas davė progos imperialis
tams išnaudoti įvykį dar di
desniam Kinų liaudies paver
gimui tarptautinio kapitalo 
naudai. Jie tuo budu gavo ga
limybės toliau vystyti užgro
bimo žygius, jau nuo seno pa
ruoštus visokios rųšies varžy
mais Anusų krašto, ekonomi
nio ir kultūrinio gyvenimo.

Tai senesnės įvykių prie
žastys, kurių eilę tenka papil
dyti sekančiomis.

* *
Parupinimas 

rininkų tiemi 
kurie Kinuose

karų,—tam yra dešimtys 
prirodymų, — kitokio tikslo 
neturėjo, kaip tik pateisinti 
ginkluotų tų valstybių įsiki
šimų. Taip atsitiko su japo
nų ultimatumu 1915 metais, 
su sumanymu įvesti Kinuo
se anglų-amerikiečių žandar
ams (1923 m.) ir t. t.

Ne tik visų didžiųjų vals
tybių bankininkai prieš Ki
nų vyriausybės sutikimą lei
džia apyvarton savus pini
gus, laiko savo kontrolėje 

krašto muitus ir kitas vals
tybės pajamas, bet jie nau
doja mus dar kitokiu budu. 
Pramonininkai - svetimšaliai 
atkelia į musų kraštų savo 
fabrikus, verčia juose dirbti 
vyrus, moteris ir vaikus, ne
apribodami darbo laiko, ne
nustatydami darbininkams 
atlyginimo ir apseidami su 
jais taip, kaip su jumis te- 
apseidavo pačioj darbininkų 
judėjimo pradžioje.

Tikybos mokslas ir mo
kykla panaudojami tik tam, 
kad paruoštų imperialisti
niam kapitalizmui sielos ver
gų. Tolimųjų Rytų nemoka
mas universitetas, įkurtas 
bolševikų vyriausybės, yra 
ne kas kita, kaip tik konku
rentas panašių įstaigų, ku
riose anglai, amerikiečiai, 
belgai ir kitokie siųlosi ga
minti iš studentų ir auklėti
nių jų kurpaliui paruoštus

1 Žmones. ■ < ,.

Kinų liaudis svetimtaučių 
ne neapkenčia. Ji tik gina 
savo nepriklausomybę, jau iš 
seno tiek kurtų įžeistų tarp-* 
tautinių imperialistų ir ka-

pitklijįlų.
1915 metais Kiną liaudis' 

#nki|p jninix>ijiis prieš j lipo-1 
nų ultimatumų ir jo. 21 ne-/ 
leistinų reikalavimą. 1919 
metais susivieniję su darbi
ninkais studentai drąsiai pro
testavo Pekine prieš Kinų 
ministerius, kurie pardavė 
japonų imperiailistams tautos 
turtus. Tas judėjimas išsi
plėtė visam Kinų krašte, bet
jis neturėjo nieko bendra su ruoju laiku galutinai pasiryžus 
bolševikų judėjimu. Tai bu-'užsmaugti Lietuvos laisvę ir 
vo, kaip ir dabar, liaudies spaudų, Binghamtono lietuviai 
krustelėjimas iškovoti sau*pradcjo nerimauti, o vietos vei- 
laisvę liaudies, kuri juk tu- Rojai priėjo prie išvados, kad 
ri teisės laisvai spręsti savo yra būtinas reikalas suburti vi- 
likimą. sas progresyvias spėkas j daik-

Kinų darbininkai, kurie tą, kad pajėgus paseKmingai
pradeda organizuotis nežili- vesti kovų prieš reakcionierių 
rint persekiojimų, nėra ša- užmačias. • ’
lininkai nei karų, skelbiamų 
bolševizmo vardan, nei ka
rų, nešamų Europos ar kie
no kito. Jų Siekimai — įgy
vendinti socialistinę demo1- 
kratijų. Kartu su visų, pri
spaustąja liaudim jie pcikar 
Jauja tik įlygylyėa, teisybės ir 
taikos.

Draugai!
Mes gerai žinome, kad l>e 

pagalbos visų šalių proleta
riato mes neįstengsime apsi
ginti nuo tarptautinių impe
rialistų smurto ir plėšimų.

Mes į jus šaukiamės.
Jus turite gerai žinoti, 

kad kiekvienas pasikėsini
mas prieš tautų nepriklau
somybe,1 kiekvienas darbinin
kų išnaudojimas patenkinti 
kapitalistų neribotą godu
mų yra kliūtis ir jūsų pačių 
kely prie išsiliuosavimo.

Mes priešinamės ir . prie
šinsimės vis smarkiau, viso
mis sveikomis pajėgomis, 
kokios tik yra musų liaudy
je, visokiam imperializmui, 
nežiūrint kurios spalvos jis 
butų, kiekvienam: smurtui, 
nežiūrint.. kuriuo pagrindu 
jis butų vykdomas.

Taigi padėkite mums. Pa
naudokite i visą jūsų galę ir 
priverskite jūsų vyriausybes 

atsižadėti bet kokių gink
luotų intervencijų Kinuose, 
bet kokių “koncesijų” sve
timtaučiams, kurių pagalba 
grobiamas musų liaudįes 
turtas ir jos pragyvenimo 
ištekliai. Tegu tos vyriausy
bės liaujasi jyagalios laikiu
sios Kinų žemę kolonijomis 
kapitalistams ir imperialis
tams varžytis. Nes tos var
žytinės tegali pasibaigti ka

rų.
Nepasiduokit vyliui, kurs 

pridengia dabartinius įvy
kius Kinuose rasių kovos 
obąlsiu, mums tiek pat ne
apkenčiamu kaip ir jums, ir 
stengiasi paslėpti tikrąją kla
sių kovą.

Darykite pastangų iš vie
no su mumis, kad viso pa
saulio darbininkai, sujungti 
tų pačių siekimų, ištiestų 
vienas kitam ranką ir suda
rytų milžinišką brolybės ir 
taikos grandinę.

Tegyvuoja darbininkų so
cialistinis internacionalas!

KLAIDŲ PATAISYMAS

Praeito šeštadienio Redakci
jos straipsnyje padaryta kele
tas zeceriškų klaidų, kurios 
vietomis aptemdo arba iškrei
pia straipsnio mintį. 1-jc straip
snio eilutėje išspausdinta: “Lie
tuvos darbininkai įgijo svarbų 
laimėjimą su valdžia.” Turėjo 
būt: “...svarbų laimėjimą ko
voje su valdžia”.

Ketvirto perskyrimo 3-je ei
lutėje vietoje “yra priešingi 
Italijos ir katalikai” turi būt: 
“yra priešingi Italijoje ir ka
talikai.”

Antroje špaltpje antrame 
perskyrime išspausdinta: “Tai 
ve kokįpš valdžios garbintojas 
yra Chicagos lietuvių organas”, 
o turi: būt: “7.Chicagos kuni
gų organas”. ;

Tos pačios špaltos ketvirta
me perskyrime randame žo
džiais: “Gerų ir rimty organi
zacijų mes turime...” Vietoje 
“rimtų” turi būt remtinų.

1 ’ • » Pirmadienis, Liep. 27, 1929
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korespondencijos!
Binghamton, N. Y.

Įsisteigė Bendras Komitetas 
Lietuvos laisvei ginti

Lietuvos klerikalams pasta-

Ir štai liepos 13 d. p. Varka
lio namuose buvo sociąlistų ir 
sandariečių kuopų atstovų pasi
tarimas. Po plataus apkalbėji
mo apie pastaruosius atsitiki
mus, įvykusius Lietuvoje, bend
ras įgaliotinių susirinkimas pri
ėjo prie , susitarimo, kad tam 
darbuiuhesti yra reikalas turėti 
bendras komitetas. Ir tuojaus 
čia ant vietos jis tapo įkurtas. 
Nuo vietinės Sandaros 63 kuo
pos į Bendrų Komitetų Lietuvos 
laisvei ginti įėjo gerb. F. Vai
tekūnas ir M. Balčetis, o nuo L. 
S. S. 33 kuopos P. Adomaitis ir 
P. B. Balčikonis. Į Bendrų Ko
mitetų įeina po du nariu nuo 
abiejų srovių.

Taipgi nutarta, kad komitetas 
butų palaikomas, kol bus reika
lo. Po susitvėrimo to komiteto 
tuojaus liko atlaikytas to Bend
ro Komiteto susirinkimas. Visų 
pirma komitetas išsirinko val
dybų. Į Bendro Komiteto pirmi
ninkus tapo išrinktas P. Ado
maitis, į sekretorius M. Balče-

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

(Tęsinys)

Bendrovė ^Rūbais” gyvuo
ja nuo 1921 m., bet geros 
tvarkos iki šiam laikui nėra 
Ypač pasižymi Tauragės Sky
rius, kur eina dideli statybos 
darbai. Medžiaga eikvojama 
be jokios atskaitomybės, o 
tas duoda bendrovei didelius 
nuostolius. Apart to Taura
gės Skyriuje revizijos komisi
ja randa neleistinu privatiškas 
operacijas bendrovės knygose. 
Pavyzdžiui sąskaita statymo 
kinomotografo p-no Gudžiūno 
ir pardavimas nuosavu elekt
ros lempų iš bendrovės sandė
lio. Užlaikymas nuosavo pono 
Gudžiūno arklio ant bendrovės 
pašaro ir bendrovės tarnautojo 
su prižadu kada nors atsilygin 
ti. Revizijos komisija pastebė
jo Tauragėje, kad ponas Gu
džiūnas paėmė iš bendrovės 
medžiagos būtent: 31 bačką 
cemento, 239 bačkas kalkio ir 
tas niekur knygose neužrašyta.

Buhalterija yra veidrodis į- 
mones ir labai nemalonu mu
sų akcionieriams matyti veid
rodyje negražų veidą musų 
bendrovės.
Trukumai rasti knygose ir do

kumentuose.
Atsinešant labai lengvai pa

tikrinėm uįi dokumentų 'revizi
jos komisija visgi neturėjo ga
limybės pripažinti žemiaus se
kančias išlaidas.

1) Negalima priimti išlai
das sumoje auks. 184,400 — 
organizacijos reikalams Ameri
koje (nėra dokumentų) sulig 
vidutinio kurso už liepos mėn 
1921 metų “75” memor. pus
lapis 1, ............... JJt. 37,920

2) Taip pat negalima pri
imti išlaidas išduotas Samat> 
.yįčįui ir šęchenri auks. 5,600 
rigukpiinigiųj (nėra dokumento) 
kursas “75” 118 ‘ memorialo 
pysi. 6 Lt............. .  746.60

3) Visiškai negalima priimti
privatišką raštelį ant sumos 
auks. 5,872. - kur pažymėta
alga ir kokios tai įvairios iš

tis, tai bus po vienų ypatų nuo
I sroves. Po išrinkimo valdybos 
komitetas nusitarė surengti vie
ną pikniką to komiteto palaiky
mo naudai. Antras ir svarbiau- 
sis tarimas, — tai artimoje atei
tyje sušaukti masinį lietuvių
susirinkimą, kuriamo bus išaiš
kinta klerikalų darbai Lietuvoje 
ir padaryta tam tikri tarimai 
Lietuvos laisvės gynimo klausi
me. Kalbėtojum į tų masinį su
sirinkimų nutarta pakviesti ger. 
St. E. Vitaitį, “Tėvynės” redak
torių iš New Yorko.

Mano manymu, Binghamtono 
lietuvių visuomenė parems tą
Bendro Komiteto darbuotę ir 
gausiai atsilankys kaip į jo ren
giamų piknikų, taip ir į tų busi
mų masinį susirinkimų ir tuo 
prisidės prie Lietuvos laisvės 
apgynimo nuo juodosios kleri
kalų reakcijos ir rengiamos dik
tatūros. • <■'’

Reikia pasakyti, kad Bing- 
hamtonas visuomet buvo pirmu
tinis progreso judėjime ir nema
žai jau yra sudėjęs aukų įvai
riems Lietuvos reikalams, o pa
staruoju laiku ir progresyvėms 
Lietuvos partijoms. Tat manau, 
kad atsižymės ir šiuo tarpu. Au
kos ir koks nors pelnas pagal 
komiteto nutarimų bus skiria
mos pusiau: viena dalis eis val
stiečiams liaudininkams, o kita 
dalis Lietuvos socialdemokra
tams. Komitetas yrą nusitaręs 
vesti visų darbuotę bendrai ir 
kaipo lygus su lygiu. Kam, ma
nau, ir binghamtono visi Lietu
vos laisvės rėmėjai pritars.

Bendro Komiteto narys, •
P. B. Balčikonis.

laidos (mcm. pusi. 7) kursas 
“75” ..................... Lt. 783.00

4) Taip pat ant sumos 3,894
auks. ir 50 sk. meni. pusi. 7, 
kursas “75” .......... Lt. 519.20

5) Negalima pripažinti išlai
das sumoje 2000 auks. užmo
kėtus Šimkui už padarytus 
nuostolius kadangi nėra doku
mentų, o knygoje nenurodoma 
koks nuostolis meni. pusi. 14, 
kursas “94” .......... Lt. 212.80

6) Išlaidas ant 50,000 auks. 
nurodytas puslapy mcm. 16 ne
gali būti pripažintos, kadangi 
nėra parašo šneiderio gavime 
čekio, o sutarties su Šneiderį u 
Revizijos Komisija neturėjo, 
kursas “94” .. ..Lt. 5,319.10

7) Negali būti priimtos iš
laidos sumoje 382,000 auks. 
organizacijos išlaidos Ameriko
je, kadangi nėra dokumentų 
(memor. pusi. 24) kurs. “121”

....................... Lt. 31,637.40
8) Negali būti priimtos iš

laidos sumoje 1715 auks. paro
dyta knygoje ypatingos išlai
dos dėl ko butų reikalinga nu
rodymų aiškiau meni. pusi. 21 
kursas “121” .... 'Lt. 144.20

9) Negali būti priimtos iš
laidos sumoje 46,500 auks. 
nesiranda sąskaitos (mem. 
pusi. 41 kurs. 180 Lt. 2,583.30

10) Ant puslapio mem. 43
parašyta, išmokėta įvairiems 
asmenims už organizacijos 
darbą Amerikoje 146 akcijos, 
kadangi nesimato už ką mokė
ta akcijomis, tat nuomuonė 
revizijos komisijos akcijas 
skaityti neteisėtas 116 akcijas 
dabartiniu laiku 361/2 l>o 100 
litų kiekviena .........  Lt. 3,650

11) Puslapyje memor. paro
dyta, kad gautos mašinos už 
sąskaitų organizacijos išlai
dos Amerikoje sumoje • 521 
dol.’ 26 et. pagal kuiso 80 auk
sinų už dolerį, tokio kurse 
1921 metais gruodžio men. ne
buvo, kursas buvo apie 180 
auks................... Lt.-------------

(Bus daugiau)
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■AtJJlENUS,; UBWJ. m
jos kaimynas taip nesielgtų. 
Kaltininkas prižadėjo ir pasira
šė taiką. •

I Tą dieną virš 40 bylų teisė
jas turėjo ir su kiekviena grei
tai apsidirbo. —Reporteris.

Wennersten’s
Bohemian Blend

DR. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIŲ SPECIALIST.

g.1.!!!?

Tai bent tėvai
Joscph Stiulski ir jo pat

Liepos 17 d. iš pat ryto poli- Lucy (4050 Normai av.) yra 
cijos teisnamy, So. Halsted ir .gan pasiturintys: turi nema- 
47 gatvių, prisigrūdo pilna jau- žai pinigų ir trijų aukštų na
rni, senų ir vaikų. Visi laukė mus. Bet jie tiek dolerį pamė- 
teisėjo Mathevv Hartigano, ku-' go, jog neliepaisė apie nieką 
ris turėjo vienus nubausti, o ‘daugiau pasaulyj. Jie turi tris 
kitus išteisinti.

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ
WENNERSTEH’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir
btuvėje.
Bandykit 
WENNER- 
STEN’S!

i

Baltučio-Luikio teismas.

vaikus, kurie gyvena baisiau
siame skurde: jie visuomet al
kani ir nuskurę. Išeidami te

tarusiame 
Hamlin 

jog P* 
mėrie-

Balengvins akių įtempimą, ki 
esti \pricžastimi galvos skaudėju 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuo 
mo, skaudamą akių karštį, atita 
kreivas akis, nuima kataraktą, i 
taiso trumpregystę ir toliregy; 
Prirenka teisingai akinius. Visi 
se atsitikimuose egzaminavimas < 
romas su elektra, parodančia n 
šiaušias klaidas. Specialė atyda 
kreipiama į mokyklos vaikus. A 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Tarpe lenkų, italų, negrų bu- vai juos palikdavo 
vo ir keletas lietuvių. Ignas | bcismente. Teisėje
Luikis patraukė teisman gerai 
žinomą Bridgeporto biznierių— 
brokerį Povylą Baltutį, kurio 
ofisas ir bažnytinių daiktų krau 
tuvė randasi ant Auburn ir 33 
gatvės. Luikis skundė Baltutį, 
reikalaudamas sugrąžinti jo pi
nigus (rankpinigius), kuriuos 
pirkdamas namą per Baltutį į- 
mokėjęs. Jų teismas tapo ati
dėtas ant liepos 30 dienos.

Moterų skundai.
1 likta, graži moteris atsiveda 

savo vyrą ir prašo teisėjo nu
bausti jį. Esą, vyras 
trečią valandą girtas,
teisinosi, kad jis buvo patikti 
ant stoties savo draugą, paskui 
pas kitą draugą “biskį” užsi
traukęs ir susivėlinęs. Teisėjas 
klausė moters, ko ji nori? 
norinti nubausti. Teisėjas 
sė: Ar tu išsimaitinsi su 
vaikais, jei aš jį pasiųsiu 
vienų metų į kalėjimą?

-Taip, nes aš dabar dirbu, 
—atsakė moteris.

Teisėjas pranešė, kad jei jis 
bus geras ir susitaikys su mo
terim, negers degtinės ir nesi
vaikius iki 30 d. liepos, tai do
vanos bausmę, o jei ne, tai pa
siųs į kalėjimą. Abu vyras ir 
moteris sutiko.

Bausmės automobilistams.

siuntė tėvus šešiems 
siams į pataisos namus, o vai*

Tokių tėvų, pareiškė teisė
jas, jam niekuomet dar nebu
vo tekę matyti.

parėjo
Vyras

Ji 
khki* 
savo 
ant

Daug buvo automobilistų,— 
jaunų vyrukų, kurie buvo areš
tuoti už per greitą 
Teisėjas juos barė,

važiavimą, 
sarmatino 

ir baudė po $5, $10 ir net $20 
Tik vienam dovanojo. Kiekvie
nas jų teisinosi, pasakodami 
savas istorijas, jog jie nenorėjo 
nusidėti, tik tos “nelemtos” ap
linkybės tai privertė padaryti.

Munšaino instrumentai.
/Detektivai atnešė munšaino 

katiliuką ir kitus daiktus, ku
riais buvo gaminta šis rojaus 
skystimėlis. Tamsus žmogelis 
mėgino teisintis, bet negalima 
buvo suprasti, nes nemokėjo 
anglų kalbos. Teisėjas paliepė 
pasodinti šaltojon.

Sudraskyti marškiniai.

Jauna moteris, su kūdikiu 
ant rankų, parodė savo kūdikio 
sudraskytus marškinius, ku
riuos vyras pasigėręs sudraskęs. 
Jos vyras, klausydamas savo 
moters skundą, juokėsi. Teisė
jas patėmijo ir smarkiai jį su
barė. Susigėdo vyras ir prisiža
dėjo daugiau to nedaryti. Tei
sėjas liepė moteriai vesti jį na- 

ir jei nepasiprovys iki lie- 
30 d., tad vėl atvesti į teis- 

Tada susilauksiąs 
bausmę.

1110 
pos 
mą. 
iną

tinka

Už keiksmus.

italą,Groserninkė skundė 
kad tasai nedabojąs jtiavo vaikų, 
kurie prie krautuvės durų .len
da ir visaip negražiai kalba. 
Esą ją ir josios mergaitę biau- 
riai pravardžiavo’ ir keikė. Ita
las mušęs mergaitę ir visaip 
niekinęs. Liudininkė, lenkė, pa
tvirtino tai. Kaltininkas gynėsi; 
jo apgynėjas pakėlė vaiką apie 
9 metų, kurio galvą buvo pra
mušta su plyta. Mušimą vaiko 
teisėjas atmetė, nes tai yra ki
tas dalykas. Keikti ir prie krau
tuvės durų landžioti vaikams 
nevalia. Kas bus — sakė teisė- 
ja* — jei mes pavėlysime ne
gražiai kalbėti ant gatvių... 
Skundėja prašė, kad daugiau

Henning Wennersten Inc.
LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

Mrs. MICHNIEVICZ ■ VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ilgose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pats 
rimas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterinu 
ir merginoms 
kreipkitčs o ra
site pagalbą.

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

Tel Blvd. 313b 
M. WoitkieMcy 

BANLS \ I 
AKUSERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAH^
Gerai l‘ef. vianis žinomas per 15 

melu kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisag ir Labaratorija: 1025 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal
8110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

w

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

I
 NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITRS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS* 

ANT NAUDOS.

i. L FABJONASCa

809 W. 351h SL Chicago
TeL Badevard 9611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Plėšikai laimėjo $4,000
t

Trieberiai (854 Ainslu St.) 
grįžo namo iš teatro. Einant j 
namus, juos sustabdė du bah- 
ditai. Poni Trieber neteko tri
jų deimantinių žiedų, o Ben 
Trieber deimantinio žiedo ir 

pinigais. Visas grobis sie- 
$4,000.

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

ė

Telefonais:

$90

Apiplėšė aptieką
Plėšikai įsilaužė j Auna Isa- 

kovitzs aptieką (3127 West 
Koosevelt rd.) ir paėmė apie 
$160 pinigais ir krasaženkliais. 
Be to, paėmė nemažai degtinės 
ir dešimty galionų alkoholiaus.

/Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuriui matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Turėk Svarias, 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.

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptickos 
Pastebėkite mano iškabą

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

Oata the

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Sereik a daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistui kraujo ligų 

Kraujo ir Slapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pū
slę, nenatūralius nuhėgimus, silp
numų, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai

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

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

Specialistai užsise- ’
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė laboratorija. 1

DR. HORVAT, DR. W1LLING 
1347 VV. 18 St., kampus Blue Island 
Avę., 2 fl. Valandos liuo 9 iki 8 
kasdien, Nedėlioj nuo 9 iki 12.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoju 17 matai 

Ofisai
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubM 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką it 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Važinėkitės Dykai Jūsų Švenčiu 
Ekskursijose

$1.25
Važiuokite taip tan
kiai ir tai toli kaip 
jus norite per visą 
savaitę už dolerį ir 
kvoterį. Pirkite “L” 
Pasą — jus arba ju- 

Ąjų šeimyna gali jį 
vartoti bile kada ir 
bile kur. Pamatysi
te kaip jis sumažins 
kainas besivažinė- 
jimų po miestą, į 
darbą ir vakarais. 
Chicago - Evanston 
-Niles Cente r Pasas 
$2.00. Bile kokioje 
“L,” Stotyje.

CHICAGO RAPID TRANSIT

vasarą važinė- 
ekskursijų j 

pakraščius, fo- 
rest preservus, parkus, be cento 
iškaščių transfortacijos. Jus ir 
jūsų šeimyna gali tai daryti — tai 
vienas būdas “L” Pasas gali su
teikti vasarinį smagumą. Pirki
te vieną už $1.25 — su juo galėsi
te važinėti visą savaitę po mies
tą. Kuomet busite ant stoties 
pastudijuokite Rapid Transit žem- 
lapj. Jus nusistebėsite pamatę 
šimtus vietų kur jus galite nuva
žiuoti, kur tik norite — visos di
delės sistemos — už $1.25. Ge
riau ištirkite Dabar — kuomet; 
oras gražus.

Daug šeimynų šią 
jasi nedėldieniais 
žingeidžius miesto

Užmokėsit po išgydymo
I>abai daug sergančių žmonių ken

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

Mes todėl pasiryžome gydyti visa 
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 ištirt 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ii 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

DR. RALPH CUPLEK, 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.

•Telephone Yards 0994

OR, MAURICE KAHN
%

4631 So. Ashland Ava.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

ną, 2 iki 3 po pietų, 7 11d 9 
vakare. Nedeliomii nuo 10 iki 
12 dieną. ,

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

LIETUVIAI DAKTARAI
...... .... ........... lipi ..I .!—■■■■ 
Namą telefonas Yards 1093 

Ofiso Tel. Bonlevard 5913
DR. A. J. BERTASH

MM So. Sk
Ofiso valandos nno 1 Iki 8 

pietą ir 6 iki 8 vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos i 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

A. L DAVIDONIS, M. D.'
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
v-...............

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

1707 W. 47ih St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedšliomia 

8 iki 2 vai. po pietą.

nue 
nuc

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Reudencijos tai. Draxel 9191

>r. A. A. Roth
Rasas Gydytojas ir Chirąrgas 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Valką ir wi»ų chronišką ligą, 

sas: 8103 So. Halsted St., CMcagt 
arti 81st Street

landos 1—3 po piet, 7—3 vak. Bu 
lomia iš šventadieniais 10—12 dim

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

OptometrLrt 
Bov!evnxd 6487 

649 S. AshJahd Ava.
Kampas 47-tcg ant

R
►: Lincoln
j
$ THEUNIVERSAICAR.
« ' .Cars-Trucks-Tractors

FRANK BRESKA
Š 2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14

Pasinaudok $5 planu
X Fordo trokai dėl kiekvieno biznio

Reikia lietuvių salesmenų.
ne?...

ELEKTRA
Šviesą Ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuvių. Cash arba ant išmokėjimą.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

< THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I ■ c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St.. Tel. Boulevard 7101. 1892. ChicagO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

’•*. fcedric 8902

151446 Uoojevdt Hd 
Arti St. Louią Are.

CHICAGO, ILL.

ru.^ufirt /

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

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokiu 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 serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yru reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells St„ 

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

toj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir 
Ivontadieniab nuo 10 iki 1 po plėtė. Pa* 
nedSly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai- vakare-

The Pcoplcs Health 
Institute

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

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai Ir visas uisU 
.enėjuniaa ix komplikuotas ligas, nes musų 
ištaiga yru prirengta įeriausjais Europiniais 
Ir Amerikoniškais įtaisymais Ir gyduolėmis.

Ligas kraujo, reumatizmų, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės Ir Jonų skau* 
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo? puč- 
kus, 'slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yru musų apačia- 
lumae nėr 28 metus.

Vyrai ir moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasiiinos apie nati- 
jnpsi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spčkt, ir energiją. Pagelbojom tuks- 
tančlainji kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todėl yra ir dol jūsų vili jo Ne- 
atidėlioklte, atidėliojimu,) yra aelaimingaa.

< DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwa«kee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8683

Tel. Pullman 0982
Kės. 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.

I Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

I 4442 So. West«rn Avė.
į Tel. Lafayetto 4140

[
 DR. M. T 8TRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 S. Ashland, Tel, Bonlevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave^ 
Tel. Prospect 1989. Ofiso valan- 
dps 2-4, 6-8. Nedšlipj 10 iki 12 d.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinię, 
kaip Naujieąoo.

7

Dr. Benedict Aron
fisaa 3801 S. Kedzie Ava. „Ptoni 
ifayette 0075. Valandos 2—6 vak 
szidencija 3150 W. 63 SL Phon* 
•oapect 0610. Valandos iki 10 ryto 
iki 8:80 vakare.

Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ilgų
lydo su pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
nt viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
alandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
[edėlioj nuo 2:30 iki 4;30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

utkus Undertaking 
Co., ,Inc.

P. B. Radlėy, Licensed
0 West 18th Str., Chicago, III. 
Viskas—kas reikalinga prie pa- 
abų. Teisingos kainos. Geriau- 
is patarnavimas. Leiskite mums 
Igelbėti jums nubudimo valan- 
je. Tel. Canal 3161

K- GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SU Room 1111-12 

Tai. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevara 1810

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

Nedšliomis nuo 9 iki 12 ryte.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tei. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. ,' 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigą 1 ir 2 morgUOama.

John Kuchinskas
LAWYEtč‘ 

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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Roem 2001 
Tai. Randolph 1084—Vai. nue 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 1062 

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

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė-
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
I Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavojL 

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

JOHNB.BOROEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8940

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

Namų Telefonas Republic 9600

69

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Seile St., Room BSt 
Tel. Central ^890

Vak. 8223 S. Halsted SL. Ckicage 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room III 
Tel. Central 62IU

Cicero Ketvergo vakare 
4917 w. 14 St. Tai. Cicero 8223 
Ant Bridareuorto Seredej mo

3236 8. Halstod SU T. Bent 3737

Tai. Dearborn 9037

A. A. SLAKIS .
x ADVOKATAS ( '

Ofisas vidurmlestyjl 
Room 1726

CHICAGO. TEMPLE HBDG.
77 W. Waskin(t<Mi 84

Washinrton A Clsrfc

H urną Tel.! Dyds t art MM
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Lietuvių Rateliuose."
Amerikos lietuviai turės 

nuolatinį teatrą •
Kiek laiko atgal lietuvių 

spaudoj pasirodė žh.utė kad
J. Vaičiuj; o?rt r.dyv ir nhib
House teatrą. Dabar nušviesi
me dalyKą kiek plačiaus, įbes, 
artinasi Teatro atidarymo Irti 
kas.

Gerbiamas J. Vaičkus paren 
davojo visus šventadienius i 
sekmadienius ateinančiam se
zone, kas parodo, jog jis rim
tai rengiasi prie teatro atidary
mo. Pirmas vaidinimas hrba, 
tikriau sakant, nuolatinio Chi
cagos Lietuvių Teatro atidary
mas įvyks 30 rugpiučio. Teat
ro atidarymui parinkta vienas 
geriausių veikalų “Amerika 
Pirtyj”, kurs buvo pastatytas 
apie 25 metai atgal. Per tą taip 
ilgą laiką nei vienas musų dra
maturgų nesugebčjo parašyti 
lygaus, žymiausi dramaturgai 
pripažįsta, jog “Amerika Pir
tyj” yra vienas geriausiai nusi
sekusių veikalų. Tai yra tikras

ATMINIMAS
šiandie sukako lygiai vieni 

metai kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu, musų mylima motina

ONA ŽUKAUSKIENĖ.
Netekome mes šviesios žvaig

ždės kuri švietė musų akyse ir 
linksmino musų širdis. Spau- 
žia jumis šalta žemelė, o musų 
širdies nuliūdimas spaudžia 
graudingas ašaras. Lai būna 
jum lengva ilsėtis, brangi musų 
mamyte.
Kaip mirtie yra žiauri! ir ne

gailestinga,
Atėmė iš musų motiną meilingą 

Paguldė kopuose šaltojoj že
melėj

Tenai kur ji miega amžinoj 
lovelėj.

Tegul būna
gulėti;

Mus širdis 
ilsėti!

lengva jum tinai

nubudę nenustos

Vaikai ir Vyras.

JURGIS VALATKA
Musų mylimas draugas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
47 meti) amžiaus, liepos 25 d., 
3 vai. ryte. Paėjo iš Škėmų 
kaimo, Baisiogalos valsčiaus. 
Amerikoje išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
Lietuvoj moterį Petronėlę ir 
dukterį Antaniną ir du broliai 
Mykolas ir Antanas, o Ameri
koj brolį Juozapatą ir keltą sa
vo gerų draugų.

Kūnas pašarvotas randasi 
4537 So. Paulina St. I^aidotur 
vės įvyks utaminke, Liepos 28, 
9 vai. ryto iš namų 4537 South 
Paulina St. į Šv. Kryžiaus baž
nyčią, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines;

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

Nubudę liekame,
Geraa draugas Petras Ma
ceinas ir brolis Juozapas.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Zolpas.

perlas musų jaunoj scenoj, nes viai neturėjo taip puikiai iš- 
tikrai atitinka Amerikos lietu- puoštos svetainės. Dar pilnai 
vių gyvenimui. Tai yra tikrai neužbaigtas darbas, bet kuomet 
linksma ir juokinga komedija, įeini svetainėn, tai pilnai jau
ką amerikiečiai labiausiai mėg- tiesi esąs muzikališkame name, 

nes sienos ir lubos puošiamos 
muzikališkais paveikslais ir ki-:

liaunai “Naujieny”
Piknike

ĮVAIRUS skelbimai reikia darbininku
»» —— <■

<•...............  VYRU
Tel. Lafayette 5153-6438

sta.

Vaičkaus Dramos Teatras, ati 
darydamas savo teatrą su tik
rai lietuvišku veikalu, prižada 
ir toliaus duoti lietuviškus arba c. , . - 
artimus lietuvių sielai veikalus. / .

Antras, tai yra — i---*.-
veikalas, bus Petro 
“Gyvenimo Bangos”, šis veika- 

x las visuomenei nėra
nes dąr tebėra rankraštyje, Tai- 

jf|Ki Chicagos

Padaužų Gildos vienas minis- 
teris (rodos., susišiekimo ar

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvi*, lietuviam* vtsado* 

patarnauja kuogeriaudaL

M. Yuška,
3228 W. 18th 8L, Chteago. DL

INVESTORIAI
Turi puikią progą dalyvauti ga
vime didelių pelnų už investuotus 
pinigus i subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugojimas. Syn- 
dikato nariai užlaiko žemės title 
kol tik ji yra parduota. Rašykite 
tuojaus ir gaukite visas informa
cijas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St„ 

Bo 574.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE, 
Blue Island, OI.

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.

sekantis
Vaičiūno

žinomas,

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 8 kambarių namas, 

4 kamb. apačioj ir 4 viršui. Kietas 
medis, cementinis skiepas, elektra, 
furnace šildomas, vena, 37 Vi pėdų lo
tas, 3 kaių garažas, arba 4 trokai, 
yra vanduo, elektra ir sura. Kaina 
$6,500, cash $2,500.

4518 Lowe Avė.
Tel. Yards 0780

REIKALINGAS
porteris į restauran^;
turi būt patyręs 
tame darbe.
7359 S. Western Avė.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. iįedzie Avenue 

CHICAGO.

tokiais pagražinimais. Tą darbą susigraibymo) praneša, kad į 
dirba J. S. Ramancionis nuo Į jų sekamą kongresą atvyksta 
.Bridgeporto (3149 So. Halsted Klounų delegacija (tik nežinau 

turi gerą1 iš kokios dalies pasaulio) ir ta 
delegacija dalyvausianti “Nau- 

| Tad dalininkai turėtumėt at- jienų” piknike prie lošimo gol- 
kreipti dauginus a|ydos ir pir- fo ir kitų šposų. Tai bus nepa- 
kti dauginus šėrų, kad padengus prastas dalykas. Be to, tasai 
puošimo išlaidas.

Draugijos turėtumėt
pinti rendavoti svetainę sekan-’čiai, ale pirmos klasės šposinin- 
čiam sezonui, kol kitų tautų or- kai. Sako, jie prikrėsią šposų 
ganizacijos neužėmė.

Dar kampinė krautuvė tebė
ra neišmokėta. Geram bizniui- 
gera vieta. Norbutas padarė ge- i 
rą pelną, nes jam pasidarė per 
maža vietos į porą metų.

—Dalininkas.

i visuomene galės 
pirmoji spręsti apie veikalo tu
rinį, kurs tikrai juos nesuvils. 
Gerb. Petras Vaičiūnas 
krtJą prisiuntė gerb. J. 
iš .Lietuvos.

liuli House Teatras 
mentei buvo žinomas kiek laiko 
atgal, kuomet lietuviai neturėjo 
savo svetainių. Viršmlnėtas Te
atras pasižymi nepaprastu jau- 
kumu ir dailės žvilgsniu yra 
vienas geresniųjų. Teatre ran
dasi gražus vargonai, kuriais 
pertraukų laike pasižadėjo 
griežti p. Ant. Pocius, kurs yra 
muzikos mokytojas ir didžiau
sias jos mylėtojau. Apart to, 
pertraukų laike dainuos daini
ninkai ir deklamuos geriausi .ryti naudingą darbą. Jo suma- 
lietuvių deklamatoriai. Taigi -rymu buvo 
atsilankiusi publika neturės lai- 7ewn of Lake mote’is gardžiai, 
ko žiopsoti ir laukti iki užlaida gaminti valgius. Nors svetainės 
pakils. Teatras prasidės lygiai duodama dovanai, bet mokyto- 
7 valandą ir pasibaigs 10:15 
min. vai. vakaro. Geriausi Chi
cagos scenos mylėtojai įsitiki
no, jog gerb. J. Vaičkaus žen
giama prie rimto teatro ir jie jo planui turėjo pritarti ir pa- 
pritardami tam obalsiui susi-'remti visi lietuviai. Jei visi 
grupavo ir stengiasi sukurti lietuviai sueis į vakarą, tai

> šieno. Del to 
ir purendavo di- 

(47 ir

šį vel- 
Vaičkui

v i šuo

Be to, tasai 
ministeris pasakoja, kad Klau- 

pasiru- nai esą nekokie paprasti pilie-

Tel. Yardte 7282
BR1DGEPORT PAINTING 

A H DW. CO. 
tyalevojam ir popieruojazu. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

8149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ON1S. Pte*..

Ul-

REIKIA shear menų į ge
ležies atkarpų y ardų. Nuolat 
darbas.

South Side Paper Stock Co.
5833 So. Troop Str.

TURIU 3 NAMUS ant pardavi
mo; man persunku juos prižiūrėti, 
todėl norėčiau mainyti ant mažes
nio namelio ar lotų.

Atsišaukite:
7027 So. Maplewood Avė.

Tel. Republic 9275

tiek ir tiek.
“Naujienų” pikniko rengimo 

komitetais iš kailio neriasi, kad 
[visi šposai ir žaidimai nusisek
tų kuo geriausia ir veda dery
bas su visomis galybėmis, kad 
oras tą dieną butų saulėtas ir 
šiltas. Spaudimas į dangiškas ii 
požemines galybes eina nepap
rastai didelis ir drg. Galskis 
ginčijasi su tomis barzdžiukę 
išpūtęs.

Kitas komiteto narys, drg. 
lAichavičius, daro planus, kaip 

[geriausia pavaišinti ir užganė- 
Idinti atsilankiusius svečius; o 

išmok zti vijas.iš kiM pusės Padaužos rupi- 
naši, kad programas butų ge
ras ir tinkamai išpildytas.

Sudėjus viską į kupetą, o ant 
visko užrioglinus Klautius, pik
nikas pasidaro begalo įdomus.

—Reporteris.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRE8SING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance hapdling. 

Turime daug metų patyrimą. 
3496 So. Halated St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969

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

Atsišaukite
10722 S. Michigan Avė

ANT PARDAVIMO naujas mūri
nis mimas 4 pagyvenimų, po 5 
kambarius ir 4 automobilių gara
žas, iš šono įvažiuojamas, ant 2 
lotų, 66 pėdos pločio, su visais 
įtaisymais, randasi naujoj kolo
nijoj lietuvių apgyventoj., Kaina 
$30,500. Atsišaukite pas savinin
ką-

ru.

Manė vienaip - išėjo 
kitaip

Mes parduodame olselio kabiomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

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

P. ADOMAITIS
6630 So. Talman Avenue Tel. Prospcct .3938

AUTOMOBILIAI
Davis Sųuare Park, Town of 

T4ike, prižiūrėtojas daržo ir sve 
tahi’ų p. Nichols sumanė pada-

jų dovanai negalima gauti, o 
čia nėra pinigų.

P-as Nichols sumanė užpelny
ti teatru' pinigų. Jo manymu,

obalsiui susi- remti visi lietuviai, 
grupavo ir stengiasi sukurti lietuviai sueis 
vieną bendrą frontą scenos sri-'pinigų bus kaip 
tyje. išsidrąsinęs

Kadangi Teatras bus nuolat!- džiulį Peoples teatrą 
nis, tai norintiems bus galima'Ashland Avė.) Kadangi jis vi 

, užsisakyti 
6U kuriais 
sus teatro 
vietos bus 
kiekvienas
galės pasirinkti kurią nors ,4e-' sieriavo. Kad vakaras butų gra 

i resnę sėdynę. Sėdynė^ nuolat žus ir ilgai lietuviai jį ir p. Ni- 
eina aukštyn, kaip dideliame (chols atmintų, tai pašamdė po- 
teatre. Tad žiūrėtojui nereikės rą lietuvių artistų, būtent: Jus- 
atsistoti norint 
mesnio pamatyti, 
nam scena bus gerai įžiūrima, pigi — tik 50 centų.
Vienu žodžiu, teatras atatinka įvyko birželio 
technikos ir publikos reikalavi- mas puikiai išėjo ir dainininko 
niams.

I Chicaga susilauks siurprizo,1 mas buvo tame, 
kuomet atplauks geriausios sce-į mažai susirinko, 
nos pajėgos i"' 

-kuriuos bus pranešta vėliaus. [ ‘ ?___
Taigi mes linkime jaunam te-,300. Pasirodė vietoje pelno —- 

atrui kuogeriausio pasisekimo 
kaip materialiai, taip ir mora- renda apie $350.00; abiem dai
liai. Lai auga Jaunas Lietuvių nininkam (numažinta) 
Teatras ir lai skiepija lietuvy- spauda, kostiumai ,ir kitos lėšos 
bės idėją kiekvieno lietuvio šir-|Siidąrė daug išlaidų. P-as Ni- 
dyje. Lai užžiebia meno kibirR- tchols Jš savo kišeniaus išmokė- 
štėlę kiekvieno lietuvio širdyj! jo visus, savo pinigus ir net 

—Dailės Draugas, daug jų truko.i Negalima buvo 
nė iš teatro prasišalinti, kuo
met bilos neišmokėtos. Teatra- i
liško Kliubo nariai turėjo susi
mylėti ant parko manadžerio 
ir suskolino pinigus atmokėti 
nors tuomlaikines bilas. Akto
riai užsimokėjo kiekvienas iš 

|Savo kišeniaus už kostiumus, 
kuriuos jie dėvėjo vaidinant 
“Svetimose Plunksnose”. Kliu- 
bas apmokėjo $5 už spausdini
mą rolių, o “Naujienoms” ir 
“Draugui” už apgarsinimus li
ko nemokėta.

Už neskaitlingą publikos at
silankymą kai kurie spėja, kad 
kalta esanti Town of Lake šven 
to Kryžiaus bažnyčia, nes tą va
karą turėjo pamaldas; tat pa
rūpi jonai turėjo melstis, o. ne 
eiti žiūrėti į “Svetimas Plunks
nas”.

šiuo nepasisekimu p. Nichols 
nenusiminė. Jis sumanė atsi
griebti ir surengė panašų vaka
rą lenkams. Gal lenkai susi
domės labdarybės darbiais, tai 
“šiur” bus biznis. Apsiriko na
bagas — lenkų buvo dar ma
žiau, o smūgis dar baisesnis.

Apie šiuos nuotikius sužinojo 
South Park komisionieriai ir 
p. Nicholsui išėjo riestai. Sako, 
jį pašalino iš vietos... Visas p. 
Nicholso darbas išėjo jam pa
čiam ant blogo. Pasilikusias ne
išmokėtas jo bilas gal prisieis 
nekaltiems žmonėms atmokėti

sezoninius tikietusjsą darbą pasiėmė ant savęs, tai 
galės atlankyti vi- ’pats ir užkvietė Teatrališką 
vaidinimus. Teatre Kliubą “Lietuva”, kad suvai- 

rezervuotos, taigi dintų “Svetimose Plunksnose”.
pirkdamas tikietą P-as J. J. Zolp šį veikalą rėži- / I • • vr « i

ką nors įdo- tą Kudirką ir p-ią Krasauskie
nės kiekvie- ■ nę-Mastauskaitę. Įžahga buvo 

Teatras 
18 d., Vaidini-

gerai sudainavo. Visas blogu- 
kad publikos 

Svetainėje 
iš Lietuvos, apie randasi apie 14 šimtų sėdynių, 

bet publikos buvo ne daugiau

milžiniški nuostoliai. Svetainės

$60;

Cicero
L. L. Namo Bendrovei reikalai.

Liepos 15 d. įvyko dalininkų 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo gana skaitlingas šėrininkų 
būrys. Tarp kitko buvo išduotas 
raportas direktorių sekretoriaus 
J. K. Stalioraičio, kuris palietė 
apyvartą per 6 mėnesius. Ra
portas buvo trumpas ir aiškus 
ir kiekvienas dalininkas galėjo 
suprasti. Taipgi buvo pažymė- 

• ta, kad iš tų, kurie buvo pasi-| La, ARU lo K UI lt? RH1VU pčlol"

j žadėję pirkti Šerus praeitam su
sirinkime, mažai te išpirko iki 

■šiol. Kuomet Bendrovė turi dar 
'nemažai skolos, o už ją reikia 
procentai mokėti, tad ir pasko
los mokėjimas eina lėtai. Veik 
didesne suma pinigų reikia iš
mokėti procentam, negu pa
skolos galima atmokėti iš pa
jamų. Greičiau sumažinti pa
skolą bus galima tik išpirkus 
šėrus. Tuomet namas butų be 
skolos ir tos sumos, išmokamos 
procentams, eitų šėrininkams. 
Veik tą patį pažymėjo visi di
rektoriai.

šiuos metus bus didesnis iš
mokėjimas, negu buvo praeitais 
metais, nes svetainė yra graži- 
nama-dekoruojama. Ir kaip pa
sirodo, tai svetainė bus gana 
puikiai išpuošta, tur būt, lietu-,ir už jo griekus pakutavoti. R«

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURRK

sąvaitę, kas dviKas sąvaitę, 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 spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokięm 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 P. 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 raštinėje.

Bridgeporto lietuviam* Žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonCkite pranešti 
"Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitų laikrašti, praneš
kite irgi niuiiis — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kiy iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kostumerius “Naujie-

— Aušros Knygynas.
rūpinti 
noms”.

Pildomojo Komiteto posė- 
liepos 27

LSS. 
dis įvyks pirmadieny, 
dieną, Naujienų Namuose, pradžia 
8-tą vai. vakare.

Visi komiteto nariai kviečiami 
dalyvauti. —Sekretorius.

Susivienijimas Lietuviu Draugijų 
ant Bridgeporto , mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieny, liepos 28 d., 8 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių Audi
torijoj, 3135 So. Halsted St. Visi de
legatai malonėkite dalyvauti susirin
kime. A. I. Lazauskas, rašt.

Cicero, III. ĮLyros Mišraus Choro 
Repeticija būna kas antradienio va
karą, 1500 So. 49 Avė., kaip 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite susirink
ti laiku ir atsivesti naujų narių dėlto 
kad bus mokinamos1 dainuoti ir lošti.

Rašt. John Levenas.

ASMENĮIJIESPJIMAI
PAJIEŠKAU švogerio Martino Ta

mašausko, gyveno koki 8 metai ant 
Auburn Avė. Esu atvažiavęs į Chi- 
cagą, turiu reikalą pasimatyti. Mel
džiu jo paties atsiliepti ar kitų pra
nešti kur jis randasi.

KONSTANTAS VIDUNAS, 
2336 S. Leavitt St., Chicago, III.

ANTANO Jurgio sunaus Gaulaus- 
kas, Batakių valsČ., Gervyčių kaim., 
Amerikoje gyveno pas pusbrolį: Box 
305, Farmington, III. RajieŠko jo 
duktė Ona. Prašau atsiliepti jis pats 
arba žinanti apie j| Šiuo antrašū:

J. SINKUS,
7004 So. Talman Avė., Chicago, III,

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kalniomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

GERA PROGA!!!
PARDAVIMUI TROKAS 

mas d(*l bučerio ir kitokio biznio. 
Da mažai vartotas, 
iki 9 vai. vakaro 
kreiptis:

3314 So. Morgan Str

'l'inka-

uo b vai. 
malonėkite

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PARDAVIMUI klevinė 
chrola, dideles mieros, 
kordai, kaina $35.

F. GRAESSLE 
3416 So. Hamilton

re-

ISRENDAVOJIMUI
ANT RENDOS štorai, ofisai 

Auditorijos Name, 3133 So. 
Halsted Str.
Atsišaukite J. P. Evald, Sek r. 

840 W. 33 St. Yards 2790

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., < Telephone Roosevelt 
8500, Box 566.

SU

GUiLBRANŠEN
GROJI KILIS PIANAS 

benčiumį ir 50 rolių, kaina
$140

Jei norit išmokėjimais
8121/2 W. 63 Str.

PARDAVIMUI kampinė bu- 
černe ir standa, geroje vietoje, 
rendos tiktai, $35, geri fikčeriai, 
labai geroje lietuvių kolonijoje, 
šaukite vakarais

Tel. Stewart 5322

PARSIDUODA duonos kepy
kla Lietuvių apgyventoj apielin- 
kėj. Biznis eina gerai, yra iš- 
idrbtas per 25 metus,

2955 So. Union Avė.

a vnr a y • i PARDAVIMŪI harbernč ant dviejų
IŠS1RENDAVOJA šviesus, I kėdžių, taipgi 3 rūmai pagyvenimui,

švarus kambarys dėl vieno arba' Remia pigi, parduosiu už $260.
I žastį patirsite ant vietos. 

Klauskite 
Benošiaus Aptiekoj, 

1616 W. 47 St.

dviejų vaikinų. Elektriką, tele
fonas, maudynė. Prie mažos šei
mynos, Adomas Bukauski, 5324 
S. Wood St. Hamlock 0647,

ĮIEŠKO DARBO
NAMAI-ŽEME

Prie-

P A JI ĖSK AU darbo už steno- 
grafę į lietuvišką įstaigą.

Atsišaukit
A. ALGMANAVIČIUTĖ 
3660 So. Western Avė.

2 lubos

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA — y.
MOTERŲ arba vyrų indų plo

vėjų.
1549 Indiana Avenue
Tel. Calumet 1277j

TeTkIadarbininkų "
VYRŲ

Puikąs bargenai Brigh-
ton Parke.

Biskį įmokėti, kitus 
kaip rendą.

3 kambarių cottagc su dideliu 
su sieteliais porčiu, kaina $1650, 
įoinkėti. $750, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais.

5 kambarių cottage, furnas šil
doma, kaina, $5000, įmokėti, $1000.

2 flatų, 4—4 kambarių, visi įren
gimai apmokėti, kaipo, $5700, iš
mokėjimais,

2 flatų, 5—6 kambarių, kaina, 
$7000, cash $2000.

2 flatų, 5—5 kambarių, mūri
nis, kaina, $10,750, cash, $4,000.

2 flatų, 5—5 kambarių, mūrinis, 
kaina, $ll\500, rash, $6000.

3 flatų, 4-4-4 kambarių, 
$8600, įmokėti, $3500, kitus 
kėjimais.

Tie visi namai randasi
Archer ir Kedzie, Brighton Parke. 
Biznio ir rezidencijų lotai, $250 ir 
augščiau. Išmokėjimais.

Taipgi mainome namus į farmas 
ir už miesto namus.
J.N.Zewert & Company 

4377 Archer Avė.

kaina, 
išmo-

netoli

MUMS —
REIKTĄ vyrų prie benčiaus 

ir ant grindų molderių. Darbas 
tiktai nuo štukų. Gera mokes
tis ir nuolat darbas.

Atsišaukite.
MASON DAVIS CO.

7740 So. Chicago Avė.

EKSTRA BARGENAS

fialai, 6—4 ruimų, muro2
namas, 2 mašinų garažas, elek
tra, gasas, skiepas kaina $5,200 
cash $500, Likusius kaip ren- 
dą.

4 flatų namas, 2 po 4— 2 po 
3; kambarius, muro namas, 
elektra, gasas, skiepas, kaina 
$6,300, cash $500. Likusius

REIKIA patyrusių vyrų me
talo sortuotojų.

Atsišaukite:
White Eagle Smelting Co.

2536-40 W. ‘Lake Str.

EXTRA BARGENAS!!!
I’AliSI DUOI >A 2 me<lini:ii namai 

po 2 fialų abu ant vieno loto. 
Vienas naujas 6 metų, i elektra, 
maudynės, gasas, boileriai’ vande
niu šildomi, cimento skiepas. Ant- 

namas taipgi geras. AbiiTitf 
Parduosiu pigiai — 

Ateik persitikrinti. Jįrie- 
— savininkas ligonbuty?X 

E. DRUKTENIS A
4344 So. Wood Str.

ras 
kaip nauji. 
$7,200. 
žastis

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, garažas dėl 2 karų. Yra 
du Datai, krautuvė ir flatas, 
visur elektros šviesa. Parduo
siu pigiai. 923 W. 20 Str.

PARDUOSIU arba mainy
siu 4 fl. mūrinį namą. į gro- 
sernę arba bučernį.

4054 So. Rockwell Str.
Lafayette 5354

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
galow, karštu* vandeniu šildoma. 
Elektra, telefonas, maudynės.

Atsišaukite:
3120 W. 54 Placc 

Tel. Republic 5585

NEGIRDĖTAS BARGENAS!!!
Prie. Jackson Parko

12 metų muro namas 6 po 
7 kambarius, 2 karų garadžius 
frontas 50x125, garu apšildo
mas, Kewanee boileris, rendos 
$528.00 į mėnesį. Parduosiu 
už $26,000 įnešti $7,000. Krei
pkitės iš ryto ligi 10 valandai. 
1920 8o. Halsted St. 3 fl. front

A. K. Masiulis

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGlčIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečiui MorgiČiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Dosigning 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
kr

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — Šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
Ichd ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 
J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 

3106 S. Halsted S t.. Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują

kaip rendą. Priežastis pardavi- j sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
__ „ I jus išmoksite į kelias savaites, kaip mo senatvė. Kreipkitės pas didelius darbus. Darbas kol

K. VALAITIS
3404 So. Morgan Str.

Tel. Yards 1571

jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madiaon St.


