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Kasėjai ruošias Graiką su Bulgarais karo 
debesiai sklaidosi

streikuoti
Bulgarai turi vilties, kad pra

dėtos pert rak taci jos pasibaigs 
abiejų pusių susitaikymu

Vokietija gena laukan 
lenkus

pasiųsti į Bulga 
iki šiol tečiau ta 
Bulgarijos sienoj

Bulgarai tikis susitaikyti su 
*< Graikais

158 tūkstančiai anglia 
kasiu ruošias streikui

Kasyklų darbininkų unijos pre
zidentas kaltina savininkus 
dėl užsispyrimo

N.ATLANTIC CITY, 
rugp. 6. — Daugiau kaip pus
antro šimto tūkstančių Ameri
kos kietosios anglies kasėjų vi
gai nenori streikuoti. Jie pori 
dirbti ir pelnytis alga, kad ga
lėtų gyventi ir išlaikyti savo 
šeimynas, bendrai apie aštuonis 
šimtus tūkstančių asmenų.

Anglies kasėjai tikėjos gale-, 
šią susitaikyti su kasyklų savi-' 
ninkais, bet derybos nutruko 
dėl kasyklų ponų užsispyrimo. 
Darbininkams nelieka kitos iš
eities, kaip kovoti, ir kova pri 
versti juos nusileisti. Darbi
ninkai gi vienų vienintelį tetų 
ri kovai ginklą — streiką.

rateliuose mano-

SOFIJA, Bulgarija, rugp. 6. 
— Nors užsienių reikalų minis
terija buvo gavus pranešimų, 
kad, dėl tariamų terorizmo ak
tų prieš bulgarus Graikijoj, <^u 
graikų kariuomenės skyriai bu
vę pirmadienį 
rijos pasienį, 
kariuomenė 
nepasirodė.

Oficialiuose
ma, kad vedamos dabar tarp 
abiejų valdžių pertraktacijos
pasibaigs patenkinamu abiem 
pusėm susitarimu.

Bulgarijos užsienių reikalų 
ministeris Kalfov pasikalbėjime 
su Graikijos charge d’affaires 
vakar, pasakė, kad nesutikimai 
pareiną daugiausia dėl priplu- 
dimo graikų pabėgėlių iš Ma*b- 
sios Azijos ir stūmimo Ittukan

ma daugiau kaip 20 tūkstančių. 
Darbininkai, kurie turi dirbti 
tokį pavojingą darbą, privalo 
gauti bent tiek algos, kad jie 
galėtų dorai galą su galu su
durti ir dar centą kitą atidėti 
juodai dienai, nelaimei ir senatu įg ukjų pjrmesniųjų žemės savi-
vei. Tai visai nėra perdidelis 
reikalavimas, ir jis turi būt pa
tenkintas.”

Angliakasių prezidentas Le- 
wis pasakė, kad United Mine 
\Vorkers of America “darys vi
sų pastangų apginti šios šalies 
kasyklų darbininkų reikalus 
taip, kaip kad ji iki šiol juos 
gynė.”

Ruošias streikui

Tuo tarpu eina prisiruošimai 
streikui. Generalis unijos algų 
komitetas iš keturiasdešimt 
narių vakar savo susirinkime į- 
galiojo prezidentą Levvis ir 
kitus aukštuosius unijos virši
ninkus, kurie vedė derybas su 
kasyklų savininkais, išleisti vi-

Ką sako Lewis siems lokalams įsakymą sustrei-
. .... ... kuoti rugsėjo 1 diena, — jei ikiAngliakasiu organizacijos , . ±r- -x j m- Lr i - . . to laiko nebus gražumu susi-United Mine \\ orkers of Amen- , . . . , ....... T . T T . tarta su kasyklų savaninkais. ca prezidentas, John L. Leivis, i 

kalbėdamas apie vestas su ka-Į " a
sykių savininkais derybas pa
sakė :

“Gaila, kad nepavyko susitai
kyti. Bet kitokių rezultatų sun
ku buvo ir tikėtis: kasyklų sa
vininkų atstovai atvyko konfe- 
rencijon grieštai įsakyti neda
ryti jokių nusileidimų darbinin-! 
kams. I

“Kasyklų darbininkai turi 
gauti žmonišką algą, kad galė
tų gyventi. Jie nenori streiko; 
jie nori dirbti ir pelnyti duoną 
sau ir savo šeimynoms. Jų iš
silaikymas priklauso nuo ang-; 
lies pramonės, nuo darbo kasy
klose. Nedarbas — reiškia 
jiems vargą, nelaimę, štai dėl 
ko mes norime kontrakto, ku
riuo butų užtikrintas jiems 
darbas.

“Bet kartu mes reikalaujame, 
kad jiems butų mokama ir šiek 
tiek žmoniškesnė alga. Kasyklų 
savininkai atsisako. Jie nori, 
kad darbininkai dirbtų kuopi- 
giausiai.”

Kiek angliakasiai gauna
“Dabar — sako Lewis — 

kietosios anglies kasyklų darlp- 
ninkai gauna algos., imant apla
mai, mažiau kaip 1,700 dolerių 
metams. Kas Amerikos piliečių 
gali pasakyt, kad 1,700 dolerių 
metams yra perdaug angliaka
siui, kurio gyvastis, dirbant gi
liausiuose požeminiuose urvuo
se. visados yra baisiausiame pa
vojuje? • I

Darbo pavojingumas .
“Kaip pavojingas angliaka

sio darbas gali kiekvienas nu
manyti iŠ to, kad kas metais 
kietosios anglies kasyklose už
mušama daugiau kaip 500 dar
bininkų, o pavojingai sužeidžia- ir kunigo Maloney,

.Lenkams duoda 48 vai. 
apleisti Vokietiją

Berlino valdžia atsilygina ‘Len
kams už išgujimą kelių de
šimčių tūkstančių vokiečių.

sienių reikalų ministeris Stre- 
semanas šiandie paskelbė, kad 
gyvenantieji Vokietijos žemėj 
lenkai, kurie laike 1920—21
metų plebiscito Rytų Prusno
se ir Aukštutinėj Silezijoj bal
savo norį pasilikti I^enkijos 
piliečiais, gavę įsakymą išsi
kraustyti iš Vokietijos per ko

• turiasdešimt astuonias valan
das. To nepadariusieji bus prie
varta deportuojami.

Vokietija tuo budu atsily
gina Lenkijai, 
1 dieną išvarė
Vokietijon keletą dešimčių vo
kiečių.

ninku bulgarų. Bulgarija, sakė 
Kalfov, senai jau buvus įspė
jus, kad dėl to galį įvykti pik
tumų ir neramumų, bet į tokj 
įspėjimą graikai nekreipę do
mės.

Amerikos aviatoriai skren 
da francuzams padėti

Septyni amerikiečių 
aeVoplanai išskrido 
ką maurams kovoti

savanorių 
į Morok*

PARYŽIUS, rugį). 6- - I 
Morokką skrenda eskadrėlė iš 
septynių amerikiečių aeroplanų, 
savu noru pasisiūliusių Franci- 
jai padėti jai kai’e su maurav. 
Vakar po pietų visi septyni ae
roplanai, su aviatoriais ameri
kiečiais, išskrido, Franci jos 
prezidento, premjero ir karo vy
riausybės palydėti. Gautais 
betgi pranešimais trims išskri
dusių aeroplanams* pakeliuj su 
gedo mašinos ir jie buvo pri
versti nusileisti žemėn. Liku
sieji keturi skrenda į Barceloną.

Portugalija protestuoja 
dėl Ispanu elgesio

Ispanijos
aštriai
t ugnių

kuri rugpjūčio j dydamas 
iš savo žem«s|ž . .

Nova Scotia angliaka
siai gris dirbti

IIALIFAX, N. S., rugp. 6. — 
Streikavusieji British Empire 
Steel korporacijai priklausan
čių kasyklų darbininkai 3,913 
balsų prieš 2,780 vakar nubalda
vo priimti provincijos valdžios 
pasiūlymus ir grįžti darban. Vi
suotiname dėl streiko paliovimo 
balsavime paduota 6,693 balsai

ROMA,
Piųs šiandie priėmė 250 pilgri- 
mų, atvykusių iš Chicagos ir 
vadovaujamų monsinjoro Kley

M
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SEKA TENN. “MUKERIUS”.
— Loren II. VVittner, 36 m., iš 
VVashington, I). C., iždinės dar
bininkas, kuris, kaipo mokesčių 
mokėtojas, užvedė bylą, reika
laudamas, 1 - ...
triktrs pašalintų iš vietos ir ne
mokėtų algos tiems mokytojams, ; 
kurie skelbia mokyklose evoliu- ’ 
ei ją. Jis remiasi 1924 m. kon-

..Jgreso aktu, kuris sako:
“Nė jokia dalis šlios sumos 

negali eiti mokėjimui algos bi
te kuriam mokytojui, kuris mo
kina.... negerbimo šventos Bib
lijos”.

Federalinė valdžia betgi pa
reikalavo bylą panaikinti.

karo laivas suėmė ir 
nubaudė pinigais por- 
žvejų laivus.

Sirijos maištininkai paė- 8 darbininky lavonai iš 
imta iš kasykly

Ką jys sakysit!
mė miestą

Sumušti francuzai pasitraukė; 
ruki lėliai paėmė 100 verblįu 
dų, amunicijos ir maisto

JERUŽOLIiMAS, 
rugp. 6. — Pranešimai iš Am- 
mano, Transjordanijos, sako, 
kad Syrų sukilėliai paėmę StV 
ediah, vyriausi Džebel Druzo 
• ’V'gardos miestą. Sukilėliai, 
sako, naudojas ginklais, ku
riuos jie nesenai, susirėmime su 
franeuzais, iš jų atėmę.

Pasak pranešimų, franeuzai lavonai, 
pasitraukė, mūšy su maištinin- ’ L 
kais netekę keliolikos kareivių, syk los?

Palestina, vonas

WILKES BARBE, Pa., rugp. 
6.— Iš Dorrance kasyklų, ku- 

■ rieše praeitą pirmadienį įvyko 
ekspliozija, šiandie išimta la- 

—j Alljcrto Becovskio, 19 
metų vaikino. Becovskis buvo 
Kingstono hai-skulės • futbolo 
tymo įkąpitonas. Jis vasarą dir
bo kasyklose, kad užsidirbus 
kiek pinigų įstoti į kolegiją.

darbininkams 
virši-

Kad nenumušti 
algų, trys plieno trusto 
ninkai atsisako vietų

6. —
Steel

valdi-

NEW YORKAS, rugp. 
Plieno trusto Bethlehem 
Coq>oration trys aukšti 
ninkai, žiūrėdami ekonomijos ir
susisieloję, kad nereiktų darbi
ninkams numušti algų, nutarė 
geriau patys atsisakyti savo 
vietų ir riebių algų. Tie valdi-

Jo tėvas buvo taipjau užmuš- ninkai yra: Archibald Johnson, 
tas toj ekspliozijoj. Viso iki|(jar]e8 ]vi. Schwabo bendrinin- 

i šiol išimta iš kasyklų astuoni kas. jj g Snyder, plieno trusto 
vicepirmininkas ir iždininkas;

[Nors ta baisi nelaimė ka-.]r William ’M. Tobias, generahs 
______ __  ____ ’’ ’ įvyko praeitą pirma-jmana(ižeris. Visi trys jie riu- 

kurie buvo užmušti arba sužeis- dienį, Associated Press vos tik tarė pasitraukti nuo rugsėjo 1 
ti. 1 
tas verbliudų., nemaža amunici
jos ir provijanto.
Francuzų aviatoriai bombomis 

žudo sukilėlius

Be to sirams tekę apie šim- į dabar apie ją tepamini. Ir da-‘dienos.
bar ji, atrodo, pamini tik dėl 
4o, kad ta telegramų agentū
ra sužinojo, jogei be kitų ne
laimėje buvo užmuštas futbo
lo tymo kapitonas...]

Bethlehem Steel yra antra di
džiausia pasauly plieno korpo
racija, kapitalizuota 270 milijo
nų dolerių. Jos pačios raportu, 
per antrą šių metų ketvirtį kor
poracija uždirbo 2,347,400 dol. 
gryno pelno.

BAGDADAS, Mesopdtamija, 
.rugp. 6. — Praneša, kad fran- 
euzų karo aviatoriai, svaidyda
mi bombas iš aeroplanų, dvide
šimt du Sirų sukilėliu užmuš? 
ir daug kitų sužeidė.

Britai ruošias pavartoti šar-.bujr išleista daugiau kaip 800 
tonų popierinių pinigų po vieną 
dolerį, 
rinių esąs/didžiausias. Valdžia 
žada pradėti kampaniją, kad 
įpratinus žmones labiau vartoti r*° pilotu buvo llarry Chandler 
dvidolerines ir kitas aukštesnės 
vertės iždinės notas.

Išleis 800 tonu vien- 
doieriniu ______ • • Oro pašto aeroplanas 

washingtonas, rugp. 6.! nukrito; pilotas Ii-
— Pinigyno pranešimu, šiemet i goninėj

guotus automobilius besiver-^ 
žiantiems į Transjordaniją su
kilėliams atmušti.

kad Colūmbijos Dis- : Moteriškė nujautė 
nelaimę

savo

,rugp. 6.— 
Shelbyville 
žmona, 42

LITCHFIELD, III 
Poni LemensieųA, 
pieninės savininko 
metų, buvo išvažiavus automo
biliu j Hillsborą atlankyti savo

šdama grįžti namo ji buvo la

bai susirupinus, ir savo dukte
riai pasakė:

“Nežinau kodėl, bet aš taip 
bijau važiuoti namo. Jaučiu, 
kad kas nors bloga atsitiks ke-

70 sovietu prekybos ko-liTj ; , . .v Išvažiavus, po valandos jos
automobilis tik tik nesusimušė 
su kita mašina. I^emensienė Iš
sigandus šoko iš automobilio, 
krisdama susimušė galvą, ir po 
valandėlės mirė.

misary Japonijoj
TOKIO, Japonija, rugp. 6.— 

Rusijos sovietų valdžiai 
šaut, Japonija sutiko įsileisti 
septyniasdešimt rusų prekybos 
komisarų. Apie savo sutikimą ji 
pranešė Maskvai. Tai darydami 
Japonijos valdžia betgi atsisako 
teikti tiems komisarams diplo
matinių privilegijų, kad jie ne
galėtų-vesti krašte komunisti
nės propagandos. >

LISABONAS, Portugalija, 
rugp. (i. — Portugalijos val
džia pasiuntė Ispanijai notą 
dtl Algravc įvykio rugpiučioį 
1 dieną, kur ispanų karo lai
vas suėmė du portugalų žve
jų laivu ir vijosi trečią, šau- 

po to, kai 
jau Portu-

pra-

Atvyko Belgijos 
delegacija

skoly

BUSIMA KLANIEČIŲ DE
MONSTRACIJA SOS

TINĖJ.

6.
Ku-

WASHINGTONAS, rugp.
— Ateinantį šeštadienį

! Klux-Klaniečiai rubšia čia savo 
paradą Pennsylvanijos alėja. 
Jie laukia, kad į jų demonstra
ciją sostinėn suvažiuos apie 50 
tūkstančių svečių.

NEW YORKAS,, rugp. 6. — 
White Star linijos garlaiviu 
Olympic vakar vakarą atplaukė 
Belgijos delegacija, valdžios pa
skirta pradėti pertraktacijoms 
su Washingtonu dėl Belgijos 
karo skolų Jungtinėms Valsti
joms. fundavimo. Delegacijai 
vadovauja buvęs Belgijos prem
jeras Theunis.

MOTERIŠKĖ UŽSIMUŠĖ AU
TOMOBILIUI SUSI

KŪLUS

BLOOMSBURG, Pa., rugp. 6.
Reikalavimas viendole-.— Praeitą naktį, 11:15 vai., ne

toli nuo Čia nukrito skridęs į 
rytus oro pašto aeroplanas, ku-

iš Ne\v Brunswicko, N. J. Chan- 
idle.r pavojingai sužeistas, atga
benta į vietos ligoninę. Gabenti 

QUINCY, III., rugp. 6. — maišai pašto siuntinių nukrito 
Laiveliui apsivertus prigėrė i Susąuehannos upę, ir nesura- 
Ilerbertas Freiburg, 21 metų, su
kurs buvo atvykęs iš Chicagos 1 _______— •—Z"'

atlankyti čia savo giminių. I TURISTAI IR LIETUVA 
| Ypating-ai ‘ po karo Anglijoj© 

GARY, Ind.,, rugp. 6. Jack~, labai išsiplatino paprotys ke- 
sond vieškely užsimušė^ du neg- liauti atostogų į kontinentą. Tą 
rai, vyras ir moteriškė, jų au-'daro ne tik turtingi, bet ir dar- 
tomobiliui nusiritus į griovį ir bininkai. Daugeliui jau įgriso 
susikūlus. .kasmet važinėti į ortodoksinius

kurortus, ir kai kurie bando 
Lietuvos kioksas Londone gavo permainai vykti atostogų į Bal- 

me<^a*i jtijos valstybes. Šiemet jau di-
vyksta

medalį
šiomis dienomis iš Londono dėsnis anglų skaičius

Maisto Parodos komiteto gauta atostogauti Lietuvon, negu pw- 
sidabro medalis už Lietuvos nai. Įvedus daugiau reikalingų 
kioksą tarptautinėje maisto patogumų musų pajūry, didc\- 
produktų parodoje Londone, nis turistų kiekis vyks Lietu- 
Medalis yra persiunčiamas V. von, iš ko Lietuvos kraštui tu- 
Petruliui, finansų ministeriui. retų būti nemaža pelno.

Dabar Laikas<

žvejų laivas buvo 
galijos vandenyse.

Suimtuosius portugalų lai
vus ispanų vyriausybė priver
tė atiduoti jai visą sugaudytą 
žuvį'ir dar sumokėti didelę pa
baudą pinigais.

VALDININKAI DEGTINĖS 
ŠMUGELIO BIZNYJ

BOSTONAS, rugp. 6. — Fe- 
deralės grand jury’ės šiandie 
buvo inkriminuota 
šimt asmenų, tarp 
miesto mayoras 
Quigley, jo brolis,

keturiasde- 
jų Chelsetv 

. Lawrencė 
policijos in-

rugp. 6. — Papa ispektorius Thomas Quigley, ir 
du kiti policijos valdininkai. Vi
si jie kaltinami dėl vedimo pla
čios kontrabandos svaiginamais 
gėrimais.

šiaurių Afrika, 
atlėkė čia

TRIPOLIS, 
rugp. 4. — Šiandie 
italų dirižebelis Esperia, išskri
dęs iš Romos vakar 10 valandą 
vakaro. Dirižabelio pasažieriai 
—aukšti ministerijų valdinin
kai.

j OMAHA, Nebr., rugp. 6. — 
Automobiliui paslydus Lincolno 
vieškely ir apsivertus, juo' va
žiavusiųjų viena 
Emma Poggenpahl, 
užsimušė, 
skaudžiai

moteriškė, 
58 metų, 

o keturi kiti asmens 
susižeidė.

FARMOS DARBININKAS NU
ŠOVĖ ŠEIMININKĄ

ORO
Chicagai ir apielinkei ofi- 

cialis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Dalinai apsiniaukę; kartais 
gali būt lietaus su perkūnijo
mis
turoj; vidutinis 
jas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 77° F. •

maža atmainos tempera- 
niainąsis ve-

I SOUTH BEND, Irid., rugp. 6. 
— Supykęs, kad jį atstato nuo 
darbo, darbininkas Barrett, 60 
metų, mirtinai pašovė savo šei
mininką, farmerį Silvestrą Co- 
derį. Farmerys mirė, o Bar
rett pabėgo.

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 
2%% 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.

viduti-

SWAMPSCOTT, Mass., rugp. 
6. — Prezidentas Coolidge pa
skyrė kapitoną Martiną Fren- 
chą Mergelės Salų (Virgin Is- 

i lands) gubernatorium.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, m
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nu»o« MajrnaJ ir tautai

Sunka vieno orančiaus.

javinių6

Prašykit groserninkų

Įžanga 50c.

Skaitykit Šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

cukorius. 
vaikų jau 

ar sly- 
apleisk

; kūdiki 
'GEROVes skYRIUS

šaukštai .
uncijomis pieno;

Pasenusios

Cadum Ointment prašalins niežėji- 
mą jūsų kūdikio tuojau. Jos yra la
bai gydančios gyduoles nuo niežėji
mo ir uždegimo odos. Daug kentėji
mų nuo odos ligų galima išvengti 
vartojant tas puikias gyduoles. Ca
dum Ointment yra Prancūziškos gy
duoles pagamintos Amerikoje ir jos 
nekenkia kad ir •švelniausiai kūdikių 
odai.

Per virš šešiosde- 
šimtsfseptymus mei 
tus’gydytojai išra
šinėjo ir rekomen
davo Borden’s Ea
gle Pieną motinom 
kurios negalėjo žin 
dytiisavo kūdikių.

Eagle Pienas yra; 
švarus, saugus ir 
sveikas maistas, ty 
čia prirengtas kū« 
'dikių penėjimui

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Buildinpf, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

Dept.

DABAR
. BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PURilAN 
Malt

t

Teikia geras
pasekmes '

Parinktas materiolas I

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
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Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui

Dabar pasiekėme vietą, kur kūdi
kiui duodamu kietesnių valgių. Labai 
svarbu įdiegti maisto papročių kol 
kųdikis jaunas. Nes šiandieninis ku 
dikio valgis nulemia kokis ji» žmogus 
bus ateity. -* .

Maistą kūdikiams nereikia aprinkti 
lik iš vieno ar dviejų valgių. įvairu
mą sreikalingas, idant kūdikis gautų 
įvairią budavojančią medžiagą. Vie
nodas maistas irgi nusibosta. Papra
stai po 12 mėnesių motina turėtų nu
sistatyti valgių sistema ir pridaboti,, 
k-ul jos kūdikis kietai laikosi to. 
Kiekvienas *naujas valgis turi būti 
gtydžiai padaromas, ir iš pradžių tei
kiamas tik mažais kiekiais. x Visados 
reikia penėti reguliariškomis valan
domis ir apduoti nieko peneėjimo tar
pais. Pas daugelį kūdikių šitoki per
maina ir paplatinimas duodasi sun
kiai . Jie pilnai pienu patenkinti ir 
atsisako nuo kitų sotesnių valgių. 
Tokiais atvejais neduok leno iki ne
bus suvalgyta kietesnio ji dalis. Jei 
ąbi dalis duosi sykiu, tai kūdikis pa
brinks pieną, o išgėręs jį neims kie
to. Sekantį sistema pavelys motinai 
r>n^irinkti tinkamų vulgrių peneejimui. 
Nepatartina daryti permainų valgiuo
ju labai karštame ore .

Vienas šaukštukas Eagle Braiul 
kondensuoto pieno pridėta^ prie vie
nos uncijos virinto vandens mišinį 
sotumu vertą sveikam pienui. Kur 
tik vartojama žodis pienu sistemo
je, reikia miešti Eagle Brand minėtu 
Hudu.

Maistą reikia duoti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio — po penkis sykius į 
dieną: k

7 ryte. — Oatmeal, miežių ar kvie
čių košelė, vienas ar du šaukštu
kui 6-8 unicijose pieno. Pasenu
si duona ir sviesto, arba cuko
rius ir sviestas .
ryte

i ryte — Pailroštuvės nuo jautie
nos, vienas ar trys šaukštukai, 
sumaišyti su tiekų, kiekiu duo
nos, o viskas pavilgyta jautienos 
<?osu arba minkštai išvirintas 
kiaušinis sumaišytas su pasenu
sia duona; šmotukas cukoriaus 
ir 6-8 unicijos pieno .
po pietų — Jautienos, vištos, ar
ba avienos buljonas, įtrupinus ry
žių ar senos duonos, šešios unci
jos pieno, jei reikalaujama.•Duo
na su sviestu ,arba c 
Daugelis to amžiaus 
ims ir suvirškins bolienę, 

duodama,vas. Jei to 
pieną.
vakare — Du

košelių su 8 
Šmotukas cukoriaus.
duonos ir sviesto.

10 vakare — šaukštukas košelės su 
S uncijoms pieno.

Vaikai po 15-tain mėnesiui reika
lauja daugiau pridėčkų ->rie valgių. 
Kitame straipsnyj apie tai pakalbė
sime.

BUS IŠDALINTA DOVANŲ 100 DOVANU!!
LIET. AUDITORIUM BENDROVĖS"PIKNIKAS

Rugpiučio-August 9 d,, 1925 m.
JUSTICE P ARK — BLINSTRUPIO DARŽE

Justicc, Illinois

Pradžia 10 valandą ryto.

GERBIAMIEJI:
Nepasilikite namie, bet atsilankykite į pikniką, 

nes bus didžiausios lenktynės vyrų ir moterų. Taip
gi bus ir kitokių lenktynių ir žaislų. Laimėtojams 
bus duodama dovanos. Tai yra pirmas Bendrovės 
Piknikas. Kviečia KOMITETAS.

— i—...... . ............

RnHanšiano Tinklai! a«tvcs i^nstų ir apsaugotų jas 
liULulluluUo UIIMuo Ipnp debesų dulkių, kurios nę|ei 

_  _ džia gyvam ir li|ikefnam gyven
ki Lietuvos miestuose, kad ke- 

Seniau Lietuvoj, dar seni liūs taisytų taip, kad žmogus 
žmonės pamena, buvusi irgi be-1 galėtum ramiau pervažiuoti per 
dieviams inkvizicija. Bet reikia Į visą kraštą, kad valdininkus 
priminti, kad bedievių „ mažai daugiau pralavintų, pamažintų 
buvo, nes visi būdami tamsus jų gyvulišką įgimimą ir tt. Kri- 
arba ginčydavosi apie bajorys- kščionys siūlo apsaugoti nuo 
tę, arba usus atsiraitę garbiu- bedievių, o socialistai nuo krik- 
davo kiekvienas savo dievą, ži- ščionių. Tai paprastam žmogui 
noma, tokį koks kuriam buvo darbininkui nesvarbu. Jam svjai 
išpranašautas. Tačiau atsiras- bu storiau užsitepti sviesto ir 
davo tokių, kas nebenorėdavo turėti pinigų gražesnį gyveni- 
bumbėti poterių, o ypač iš tų, mą įsirengti. Nesant kapitall), 
kurių šeimynos būdavo išėję “į skurdžiai gyvenasi ir sukyla 
dvasišką stoną” (iš prastų žmo-1 kiekvienam gyvuliški troškimai, 
nių ūkininkų nepriimdavo se- O nėra kapitalo, kad tamsus 
minarijon). Prisižiūrėję, kad ir žmonės knibžda šaly, šviesą gi 
kunigo tos pačios kelnes, neno-; trukdo rožančiaus tinklas, 
rėdavo .jt) šventumo pripažinti, 
o jei jis gražiai rankas narsto 
arba nuobažaai pamokinu tai', |iškumo. jš miško iaim|ę 
ir jie galėtų tai atlikti įlindę jr žemeg „usi urt v61 #rjžtu h. 

1 sutonų. lokj bedievi kas• UTO)iųeįjus _
tadiems ubagai (hepiami) atsi- * ncl,aro(lonul šviutjnlc
vesdavo bažnyčion ir laikydavo” ____________
ii niimnlilii Inilzn D 1-i i mini i u • ■ "" ' " 'T' ’ " ! ' ' .' ’ '

- •c
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Jog šiandie valdžios (ir valdi
ninkų) darbuotėje yra daug

arba aptvarkyme kitų vidaus 
reikalų. Tolį mums kultūringi 
kraštai jr aukštą tvora nuo jų 
skiria, kad ffatetų geriau prisi
žiūrėti jų darbams. Įsiėdę ir 
sotus tik savo reikalus apsiru-

pina kitų paneigdami. Stengia
masi tik labiau susipratusių, 
bet ką jie vieni padarys. Rožan
čius gi kasdien daugiau aptrau
kia kraštą.

—šakalys (šnitkjs)

b

T""". ■— ' " 1,1. ' i- ■

Lincoln

Q Cars-Trucks-Tracturs jį
| FRANK BRESKA -i g
9 2501-93-05 South Kedzie Arenue, Telefonas Luvvndale 4118-14 $ 

Pasinaudok $5 planu 
Fordo trobai dėl kiekvieno biznio 

Reikia lietuvių salesmenų

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

ANT NAUDOS. t

F ABIONflS Cik

Fordson
809 W. 351h St., Chicago 

Tel. Ba levard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR. 

DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes.

Šviesą ir pajiegą suvedamą | senus ir naujus samus, taipgi dirb
tu ris. Cash arba ant išmokėjimą.

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

A. BARTKUS, Prer
W, 47 th bk, Tel Boulevard 7101, 1892, Chicago

jį pamaldų laiką. Priešinantis 
apdaužydavo lazdomis. Tą pat 
ubagai darydavo ir su tais jau
nuoliais, kurie/del nesveikatos 
nakties laiku prišlapindavo lo
vą. Atvedę bažnyčion liepdavo 
pulti ant kelių ir mušantis j 
krutinę (daugiausia bobinčįu- 
je) prisipažinti, kad jis esąs 
m... Anais laikais bažnyčia už
imdavo medicinos vietą. Dar 
jei prisiminsim apie piktų dva
sių varymą (dar ir dabar Lie
tuvoj pasitaiko)., tai ir užteks. 
Bet dabar žmonių gydymas pe
reina medicinai, toliau mokslas 
į savo rankas paims ir “avelių 
išganymą”. Jau dabar daug 
kur bažnyčia stovi tik dėl var
do, ko[ dar yra tamsių, reika
laujančių “dvasiško nusirami
nimo”. Lietuvoj gi dar daug, 
labai daug yra “šventųjų”, ku
rie kunigo kelnes lajko relik
vija ir su didele nuobažnybe 
mažais šmoteliais išsidalina 
škaplerius padaryti.

žmogus užgimsta 
nuo žmogaus^ kuris 
nevaržo, bet dar linki 
teikia kiek galima dauginus lai 
svės. Taip yra visi gimę, taigi 
ant jų negali turėti valdžios 
jokie “dievo pasiųstieji neklai
dingieji ar klaidingieji” prana
šai. Prastas žmogelis linkęs 
bijoti, taigi pagazdinus amžina 
pražūtim išsigandęs puola po 
kojų visom keturiom. Kiekvie
nas turi teisę valdyti arba pa
vesti tvarkymą išrinktai vald
žiai. Bet kada ji tiesia perilgus 
pirštus į kišenę, pirmiausia 
protą apmulkinus, tai kiekvie
nas turi teisę pirštus apsvilinti. 
Valdžia — tie patys žmonės, tik 
per išrinkimą patapusi “patep
toji”. Na, ir kas toliau? Ogi 
visi psichologiški apsireiškimai, 
kaip ir pas kitus — paprastus 
Ji sau rūpinasi, o žmonės ken
čia. Dabartinė Lietuvos valdžia 
žiuri tik savų reikalų: kad ki
tus rinkimus ^vėl laimėti, kad 
neturėti ant savo sprando tvar
kytojų, kurie gali atsukti jiems 
jų pačių sutvertą cenzūrą, karo 
stovį, kalėjimus 
prasikaltėliams 
išnaikinti arba 
veislę. Padidėjus 
skaičiui arčiau didesnių miestų 
arba ten, kur daugiau žmones 
kenčia, kasdien randasi naujų 
kairiųjų pionierių, kas gali pa
kenkti “šventiesiems”. Užtai vi
sas kraštas atitempiamas ro
žančiaus tinklu nuo bažnyčios 
iki socialistų gyvenimų.

Kaip trokšta laisvės "kultūrin 
gas europietis, taip lygiai norė
tų nors šiek tiek laisviau pagy
venti lietuvis. O į jį gi nuolat 
kabinasi nagais įvairios parti
jos, kad tik jis jas rinktų, siū
lydamos pačios nežinodamos ką. 
Ar girdėta, kad partijos pasiū
lytų sutvarkyti taip, kad imtų 
visi lįsti iš savo sutrūnijusių 
laužų į šviesesnius trobas, kad

taip pat 
netik jo 
arba su-

Tel. Lafayettą 4223

Piumbing, Hc&tlng
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kųogeriausiri.

M. Yužka,
3228 W. S8tk SL, Cbb ągu. H).

W oi

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn SL, Room 1111-1R 

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

<823 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 1810

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

hledilicmig nuo 9 iki 12 ryto.

Naujienų PiknikasV

Rugpjūčio 9

CALUMET

d., 1925

GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS 3

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė-
mėjus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva-
siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių žmo- 

nes?f§ visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.

Padėkime j šalį tų dienų visus kitus reikalus ir biznius;

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir

.ypatybes, palikime šaly klases, luomus ir privilegijas,

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime

K. JURGELIONIS 
advokatas 

Miesto Ofisas
ISO No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Hatsted St. 

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

Yards 0141
Bylos Vituose teismuose. — Ab
straktai. —‘ Ingaliojimai. —• P*** 
kola pinigą 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
3221 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 & La Seile SU Room E001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062 

» 7—9 v. v. apart Panedėlio ir
PėtnyČios.

kas automobilių, kas eroplanų, kas strytkarį, traukinį

ar trokų ir važiukime į Naujienų Piknikų.

Sparnuočių kontestas.

9.
10.

13.
14.

Tai tik dalis programų, o kita dalis bus paskelbta

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS

politiniams 
ir tt. kas gali 

sumažinti jų 
mokytojų

amų Tel.:

Štai yra naujas progra
mas, kokio dar niekas 

nėra surengęs.
Makaronų kontestas.
Čeverykų kontestas.
Žvejojimas Dolerio.

4. Rengimąsi kontestas.
5. Pinacų lenktynės.
6. Meistrų lenktynės.

Vėjo malūnas.
Juokų kontestas.
Gaidžių kontestas.
Kvartetas.

Puodžiaus vikrumas.
Točkių kontestas.
Ice Cream kontestas.

tik pačiam pikniko darže, tam tikrais, spausdintais la

peliais. Kontestųose ir lenktynėse galės dalyvauti mo-

terys ir vyrai. Visiem teks dovana pinigais, kurie tiktai
l.f • b r ' ‘‘ * ‘‘ 0 ’ . ;'i . ,

bus to verti. Reikalaukit programo prie vartų.

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Rooaevelt 9090

Namu Telefonas Republic ,9600

A. E. STASULAN1 
, ADVOKATAS
77 W. Waskington St. Room 911 

Tel. Central 6290
Cicero Ketverro vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj aao 
6-8 v. v. Subntoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. BoeL 6787

Z11" ' ...  ““
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO IĖMPLE BLDG. 
77' W. Wusliinglon St. 

( or. Wabhington Clark

Bark 339a
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!Mrs. MICHNIEVICZ -VIDIKIENE
maojiemob, cnicago, m.

I Trupučiai iš Tauragės
Dalinai dėl dainų mokytojo 

vargonininko keršto ir kilusio 
mokinių streiko pašalintieji mo
kiniai iš Tauragės Mokytojų Se
minarijos atsidūrė keblioje pa
dėtyj dėl tęsimo lobaus moks
lo. Mokiniai A. M. ir A. A. ne
nustojo energijos mokytis: jie 
mokinasi namuose prisilaikyda
mi, dėstomų dalykų mokykloje 
programos. Prisiartinus egzami
nų laikui mokiniai davinėjo į 
kelias mokyklas prašymus lai
kyti eksternų egzaminus. Mo
kyklų paidagogų tarybos reika
lauja didelių formalumų: pirmo
je vietoje reikalaudamos, liudi
jimu iŠ pirmiaus lankytų moky

kit] kapelionų arba savos para
pijos klebono.

Pasielgimo pažymėjimo laip
snį nustato religija: jei moki
nys “dievo mulkis“, visą laiką 
žiopso ir nepykina tikybos mo
kytojo klausimais, derindamas 
teoretinį mokslą su biblija, tai 
ir pasielgimas “labai geras“.

Dienynuose pasielgimas mo
kinių stovi lygsvaroje su tiky
bos pamokų laipsniais. Apturė
jęs mokinys mokyklos “pažymė
jimą“ su patenkinamais arba 
blogais pasielgimo laipsniais, — 
nei nemėgink j kitą mokyklą 
įstoti, nes blogo pasielgimo mo
kinio nei viena mokykla nenori, 
o čia gali elgtis kuogeriausiai, 
bet tikybos pamokų mokytojui 
nepataikysi į kriuki, tai ir ta
vo pasielgimas — “blogas“: pri
ves net prie šalinimo iš mokyk
los.

vilegijų. Klebonijoms viešpatau
jant Lietuvoje nuo mokslininko 
veikėjo iki mokinio neišliks! 
nepersekiojamas, jei tik neprie
lankiai šoksi sulig fcnatinės 
muzikos. .

Tauragės klebonas Dychavi- 
čius patraukė atsakomybėn liuo- 
sosios minties laikraštuką “že
maičių balso“ redaktorių Tolu- 
šį.-“žemaičių balse“ buvo patal
pinta žinutė, kad apgriautoji 
per karą Tauragės bažnyčia te
bestovi neatremantuota, nors iš 
parapijos surinkta pinigų ir 
Amerikos lietuviai gerokai at« 
siuntė dolerių klebonui dėl tai
symo bažnyčios, bet šalia baž- 
nyčios iStlygro **šv. Kazimiero 

Knygynas“. Namas pastatytas 
knygynui neblogas ir gerai ir 
tvirtai atliktas architektūrinis 
darbas.

Matyti, kad klebonėliui netiek 
rupi gruvančios, parapijinės 
bažnyčios sienos apsaugoti nuo 
galutino sugruvimo, kiek savas 
“biznis“ įtaisyti, o gal, su ame
rikiečių lietuvių bažnyčiai au
kotais doleriais apmokant.

Už sveiką minčių išreiškimą 
klebonas Dychavičius sumanė 
Tolušiui sumažinti drąsą, kad 
dauginus per “žemaičių balsą“ 
neišdrįstų vesti į piktą pagun- 
dinimą tauragiškių; pačių kle
bonų valdomoj šalyj.

— Kokie teismo rezultatai 
dar nesužinojau.

— Juodas Varnėnas.

Klastingas draugas.

Vienas Ajnerikos prezidentų, 
iškeldamas puotą, sukvietė Visų 
tautų atstovus. Puslaukinės 
indėnų tautos atstovų buvo du 
užu stalo. Vienas iš jų, nežino
damas kas tai per valgis, para
gavo garsvyčių. Jo veidas, kaip 
buvo, taip ir paliko, buk iš ak
mens iškaltas; tik ašaros biiS- 
jo, kaip pupos.

“Kodėl verki, brolau?”, pa-

M(|. ■IIIIH • | 

klausė jo draugas.
“Aš veikiu lodei, kad pernai 

apie šį laiką Hurono ežere pri
gėrė mano tėvas“, atsakė jis. 
Po to paėmė ir antras pilną 
šaukštelį garsvyčių burnon. Tik 
ašaros per veidą...

“Kodėl gi tu verki?“, paklau
sė dabar pirmas.

“Aš verkiu todėl, kad pernai 
apie šį laiką Hurono ežere tu 
neprigėrei drauge su savo tė
vu“, atsakė tas.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, (skaitant di
deli skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patai, 
navimą ir parankumą šios 
Bankog. \

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Mokiniai M. ir A. vargiai ga
lės įsimaldauti į mokyklą, jei 
negaus iš vargonininko ir Semi
narijos kapeliono

—Kodėl kunigas eidamas prie 
altoriaus, ant kasdienių juodų 
rūbų užsivelka baltus?

—Na-gi, kad savo kasdienius
(Tauragės juodus darbus pridengus ange- 

klebono), vadinamų gausių pri-Ju atrodyti...

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, 
ir Clark

Monroe
Streets,

Draugingumas

Telefonais:

Pacientas: Tai man yra ne
galima, aš niekuomet negaliu 
anksčiati devynių ryto atsikelt

Daktaras: Na, tai gal tamsta, Babpisi^akuš^ 
‘ rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 

ligon- 
Sąži- 

patar-
____ _

i se ligose prie* 
1 gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterimi 
Ir merginome 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

Valandos nu< 
8 ryto iki 1 pc* 
pieta, nuo 6 iki

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat 
Te). Yards 1119

gali vėliau atsikelti? ' 
Pacientas: žinoma.

Daktaras: Gerai. Nuo dabar bučiuose, 
tamsta kelkis |<iekvien4 rytą ningai patar- 
vis pusę valandos vėliau, ir, lai- ’ nauT®» visokio- 
ke vieno mėnesio tamsta jau 
keturiomis ryto atsikelsi.

Te! Illvd. 8138 
M. Woitkiewtci- 

BANIS 
AKUŠERKA 

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

3113 South 
Halsted St.

«-dr. herzman-**

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
• -

Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie- 
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho- 
.rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos su rami n toj a ir 
paguoda: liūdna .— padainuok 
dainelę ir palinksmūsi,* vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

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

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
■ gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisag ir Laharatorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 
ii~ nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal
3110, Naktį 
Drexel 0950

Bculevard 4136

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 

’ ašaroja. Patarimai dykai.
Akiniai $5 ir augščiau

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

3333 So. Halsted St.

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

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

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 13 iki 12

Phone Canal 1713-0241
Bes. Midwfty 5512

DR. RALPH CUPLER, M. Į). 
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. Pan\dely ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

DR. CHARLES SEGAL 
Įtf)oui 8f RfotnfpąFjj 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 laboe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vaL 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 valan- 

i dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Mldway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motėm ligi 

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 Tol. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0687

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

DRESES

Nuo 9 valandos ryto 
iki 3 vai. po pietų

Kaip tik įeisite j musu banką, jus pa
jusite atmosferą draugingumo ir pa
tarnavimo. Musų ambicija yra gauti 
ir palaikyti draugus su pagelba musų 

gero patarnavimo.

lietuvaitė pa- 

No. 12, vjsuo- 

jums apie pa-

Miss .Joni kis, musų 

tarnauja prie langelio 
met maloniai pasakys

' tarnavimą kokį mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

Cor. Ashland Are. and 47th St.
SPECIALIAI TIKTAI SU BATAI 

Neimam orderių laiškais nei telefonu

-

LIETUVIAI DAKTARAI

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
4442 So. Westcm Avė.

Tel. Lafayetle 414C

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boelevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted 84, 

Ofiso valandos nuo 1 iki I H 
pietų ir 6 iki 8 vakare

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.

Tel. Pullman 0982 
Ros. Pullman 8462

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su- 

batos vakare pagal sutartį.

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milvvaakea Ave„ Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos 1 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:39 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

i ■ 1

Didelis supirkimas dresių nuo žinomų pasau
lyje išdirbėję, daleidžia mums pasiūlyti 

augščiausią ryšį.

RAYON IR BROADCLOTH
1707 W. 47tb St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nue
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nufl

8 iki 2 vai. po pietą.
X

The STOCK VAROS 
TRUST & SAVINOS 

BANK
4150 South Halsted St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 
1*. ladsb 8992

1114-19 Rooeevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

PULKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šj skelbimu ir 40c. Persiimti- 
mo išlaidų 5c.

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

Z

Rayon ir Broadcloth
Orchid ir baltos, Rose ir baltos, Žalios ir bal
tos, Powder mėlynos ir baltos, Tangerine ir 
Žalios ir daug kitų spalvų. Paprastų ir 
ekstra mierų

SPECIALIS RINKINYS VYRŲ IR VAIKINŲ SIUTŲ 
VISI SIUTAI VILNONIAI SIAME IŠPARDAVIME PO

$15.95
95Vilnoniai wprsteds, ševjotai, tweeds ir 

cassimeres. Naujos mados styliai. 
Rudi, tan, pilki, mėlini. Jus čia rasite 
angliškus ir jaunų vyrų modelius. Kiek
vienas siutas rankomis siutas ir gerai 
tinka.
Mieros pasirinkimui nflo 35 iki 42. Nepaprastai ge
ros vertes ta žema kaina

Oppenheimer — Pirmas Augštas

A

Ofiso tek Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Diexel 9101

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirargaa 
Specialistas Moterišką, Vyrliką 
Vaiką Ir visą chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted 8L, Chicage 
arti 81at Street

diliomis ii šventadieniais 18—lt diai

Jei abejoji akimU, paaitriraak
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optometriet
Tel. Boulevard 6487

Kampas 47-tos aat 
2 lubų

Dr. Benedicl Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. .PMona 
Lafąyette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 SL Phona 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

Prancūziškas Daktaras

VAIKŲ PUSIAU PANČIAKOS
Pilnai mercerized, maišy- < flp 
tos, visų mierų, porai I UU

VYRŲ BROADCLOTH
• MARŠKINIAI

Su kalnierukais arba prisegamais 
kalnierukais, balti, mėlini, tan, pil
ki, mieros 14 iki 17, C 1 1 Q 
parsiduoda po t I ■ I v 
MAUDYNIŲ RANKŠLUOSČIAI

• Ekstra stori ir dideliais spalvuo
tais kraštais, tankiai suausti, 
mieros 20x40, kiek- P 7 f* 
vienlas C I V

SHAKER FLANELINIAI 
Minkšti, fleecy nap, 27 colių, bal
tinami dėl vaikų dėvė- 4 OIZ./* 
jimo} mastui ■ W /2w

VAIKŲ BLIUZES
Pasportų ir Sportiškų spalvų, pa
rinktų ir paprastų spalvų, Q7f* 
mieros 8 iki 15 metų v f w

VAIKŲ ŽAIDIMŲ SIUTAI 
lyni ir balti, su druželėmis rom-Mėlyni ir balti, su druželėmis rom

eliai, raudonai trimuoti, _aiškių 
spalvų, mieros nuo 3 
iki 7 metų

RANKINIAI MAIŠELIAI
Skuriniaj rankiniai maišeliai, ant 
rankos nešiojami, kaip konvertai 
ir pouch styliaus, dėl smulkių pi
nigų ir veidrodtiku, fiQn
kiekvienas Ovv

55c

JAUNŲ MOTERŲ SANDALS
Barefoot, rūkytos briedžio skuros, 
mieros 2iki 7, e-f O7 
vertes $2 I ■£. f

KAITINIMUI KREMAS 
50c. slovikas Laundres Cold, Va- 
nishing arba Lemon Bleach Cream, 
jūsų pasirinkimui, OA/t
slovikui V*tw

DANTIMS PAŠTE 
50c, Tubes Papsodent 
Dantų Pašte vvv

PINEAPPLE
Libbys Supjaustyti , Pinneapple 
No. 2^4 kelias, 2 AQa
kenai *tvV‘

MARGARINE
Good Luck Margarine, O C (t
svarui

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Bes., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Proapect 1989. Ofise valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 19 iki 12 d.

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

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršdus Ashland State Banko

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

Dr. J. W. Beaudette

Office Boulevard-7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETŲ VYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161

M



KOMUNISTINĖ MORALYBĖ

CHULIGANIZMO MOKYTO
JAS LENINASNAUJIENOS

Thn Lithuania> Daily Noww 
Mfcliahed Daily Bhceept Suday 
b* Lha Lithuanian N«wg Pub. Ca Ina.

Vlitor P. OBIOAITIB

DIMmokSjinio kalnai
Jhicagoja — paltui

Metams---------------------------------$8.00
Pusei metų_________________   4.00
Trims mlnetlams ------  2.00

' Dviem minaaiams____________ 1.50
Vienam minėtini_____________ .75

ChicagoJa per oeMotojusi
Viena kopija - ----------------------- 8c
Savaitei ___    18c
BNneaiui ...—75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,

EKSTRA-KAIRIŲJŲ KOMU
NISTŲ “MORALYBĖ”

Talephone tUoMvelt SIMM

$3.00
it.oo
$8.10

Sub&cription Ra tesi 
per year in Canada. 
per year orlaide of Chicago. 
per year in Chicago. 
per oopy.

Entered as Second CImm Matter 
Mrrh 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., uudar the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina rasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drov4, 1789 So. Halstad S t, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 85M.

MUSSOLINI BUVO MILFFAREZMO PRIEŠAS

KAIP BUVO NUPIRKTAS REVOLIUCIONIERIUS

SANTARVĖS AGENTAS KOMUNISTAS CACHIN

NEPAVYKUS BOLŠEVIKIŠKAS PERVERSMAS
ITALIJOJE

FAŠIZMO ĮSIGALĖJIMAS

Vienas Amerikos korespondentas, susipažinęs su Ita
lijos fašizmo istorija, primena publikai, kad dabartinis (,avo i tokius būrius, kaip
diktatorius Mussolini prieš kokių dešimtį metų buvo griež
tas militarizmo ir monarchijos priešas ir labai kairus re
voliucionierius. Dar 1914 m., kai jau buvo prasidėjęs pa
saulio karas, Mussolini rašė: ' \
• ' “Jeigu Italija įstotų į karų, tai butų sustiprinta 

monarchijos armija, kurių mes kaip tik norime su
naikinti”.

Bet su revoliucionierium Mussoliniu paskui staigiai 
pasidarė atmaina. Kuomet jisai vedė agitaciją prieš karą, 
atvyko Italijon Santarvės agentai su 400,000 frankų 
($80,000) ir pažadėjimu 60,000 frankų ($12,000) mėnesi
nės pašalpos. Tais pinigais Mussolini buvo nupirktas ir 
įsteigė Romoje didelį dienraštį “Pppolo D’Italia”. Iš ka
ro priešo jisai pavirto karštu karo šalininku ir Santarvės 
valstybių rėmėju.

Aukščiaus minėtasai Amerikos korespondentas sako, 
kad yra fotografijos 60,000 frankų čekių, kuriais buvo 
mokama Mussoliniui mėnesinė pašalpa. Italijos laikraščio 
“Becco Giallo” laidą, kurioje ta istorija buvo aprašyta, fa
šistinė valdžia sukonfiskavo.

Musų skaitytojai veikiausia atsimena, kad tie fak
tai, kuriuos dabar paduoda Amerikos korespondentas, 
“Naujienose” buvo pažymėti jau koki dveji metai atgal.

“Naujienos” tuomet nurodė dar ir tą faktą, kad tar
pe Santarvės valdžių agentų, keliavusių į Italiją ir papir
kusių Mussolini, buvo franeuzas Cachin (ištark: Kašėn), 
kuris vėliaus patapo vyriausiuoju Kominterno sekcijos 
vadu Franci joje ir komur/stų organo “L’Humanitč” re
daktorium. v

Daugelis žmonių įsivaizduoja, kad fašistai išgelbėję 
Italiją nuo bolševizmo. Bet tai yra netiesa. Mussolinio 
“juodmarškiniai” kaip tik įvedė bolševizmą Italijoje, tik
tai, prisitaikydami prie ypatingų sąlygų,, davė jam kito
kią spalvą, negu Rusijoje.

Juodasis bolševizmas Italijoje buvo įvestas po to, kai 
tenai susmuko raudonasis bolševizmas.

Italijos darbininkai 1920 metais mėgino sekti Rusi
jos komunistų pavyzdžiu ir ėmė užgrobinėti dirbtuves. 
Bet, pabandę patys dirbtuves “runyti”, jie greitai įsitiki
no, kad jie dar neturi nei techniškų žinių, reikalingų pra
monės įstaigų vedimui, nei patyrimo biznyje; todėl jie su
grąžino tas įmones jų savininkams. Šis nepasisekęs eks
perimentas rusiško tipo bolševizmą Italijoje užmušė.

Fašistiškas perversmas Italijoje įvyko (langiaus kaip 
metai vėliaus po nepasisekusios bolševikiškos revoliuci
jos.

Perversmas buvo padarytas su pagalba ginkluotų 
savanorių burių, kuriuos pirmiausia buvo pradėjęs orga
nizuoti garsusis avantiūristas, poetas Gabriele D’Annun- 
zio (Fiume užkariautojas!). Tuos ginkluotus burius, dė
vinčius juodais marškiniais, surinko aplink save Musso
lini, žadėdamas jiems visokių gėrybių — žemės, bonų, 
pensijų, vietų valdžioje ir t. t.

Kapitalistai, nugąsdinti pirmesnio bolševikiško suki
limu, noriai sutiko tuos juodmarškinių burius remti pini- 
giškai. Tuo budu susidarė stambi jėga, kuri davė galimy
bės Mussoliniui paimti į savo rankas valdžią.

Jeigu nebūtų buvę fašistiško perversmo Italijoje 
1922 m., tai gyvenimas tenai butų senai įėjęs į normales 
vėžes ir šiandie viešpatautų laisva, demokratinė tvarka. 
O dabar tenai siaučia priespauda, teroras ir chuliganų

Lietuvon ir Htur užsieniu cm:
„ (Atpiginta)
Sfctamr-_________ 18.00
Putni metų*___ ......____________ 4.00
Trftnr mMioriMH*...___________ 2.00

paitur
Mtetamg1 -r-n ,..... —-...... ...L $7.00
Putei iftetų .----- 3.50
Trim* mineaianur______
Dviem mflhetiam'

___ 1.75
____ 1.25

Utanaa mlnaaiui' _ _____ ____ .75

Bolševikiški komunistai ski
riasi nuo socialistų ne tiktai ša-1 
vo programų ir taktika, bet ir 
savo pažvalgomis į moralybę 
(dorų). “Naujienose” jau kelis 
kartus buvo nurodyta, kad ko
munistai nepripažįsta bendros 
visiems žmonėms doros; vieto
je jos jie skelbia klasinę arba, 
tikriaus sakant, partinę dorą. 
“Dora” jie laiko tą, kas yra nau
dinga jų partijai, o “nedora” 
tą, kas yra kenksminga jų par-

Socialistai gi mano, kad to
kia pažvalga i dorą tinka ne 
šios gadynės darbininkų klasei, 
bet taukiniems žmonėms. Pas 
laukinius žmones nebuvo supra
timo apie visų žmonių bendru
mą, nes ir gyveno jie ne dide
liuose^ visuomeniniuose susivie- 
nymuose (tautose, valstybėse ir 
t. t.), bet mažais būreliais, ku
rių kiekvienas patenkindavo sa
vo reikalus be jokios išorines 
pagalbos. Būrys laukinių žiurė- 

į savo priešus, ir jeigu vieno 
būrio nariai susitikdavo su kito 
būrio nariais, tai jie kits kitą 
užmušdavo ir suėsdavo. >

Prie tokių gyvenimo aplinky
bių dorai, kurios taisyklės ap
imtų visus žmones, negalėjo 
būt vietos. Doros įstatymai, 
kaipo reguliuotojai žmonių san
tykių, veike tiktai būrio viduje. 
O už būrio ribų vienintelis re- 
guliatorius buvo jėga, karas. 
Todėl laukinio būrio doros su
pratimą ir galima išreikšti žod
žiais: Kas nuims gera, tas yra 
dora; kas mums negera, tas yra 
nedora.

Šių dienų civilizuotoje žmoni
joje tokios doros laikosi tiktai 
visuomenės atmatos — valka
tos, vagys, plėšikai, profesiona
liai apgavikai ir panašus ele
mentai. Vienok tokią dorą skel
bia komunistai! Tatai parodo, 
kad jie yra ideologai ne indus
trinės darbininkų klasės, bet 
lumpen-proletarų ir kitokių vi
suomeninio gyvenimo pasturla
kų.

Industrinis šios gadynės pro
letariatas yra visuomenės dalis 
ir jisai visai nėra užinteresuo- 
tas tame, kad visuomenė su
griūtų. Priešingai, jam svarbu, 
kad visuomenė gyvuotų ir pro
gresuotų — kad jos materiali
niai ir dvasiniai turtai augtų, 
kad ryšiai tarpe visuomenės 
grupių (kaip vieno krašto vidu
je, taip ir tarpe atskirų .kraš
tų) eitų stipryn, kad žmonijos 
santykius reguliuotų ne karas, 
bet teisė ir dora. Industrinis 
proletariatas jaučiasi juo la
binus suinteresuotas visuome
nės palaikymu ir progresu, kuo
met jisai priima socializmo idė
ją, nes šita idėja jam sako, kad 
jam teks būt paveldėtoju tų 
materialinių ir dvasinių visuo
menės turtų, kuriuos dabartinė 
visuomenė tveria.

Bet jeigu proletariatas priim
tų komunistinę “moralybę” ir 
imtų ją vykinti gyvenime, tai 
jisai pražudytų ir save ir visuo
menę. Vietoje susitarimo tarpe 
atskirų darbininkų grupių, eitų 
tarp jų kova ant žut-but, nes 
kiekviena grupė laikytųsi tos 
nuomonės, jogei tas yra “dora”, 
kas jai naudinga. Ir kuomet 
viena darbininkų grupė su pa
galba bjauriausių priemonių 
(smurto, demagogijos, melo, 
apgavimo) paimtų viršų ant ki
tų grupių, tai ji pradėtų karą 
prieš kitas visuomenės klases. 
^Komunistų “moralybės” priėmi
mo pasekmė butų visuotinas pi
lietinis karas, nuožmi kova vi
sų prieš visus — kaip tarp lau
kinių žmonių!

Kaip tapti turtingu.
Buk apsukrus kaip žydas, šy

kštus kaip senbernis, veidmai
nis kaip kunigas, melagis kaip 
davatka, o iškalbus 
torius.

kaip agita-

ta
kai 
sa-

politikieriavimo.
visiškai išsižadėsi.

p. Baltrušaitis, ekstra-

Įdomu konstatuoti tą faktą, 
kad moralybės klausime vadina
mieji “kairieji” komunistai nė 
kiek nesiskiria nuo “dešiniųjų” 
komunistų arba centristų.

“Naujienoms” teko jau ne 
kartą kritikuoti “lumpen-prole- 
tariškas” pažvalgas į dorą, ku
rias reiškia Bimba ir kiti pana
šus gaivalai “Laisvėje”. Bet 
žiūrėkite, ką tuo klausimu rašo 
“dorasis” J. Baltrušaitis ekstra- 
kairiųjų organe “Aide” (No. 
30):

“Tūli mus draugai tik 
da bolševikiškai protauja, 
primeni, kad Leninas taip
kė. Leninas mokino darbinin
kus ir politikieriaut, sakė: 
reikia kartais (? “N.” Red.) 
pameluot, išmislyt ką priešais 

• darbininkų priešus,, kad tik 
darbininkai greičiau jų atsi
kratytų. Aišku, kad reikia 
kartais politikaut (ar politi
kieriaut), nes ‘nevišada’ ga
lima kovą išlaimėt tiesiu, aiš
kiu užpuolimu. Kartais pralai- 

. mesi viską, jeKpolitikos (ma
tyt, norėta pasakyt: apgavin- 
go politikieriavimo. (“N.” 
Red.)
Taigi 

kairiųjų organo redaktorius sa
ko, kad prieš darbininkų prie
šus ne tiktai galima, bet ir rei
kia vartoti melą ir išmislą! To 
reikalaująs “bolševikiškas pro
tavimas” ir taip mokinęs pats 
Leninas. Ir Baltrušaitis stebisi, 
kad jo draugai, “ekstra-kairie- 
ji”, tokio paprasto dalyko neži
no ar nesupranta. Toliaus tame 
pat straipsnyje tas leninizmo 
skelbėjas dar aiškina:

“Nesykį rašiau, taipgi ir 
dar vienas draugas rašė, kad 
tarp idėjos draugų, tarp mus 
neturi būt politikierystės..., 
Politikieriaut kartais reikia 
prieš mus idėjinius priešus, 
kuomet tiesiu užsimojimu ne
gali jų nugalėt, išvyt iš dar
bininkų masių. Kominterno 
skelbiamas ‘bendras frontas’ 
tai yra didelis šios politikos 
dėsnys”.
Vadinasi, melais ir išmislais 

reikia kovot su idėjiniais prie
šais, tik ne su savo idėjos drau
gais. šitokia politika esąs pa
remtas visas Komunistų Inter
nacionalo “bendras frontas”, ku
rį jisai siūlo socialistams neva 
tam, kad suvienijus darbinin
kus (bet iš tiesų tam, kad ap- 
gavus darbininkus)!

Tai yra prisipažinimai, i ku
riuos kiekvienas darbininkas tu
rėtų atkreipti savo domesį. 
“Naujienos” jau senai rašė, 
kad komunistų “bendras fron
tas” yra tiktai humbugas ir ap
gavystė; ir lietuviškų ekstra- 
kairiųjų vadas dabar pats tatai 
pasako.

Bet grįžkime prie klausimo 
šaknies. P. Baltrušaitis pirma 
sakė, kad melas ir išmislas turi 
būt vartojami prieš “darbinin
kų priešus”. Antroje gi ištrau
koje iš jo straipsnio jau me? 
matome, kad tuos kovos įran
kius jisai rekomenduoja vartot 
prieš “idėjinius priešus”, kitaip 
sakant, prieš visus žmones, ku
rie nepriklauso jo ekstra-kairia- 
jai sektelei. Nuo klasinės “do
ros” nueita prie partinės “do
ros”.

Ir tai yra natūralu, žmogus, 
kuris atmeta bendrą visuomeni
nę dorą, turi neišvengiamai pri
eiti prie “doros”, apimančios 
tiktai siaurą būrelį, su kuriui) 
jisai yra surištas tais arba ki
tais interesais. Valkatų arba plė
šikų gauja, gyvenanti ne visuo
menei naudingu darbu, bet kitų 
žmonių išnaudojimu, irgi pripa
žįsta tam tikras “doros” taisy
kles savo tarpe, bet jokios do- 
rosi iiępaišo apsiėjime su visais 
kitais žmonėmis.

BaltruSaitiniai ekstra-kairieji, 
lygiai kaip ir bimbiniai-prusei- 
kiniai centristai šitame punkte 
stovi ant vienos papėdės, 
“leninizmo” pasekėjai.

kaipo

Juozas Baltrušaitis visai tei
singai nurodo “Aide”, kad var- 
tot nedorus kovos įrankius prieš 
idėjinius priešus mokino Leni
nas. Musų darbininkams bus ne 
pro šalį susipažiPti su tomis bol
ševizmo tėvo pažvalgomis kiek 
arčiaus.

Specialio intereso ypač užsi
tarnauja leniniškos “moralybės” 
pritaikymas darbininkų organi
zacijose. ’ .

Kad komunistų šventasis ne
pripažindavo jokios doros apsi
ėjime su buržuazija, tai yra vi
siems žinoma. Jo nusistatymas 
buvo toks: buržujus reikia iš
naikint, nežiūrint kokiomis prie
monėmis! Yra, be to, gerai ži
noma, kad prie “buržujų” Le
ninas skyrė visus žmones, kurie 
nepriklauso jo partijai; sociali
stus jisai laikė net aršesniais 
priešais, negu kapitalistus, dva
rininkus arba buvusiuosius ca
ro generolus.

Bet bolševikų vadas skelbda
vo, kad jam labai rupi darbinin
kų klasės išganymas ir kad ji
sai visa ką darąs tos klasės la
bui. Kai kurie naivus žmonės 
galėjo todėl įsi vaizduot (ir fak- 
tinai ne vienas įsivaizdavo), kad 
ir doros Leninas atsižadėjo tik
tai ant tiek, ant kiek ji yra 
“priešinga” proletariatui; bet 
pačioje darbininkų klasėje jisai 
negalėjęs gi pripažinti tinkamu 
daiktu tokį žiaurumą ir vanda
lizmą, koki jisai skelbė priOs 
buržuaziją. Taigi pažiūrėkime, 
kokį iš tiesų doros kodeksų Le
ninas siūle darbininkams.

Brošiūroje “Ar * komunistai 
privalo dalyvauti reakcinėse dar
bo unijose?” (“Should Com- 
munists Participate in Reaction- 
ary Trade Unions?”), kurią pa
rašė N. Leninas ir išleido Ame
rikos Darbininkų (komunistų) 
partija, yra išdėstyta, kaip ko
munistai turi elgtis profesinėse 
darbininkų organizacijose. 13 
pusi, tenai pasakyta, kad komu
nistai darbininkų organizacijo
se privalo kovot prieš “atžaga- 
reiviškus” unijų vadus ir steng
tis paimti unijas savo kontro- 
lėn šitaip: “prakitikuot klastą, 
vaitot gudrumą ir imtis nelega
lių metodų, kartais net nepai
syt tiesos arba slėpti ją”.

Kitoje, taip pat Lenino para
šytoje, brošiūroje “Kairiojo 
Sparno Komunizmas, Kūdikys
tės Liga” 39-am pusi, (anglų 
laida) Leninas sako, kad komu
nistai darbininkų unijose turi 
“naudotis strategija ir gudrybė
mis, nelegaliais metodais, užty- 
lėjimu ir išsisukinėjimais ir vi
su kuo, idant įsiskverbus į dar
bininkų unijas, jose pasilikus ir 
vedus jose komunistinį darbą, 
kad ir čia dar taip”.

Taigi nedoras priemones var
toti Leninas pataria savo pase-i 
kėjams ne tiktai sulig “buržu
jų”, bet ir sulig darbininkų or
ganizacijų. Prieš tas organiza
cijas ir jų viduje komunistai, 
pasak Lenino, privalo griebtis 
visokių įrankių, kad ir nedo
riausių, idant atsiekus savo par- 
tyviško tikslo. Užtylėjimas tie
sos, melas, veidmainiavimas, iš
sisukinėjimas, klasta, įstatymų 
laužymas — visa tai yra “dora” 
komunistams!

Tai yra chuliganizmo evange
lija. Ir lietuviai komunistai — 
tiek iš “Laisvės” arba “Vil
nies”, tiek iš “Aido” pastogės 
— tą evangeliją vykina prakti
koje. Lenino chuliganišką mok
slą jie praktikuoja savo spaudo
je ir, juo vadovaudamiesi, jie 
“darbuojasi” lietuvių draugijo
se, rubsiuvių skyriuose, SLA. 
kuopose ir visus, kur tik jie.gau
na įsiskverbti.

“Daite im šie

Atvežus naujokų ešaloną ru
sų puskarininkas į pulkininką 
“Vašu visokoblagorodija, cho- 
chlov prignali, što im dat; ku- 
šat?

Pulkininkas:
no”!

Puskar: “Oni
Pulk.: “Daile 

liubiat.

že liūdi”! 
pobolše,

Lietuvos Kulturps Sąjun 
gos Kongresas

(Tęsinys)

Bet su- 
liaudies 
ne tas 
Suaugu-

Pa- 
suaugu-

mokytojai; 
jų to dar- 
^SualIgllsių 
rupi kuo- 
reikalui ji

Toliau seka prof. A. Pureno 
pranešimas' “Suaugusių švie
timo problema ir programa 
Lietuvoje.” Jis nurodo, kad 
Lietuvos laikraščių tiražas ro
do žemą apšvietimo stovį. Daug 
tokių, kurie nors ir moka skai
tyti, bet neskaito laikraščių, 
nes nesupranta ką jie rašo. 
Latviai, pav., turi daug dides7 
nę visuomenę, nes švietimo 
reikalas pas juos daug aukš
čiau stovi. Mes turim liaudies 
švietimui 'susikūrusių įstaigų. 
Tos įstaigos perpildytos — tai 
suaugusių gimnazijos, 
augusiems kursai ir 
universitetai — tai 
pats, ką gimnazijos.
siu gimnazijas daugiausia lan
ko tie, kurie nori valdininkau
ti, 'bet neturi cenzo, tų gimna
zijų reikalas laikinas, nes da
bar valdininkų stoka; bet grei
tai etatai bus perpildyti. Aiš
ku — suaugusių gimnazijos — 
ne pagrindinis reikalas, 
grindinis reikalas 
šių kursai, kurių tikslas — ne 
liudymų, bet žinios * duoti. 
Suaugusiems kuisai pirmiau
siai turėti! išmėkinti skaityti, 
rašyti ir duoti pradžią visuo
meniniam gyvenimui. Toliau 
— turėtų būti liaudies univer
sitetas; pastarasis turėtų apim
ti tuos, kurie moka skaityti ir 
rašyti, bet tuo neįdomaujasi; 
paskatinus skaityti, reikia pa
teikti tinkamą skaitymui me
džiagą. Tos medžiagos patie
kimui jau yra dirbama, ir ta
me darbe lai būna garbė Šiau
lių “Kultūros” bendrovei 
(smarkus plojimas). Užvis 
blogiausis dalykas su suaugu
sių kursais, nors tai ir reika
lingiausia dalykas, 
vo pradėję liaudies 
ir negalima kaltinti 
bo nutraukime.
švietimas . valdžiai 
mažiausiai, ir tam 
neskiria lėšų. Suaugusių kur
sams buvo taikoma pradžios 
mokyklų programa. Tai gry
nas absurdas! Ko reikia vai
kui, tas. visai nereikalinga su
augusiam. Reikia nustatyti 
suaugusių kursams ir liaudies 
universitetams programą ir ją 
vykdyti. Aktualiais klausimais 
reikia daryti paskaitos. Kiek
vienas paskaitininkas turėtų 
laikyti paskaitas serijomis. 
Paskaitas reikia iliustruoti. 
Būtinai reikia turėti mokslo 
priemonių. Keikia kilnojamųjų 
muzėjų.

Prieš karą Petrapilyje buvo 
mokslo priemonių muzėjus. 
Jame galima buvo viską sko
lon gauti (žemėlapius, įvairias 
mašinas ir t. t.); jis aptarnau
davo visą eilę aukštesniųjų 
mokyklų. Mums sunku tai su
kurti, 'bet reikia prie to eiti. 
Tai ne vienų metų darbas.

Pr. Dailytė nurodo, kad be 
organizuoto darbo yra švies
ino darbas neorganizuotas, ku
rį kiekvienas kongreso daly
vis privalo didbti. Tai žadini
mas liaudies iš klerikalų glo
bos.

Rolys kelia didelę reikšmę 
liaudiės namų. (

K. Bielinis mato didelę reikš
mę liaudies knygynėlių kūri
me.

Doc. K. Sleževičius. Esti at- 
i sitikimų, kad išmokę skaityti 
vėl užmiršta; aš bijau, kad 
musų infdligentija, Misai iiž^ 
įniršusi apie plačias liaudies 
mases ir gyvenanti vien sau, 
neužmirštų galvoti. Dėlto rei
kia ir neva inteligentams skai
tyti paskaitas/ 

knygynėlius; reikia organizuo
ji fnuzėjus.

Dz. Budrys. Linki, kad 
dyba iškovotų sąlygas, 
valdžia netrukdytų tiems,

val- 
kad 
ku-

Tuo diskusijos baigiamos, ii 
pereinama prie Kultūros Są-
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jungos Ttirybos rinkinių. Pa
tiekiama sekantis kandidatų 
sąrašas:

V. Lašas, 3) K. Bielinis, 4) 
prof. A. Purėnas, 5) doc. Pr. 
Augustaitis, 6) J. Norkus ( gim
nazijos mokytojas, tei įnin
kąs), 7) St. Brašiškis (moky
tojų seminarijos mokytojas), 
8) Jonas Joniškis, 9) Pr. Dai- 
iydė (‘Užsienių Reikalų Minis
terijos Departamento direkto
rius) 10) doc. Alh. Rimka, 11) 
stud. Juoz. Galvydis, 12) 
Jųoz. Petraitis (Žemės 
Akademijos Studentų — 
turininkų pirmininkas), 
studi M. Brazauskas, 14) 
Dz. Budrys, 15) adv. 
Vileišis (Kauno miesto 
mist ras, 16) stud. J. Strimai
tis, 17) Ign. Augustinavičius, 
18) stud. Juoz. Žiugžda. Iš jų 
pirmieji 12 bus taryl>os nariais, 
sekantieji — kandidatais. Są
rašas priimamas vienbalsiai.

Toliaus paskui priimta visa

stud.
Ūkio
kul-

stud.
Jonas 

bur-

.Lietuvos švietimo ir kultū
ros padėties ir suaugusių švie
timo klausimu vienbalsiai pri
imama komisijos išdirbtos se
kančios rezoliucijos:

I. L. Kultūros Kongresas ap
svarstęs dabartinę švietimo ir 
kultūros padėtį Lietuvoje ra
do, 1) kad permažas pradžios 
mokyklų skaičius proporcionai 
liam mokyklos amžiaus vaikų 
skaičiui, 2) kad visiškai nėra 
suaugusių švietimo, z 3) kad 
švietimo sutvarkymas neata- 
tinka liaudies ckonominiems 
reikalams, /4) kad mokyklos 
nežadina mokinių iniciatyvos, 
5) kad švietimas varomas vien
pusiškoje klerikalineje dva
siojo, 6) kad neklerikalinio 
kripsnio 
mos, 7) 
lėj ama 
partinės 
8) kad 
ne iš liaudies kultūros pagrin
dų ir laikydamas reikalingu 
kreipti visuomenės domesį į 
apverktiną liaudies švietimo 
stovį ir pavojų Lietuvos kul
tūrai, nutarė kviesti visas pa
žangiąsias organizacijas dėtis 
į Lietuvos Kultūros Sąjungą ir 
bendromis pajėgomis kelti 
Jiaudics švietimo ir kultūros 
žmoniškumo, laisvos minties 
ir musų krašto žmonių gero
vės pagrindais.

II
I. Kultūros Kongresas, ap

svarstęs suaugusių švietimo 
problemą ir programą Lietu
voje, nutarė: pavesti Kultūros 
Sąjungos Tarybai a) išdirbti 
tinkamą programą suaugusių 
kursams, b) išplėsti Liaudies 
Universiteto veikimą, nusta
tant programą ir sudarant at
skiruose Lietuvos centruose 
lektorių būrius.

Remti “Kultūros” knygų lei
dimą paruošiant temas, kurio
mis reikėtų paruošti literatū
ros ir platinant jau išleistąją, 
eiti prie sudarymo mokslo prie
monių muziejaus.

Del klerikalų smurto pasku
tinėmis dienomis $eime, nuo 
kurio ” nukentėjo jo atstovai 
d-ras Grinius, K. Bielinis ir 
Lapinskas, kongresas priima 
sekančią rezolfticiją:

“I Kultūros 
sirinkęs Kaune 
lio mėn. 28 d., 
šią užuojautą 
Lietuvos* atstovams 
Griniui, K. Bieliniui ir J. La
pinskui, griežtai
Seime spaudos laisvę ir už tai 
klerikalų daugumos 
pagalba pašalintiems 
mo posėdžių. Jus, kurie drą
siai gynėto Lietuvos kultūros 
laisvę nuo rusų caro žaridarų, 
ginkit musų kultūros laisvę 
ir šiandien nuo Romos klero

klerikalineje
6) kad 

mokyklos persekioja- . 
kad jaunuomenė auk- 
ne žmoniškumo, bet 
neapykantos dvasioje, 

švietimo darbas išeina

kongresas, su- 
1925 m. birže- 
reiškia giliau- 

demok ratinės 
d-rui K.

gynusiems
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s,™.™.™ Tietuvių Rateliuose.;
Užvakar policija prie 56 iri 1 1

Elizabeth gatvių suėmė Walter 
ScholtcHS-Casey ir du jo drau
gus. Scholtens esąs vagių šai- 
kos vadovas ir trys Bryn Mawr 
State Bank darbininkui jį paži
no kaipo vadovą plėšikų, kurie 
pernai užpuolė banką ir atėmė 
$10,000. Kartu su juo suimti jo

Koroneris Wolff paskelbė, brolis Nicholas, <‘ 
kad birželio ir liepos mėnesiuo
se šiemet ežere prigėrė 62 žmo
nės, jų tarpe 24 vaikai.

Pernai tuo pačiu laiku ežere 
prigėrė 59 žmonės.

CHICAGOS 
ŽINIOS

62 žmonės prigėrė ežero

žeminant seimo ir atstovų auto
ritetą liaudies akyse ir dedant 

| neseniai pasiliuosavusiam nuo 
'svetimų despotų kraštui naujo 

; ir pagaliau 
“Tebūnie nutarta, kad šis su

sirinkimas šaukia visus laisvę 
mylinčius Amerikos lietuvius 
[visais gatimais budais padėti 
Lietuvos demokratijai, kovojan- 

Šiais metais Naujienų pikni- ^įaį u£ savo teises prieš kleri- 
____________ , John Krioka, kas suinteresavo ne tik lietu-‘kalinius despotus.”
2821 Union Avė. ir John Kor- v*us» 0 ’r kitus žmones. Nesenai | Nežiūrint kad draugijoje pri- 
dolc 3018 Throon St. Sawyer Biscuit Co. dovanojo klauso įvairių pažiūrų žmonės,

VVennersten Kompanija 'despotizmo jungą;
. ... . ■■ “T’phnnin nutartisiunčia dovaną Nau 

jieny piknikui

NUŠOVĖ SAVO SAMDYTOJĄ

dok, 3018 Throop St.

“Jaunoji Birutė”nikus. Taipgi ačiū kuopoms ir Daukanto dr-joą, ir adv. Brad- 
pavieniams, kurie prisiuntė gė
lių vainikus, reikšdami velioniui 
gilios simpatijos. Vainikai buvo 
nuo sekančių organizacijų ir 
asmenų: nuo SLA. Pildomosios 
Tarybos, nuo M. D., nuo SLA.
36 kuopos,, nuo SLA. 226 kp., 
nuo A LTS. 25 kuopos, nuo 
AIJTS. 75 kuopos, nuo P. Bud- 
riko, nuo pp. švitrų, nuo pp. 
Mockų, ir nuo Lovick, Florist. 
Ačiū p. J. Pavilovičiui, 8238 S 
Halsted St., i " 
žios vietos laikyti pagrabų. Tai
pgi ačiū kalbėtojams, kurie pa
sakė jausmingas prakalbėles 
prie kapo Tautiškose kapinėse. 
Kalbėjo: Dr. Zimontas, p. Va
lančius, atstovas nuo Simano

chulis.- Ačiū grabo nešėjams, 
kurie patarnavo nuo sekančių 
draugijų: nuo SLA. 36 kp. — 
du, nuo Simano Daukanto drau
gijos — du, ir nuo ALTS. 25 
kp. — du.

Taipgi ačiū graboriui p. Sku- 
dui už malonų patarnavimą lai
dotuvėse ir visiems, kurie tik 
palydėjo iki kapinių taip skait
lingu buriu. Laidotuvės įvyko 

„ .... ‘.rugpiučio 3 d. 2 vai. po pietų
Vi:8™™? E? i Tuutišhoso lietuvių kapinėse.

Dar kartą tariu visiems širdin
giausi ačiū!

Lieku su skausminga‘širdžia 
' Marė Damijonaitienė.

Kciškiasi kokis tai sujudimas. 
Vakar vakare įvyko nepapras
tos pamokos, dalyvaujant Uk- 
tveriui ir P. Sarpaliui. Nors 
oras buvo šiltas, bet jaunųjų 
jirutiečių prisirinko pilnutėlė 
Mark White Library svetainė. 
Girdėjau, kad rengiasi kokion 
;ai iškilmėn. Iškarto jaunieji 
nerimavo,/vis lyg ko tai lauk

ti ąsa ant O-to pusi.)bavvyer Biscuit uo. dovanojo gbiuso įvairių pažiūrų žmonės, 
keturias dėžes “kukis” o dabar,’vįsį lygiai smerkė laisvės var- 

. Buvo girdima balsų, 
kurie šaukė: “mes aukavome

rvvvimuo i v vo i , >jVlbl lyg

iller.ning Wennerstcn kon'fani- žytojus.
MOTERĮ ANT SALYGATVIO i’; ,ganu plač,a‘, k“r.ie šl

p i'uay .ned i’, a plnigllS) nusikratyti caro
AUTOMOBILIUS UŽMUŠĖ

nį su lietuviu
jiems labai gerą prodn'i.ą — jungo ir mes aukosime pinigas, 
kenuotą Malt, prisiunčia Nau- nusikračius klerikalų jun-

jungo ir mes aukosime pinigtis,

Pirma negu pirksi pianą

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus, 
niai nuo $4.00 ir augščiAu. 
iki

Prie VVashburn ir Hoyne gat
vių didelis trokas susidūrė su 

juo<!° sa-iikiini° syrup° -r d- l- k- 
Vniv<rnfvin 2in Anm. ^ puikius stiklus, šita turį arįį dviejų šimtų narių ir
I vons 50 mJ 2103 W 13 |Wenuersten dovana bus išdaly- jkelis tūkstančius dolerių kapt.

’ita Naujienų piknike moterims (talo. ši draugija ivsados rėmė 
i pasižymėjusioms lenktynėse ar rems vis.v lietuvių pažangųjį 

žaidimuose. !judėjimą. Ji yra paėmusi Chas
Wennersten Malt yra vienas Strumilo svetainę 22 d. lapkri- 

iš geriausių dėl naminio gėri-'čio (prašoma, kad kilos drau- 
mo. Alus padarytas iš Wenner- gijos nerengtų tą dieną pramo- 
sten produktų ir tinkamai su-Jgų) ir įgaliota komisija parin- 
pilstytas j bonkas neturi sau kti gerą veikalą ir pasamdyti 
lygaus skonyje ir kvapingume. artistus, ši draugija laiko mė- 
Kas-gi nežino kaip gerai yra nesinius susirinkimus paskutinį 
kiekvienam parėjus iš darbo, |penktadienį kiekvieno mėnesio 
sukaitus ir nuvargus išgerti 
stikliuką — kitą gardaus, puto
jančio, šalto alučio, kuris at
gaivina ir sveikatą taiso?

Naujienų piknike bus suren
gtos specialės lenktynės dėl 
gaspadinių. Kiekviena laimėju
si tose lenktynėse gaus tam tik
rą skaitlių VVennersten kenų ir 
gražių, aukso pakraštėliais 
stiklų, ir po pikniko galės pasi
daryti gero alučio, pačios atsi
gerti ir kitus pavaišinti.

j ienoms du keisus arba 24 ke- gOt”
Otto N. Bendt, jr., 4727 N.

Sacramento Avė., sekretorius- 
iždininkas Liiidsay Light Co., 
161 E. Grand Avė., išlipo iš užmestasis aut šaly^atvio |
gatvekario prie dirbtuvės durų automobilius užgavo ir užmušė ! 
ir susitikęs 63 m. porterį Jo- Ja an( vietos. Abu automobijis- 
seph Buche, 26 E. Morgan St., tai tapo areštuoti.
linkterėjo jam galvą ir pasakė 
“geras rytas”, bet Buche nieko 
nesakęs greitai išsitraukė re
volverį ir paleido į savo sam
dytoją ketinius šuvius, kurių 
trys pataikę, vienas perverda- bė, kad jis 
mas š 
tos negyvas. Buche bandė pa- prastomis dienomis. Tai pa
bėgti, bet tapo sugautas. Vie- skelbė jis gavęs protestų nuo 
natinis jo pasiteisinimas, kad automobilistų ir gatvekarių

juokus kompanijos dėl parodos pereitą 
šeštadienį, kuri ilgam laikui 
Įsulrukdžiusi judėjimą vidur
iu iesty.

Parodos bus leidžiamos tik 
pripažintose šventėse, kada ju
dėjimas vidurmiesty yra daug 
mažesnis ir jį galima nukreipti 
i kitas gatves.

NELEIS PARODŲ VIDUR- 
MlėSTY

Policijos viršininkas paskel- 
nebcleis daugiau 

širdį. Berndt krito ant vic- laikyti parodas vdurmiesty pa-

Berndt iš jo kartais 
krėsdavęs.

UŽMUŠTAS 
TROS

ELEK-

Stephen Oczepka, 11 m , 1165 
Fry St., liko užcųuštas ant vie
tos, kada jis palietė’t elektros 
vielas belaipiodamas po medžius 
prie Holt ir Fry gatvių. RADO KAIP UŽARTAVOTI

ŠVINĄ

F. Shedvillo svet., 341 Kensdn- 
gton Avė. — Narys.

VAŽIUOK SULYG PLANO

//9 ST.-

///7k sr--*
/ *4

MTkST.^

Kad Naujienų draugai važiuojant
is 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 priiininti, kad 
ant 63 ir Halsted gatvių imtų prie
miesčio karus, kurie eina į kankakee 
ar Harvey. Tuos karus taipgi gali
ma gaut ant sekamų kryžkelių: 
Halsted — 79, Vincennes —< 103, 
Vincennes — 111, ir Vincennes 119. 
Ant kalbamų karų tinka miesto 
“transferiai” ir už ta pati mokestj 
veža iki miesto rubežių, o po to kai
nuoja dar penktukas.

Automobilistai, apart VVestern Aye. 
gali važiuoti ir Halsted gatve iki 
Vermont kelio, o tuo keliu iki Blue 
Island.

Canal gatve reikia važiuoti ar eiti 
į rytus keturis blokus ir pasisukti į 
pietus — Daržas yra netoli nuo Canal 
gatvės. ’• \

Tegul nė vienas nepraleidžia Šio 
pikniko .

VVestern Electric Co. paskel
bė, kad jos du inžinieriai, B. S. 
Dean ir W. E. Iludson rado bū
dą kaip užartavoti šviną. Budo 
užartavoti* šviną buvo ieškoma 
per tūkstančius metų. Nau
juoju budu užartavotas švinas 
yra tris sykius kietesnis už da
bar visus žinomus budus su
kietinti šviną, primaišant prie

Daugelis musų prietelių da
bar ginčijasi tarp savęs koks 
bus oras rugp. 9: vieni sako 
lys, kiti — nelys, kuris dabar 
daugiau teisybės turi? Draugas 
Lekavičius sako,, kad nelys ir 
savo nuomonę patvirtina am
žiais patirta gudrybe. Ar žino
te kaip? Na vot, suieškojo 
šimtmetinį kalendorių ir atra
do, kad rugį). 9 dienų bus gied
ra. O šimtmetinis kalendorius, 
kaip musų seneliai pasakodavo.

jo kitų metalų. Dabar bus sten- įaį yra ne baikos; ne baikos yra 
giamąsi dar labiau pagerinti įr Naujienų piknikas, tad lau- 
švino užartavojimą, kad jis ne- kiame 
butų tokis trupus, kaip kad! ’ 
naujuoju budu užartavotas švi
nas yra.

ir pažiūrėsime kaip bus.
— Reporteris.

•NEUŽTAISYTU0 REVOLVE
RIU NUŠOVĖ MERGINĄ

Kensington
Draugija D. L. K. Gedemino 

protestuoja 
klerikalus 
spaudos ir 
vės, ir už 
bausmės.

prieš Lietuvos 
už panaikinimų 
susirinkimų lais* 
įvedimų mirties

Paminėjimas laidotuvių 
A. A. Motiejaus J.

Damijonaičio
Liepos 31 d. apie 11 valandą 

ir 30 minutų vakaro pasimirė 
mano mylimas vyras, Motiejusį 
J. Damijonaitis. Penktadienio' 
rytą jis išėjo į darbą sveikas ir 
linksmas ir dirbo prie “Varpo”, • 
kaipo administratorius. Sekantį 
vakarą buvo surengta “Varpo” i 
bendrovės vakarienė Lietuvių 
Auditorijoj, kame velioniui pri
sėjo vesti vakaro programą, 
nuvargusiam nuo dienos darbo. 
Jam teko pasakyti prakalbėlę; i 
tuomet jis apalpo ir už kelių 
minučių mirė širdies liga.

Labai man graudu prisiminti 
apie velionio mirtį, kadangi aš 
nebuvau kartu su juo,, nes mo-j 
terš nebuvo kviečiamos ton va-l 
karienėn. Velionis mirė akyvai-* 
zdoje visų savo draugų chica-Į 
giečių su kuriais jis dirbo ilgus! 
metus visuomenės labui ir, taip! 
dirbdamas iki paskutinės valan
dos savo gyvenimo, persiskyrė 
su šiuo 
liu.

Tariu 
visiems

JONAS SKUDAS
Musų mylimas sūnūs persiskyrė 
su šiuomi pasauliu, sulaukęs 29 
metų amžiaus, rugpiučio 5 d., 
1925 m. po sunkios ligos. , Pa
ėjo iš Lietuvos, kaimo Stvelio
nių, Naujamiesčio valsčiaus, 
Panevėžio apskričio. Ameri
koje išgyveno 16 metų, tarnavo 
Amerikos kariuomenėje virš 
metų laiko. Pasimirė ligonbu- 
tyje Edvard Hines, Maywood, 
Illinois . . ,

Paliko dideliame nubudime 
senus tėvus Amerikoje, du bro
liu, Izidorių ir Juozą, seseris, 
Katriną Keturakienę, Juzefą 
Kuncienę, Veroniką Šmitienę ir 
Jadvygą škudukę.

Kūnas pašarvotas randasi 
3363 9. Lovve, Avė. Laidotuvės 
įvyks panedėly 10 d. rugpiučio 
iš namų kaip 8:30 ryte į švento 
Jurgio bažnyčių, o po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiam paskutinį pa
tarnavimą..

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos pasiliekame,

Tėvai, broliai ir seserys.
Laidotuvėse patarnaus grabe

lius Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Pamatykit pas Budriką Gulbranscn 
Registering Pianų, gražus, tobulas 
balsas; lengvai groja. Nėra ge
resnių pianų niekur. Vienatinė lie
tuvių krautuve Chicagoje kur par
duodama Gulbransen Pianus.

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.
> ...................................... 1 11 "'i

Naudokitės Proga
W. Adamawicz

LIETUVYS GRABORIUS IR 
REGISTRUOTAS BALSA- 

MUOTOJAS
Tai revoliucinės kainos pagrabų. 
Leiskite man jus patikrinti nuliū
dimo valandoj, kad aš už pusę kai
nos (priso) laidoju mirusius. Už 
visus kitus mandagiau ir pigiau 
patarnauju; jog tikrai be ‘flktiau- 
dos žmonių; kad aš nenusidėjęs 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 j visas dalis miesto ir už 
miesto, už tą pačią kainą. Atida
rau ofisą

4340 So. California Avė., 
Tel. Lafayette 5083

Aki- 
Val: 10

8 vai. Nekėlioj 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistaš patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

vargų kartybių pašau-

Minėta D. L. K. Gedemino 
draugija savo pusmetiniame su
sirinkime, dalyvaujant beveik 

... .visiems draugijos nariams, pri- ir pradėjęs!_ _ , .. .. 1
ėjusias dvi ome sekami* rezoliuciją:

“Kadangi šių metų "birželio 
- !mėn. 20 d„ krikščionių demo

kratę blokas Lietuvos seime, 
nesilaikydamas seimo statuto, 
priėmė savo balsais įstatymus,

Sam Brown, 18 m., 1121 So. 
Mozart St., išvyko praleisti ato
stogas South llaven, Mich. Ten 
užpereitą naktį vaikščiodamas i 
su draugais jis urnai išsitraukė 
revolverį ir pradėjo juo žaisti 
Draugai jį įspėjo tai nedaryti
bet jis atsakęs, kad revolveris; 
yra neužtaisytas 
taikyti į prieky 
merginas. Paspaudė kartą gai
duką, bet ten patrono nebuvo. 
Paspaude antrą kartą ir “tuš
čias” revolveris išsišovė. Kulka 
pataikė vienai prieky ėjusių 
merginai, taipjau < 
Ethel Shapiro, 18 m„ 4324 
Claremont Avė. Jų. nuvežta ii- , .. ..
goninėn, kur už kelių minučių

/. . , . < varžančius spaudos ir susirin-chicagietei,Fkimų laisvę; f
Kadangi tie krikščionių de- 

........... 1 įstatymai 
pasimirė. Brown gi kilusiame aiškiai prieštarauja Lietuvos 
triukšme pabėgo ir vis dar sJap respublikos konstitucijai, kuri 

nurautuoju piliečiams spaudos 
ir susirinkiųių laisvę;

“Kadangi, pravedant tuos ne- 
konstitucinius ir anti-demokra- 
tinius įstatymus, buvo neteisin
gai sloginama opozicijos balsas

stosi; policija jo visur ieško

PRAKALBOS
Temoje:

Taikos pasiuntiniai—|ir priešs atstovus, pasipriešinu- 
mili jonai dabar gy Ve- ; sitis tai sauvaliai — socialde- 

nančiy nebemirs” mokratą Bilienį ir valstiečius 
ii Jxi: • n J n ' liaudininkus Lapinską ir Dr. 
NOOOIIOJf □ Oi nUgPIUCIOf Grinių buvo pavartota ginkluo

MILDOS SVET., 
3142 So. Halsted St, 

Chicago, III.
Pradžia lygiai nuo 1 v. po pietų 

Kalbės F. ZAVIST 
įžanga liuosa. Kolektų nėra. 
Rengia ir kviečia

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingą žinią, 
kaip Naujienos.

tos policijos jėga, tai
“Tebūnie nutarta, kad šis 

pusmetinis D. L. K. Gedemino 
draugijos susirinkimas griež
čiausiai protestuoja prieš žiau
rų krikščionių demokratų smur
tą bei sauvaliavimą seime; ir 
taip pat i

“Te bunie nutarta, kad šis su
sirinkimai griežčiausia pasmer
kia Lietuvos valdančiųjų parti
jų bloko kėsinimąsi sugriauti 

, teisėtumo ir demokratybės pa
grindus Lietuvos respublikoje.

nuo savęs padėkos žodį 
geros širdies draugams l 

ir draugėms, kurie teikėsi ati-1 
duoti paskutinį patarnavimą sa
vo mylimam draugui Motiejui 
J. Damijonaičiui. Daugiausia 
pagelbėjo prie surengimo pa- 
grabo ponas Laukis, “V.” re
daktorius, P. Švitra, Dr. Zimon- 
tas, Dr. Graičiunas ir kiti. Taip
gi ačiū SLA. l^ildomajai Tary
bai už suteikimą gyvų gėlių vai-

ONA ŠEDVILA1TĖ
Musų mylima duktė ir sesuo 
persiskyrė su šiuo, pasauliu su
laukęs 21 metų amžiaus trečia
dieny j rugpiučio 5 d., 1925, 4:1Q 
vai. vakare. - Gimė Amerikoje.

Paliko dideliame nuliudnne 
motiną Oną, tėvą Pranciškų, du 
broliu Pranciškų ir kazimierą.

Kūnas pašarvotas randasi 
341 E. Kensington Avė., Kens
ington, 111. Laidotuvės jvyks 
šeštadienyj rugpiučio 8 d., 8 vai. 
ryte iš namų 341 E. Kensington 
Avė. į Visų šventų Parapijos 
gažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą, 
o po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mfrusiamjam paskutinį patar
navimų. «

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Motinu, tėvas ir broliai.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, tel. Yards 1741

Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė įsitikčjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti ii 
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergant) 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 i) 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save.

Musų X-Ray aparatas yra vienai- 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti bo skausmo ir nesma 
gumų, net nereikia ir nusirengti. 0 
musų prirengimas dėl išmieravimo ii 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi 
būna jums dar ten būnant.

m

Vilnius

?!

1323-1923
Istorijos apžvalgą parašė

K. Binkis ir P. Tarutis
Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
tuprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė Šimtmetinėmis 

- pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.

r

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, sų daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris įurštų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda 

/ f NAUJIENOS ’ 4’' ?
1739 So. Halsted Str., Chicago, III,
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X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bės. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir .mes pasakome teisybę be jokių iš 
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu’’ ir jeigo 
jis nėra tyras/ tai yra priežastimi vi 

V>kiu ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra iSgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios {čirškiamos tie
siog į kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumi 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jai 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos^ galite 
<0 N. Wells SL 

kampas VVashington St.
Ofiųo valandos: Ketverge, avredij ir auba, 

toj nuo D ryto iki S vakare. Nedalioj fa 
iventadieniab nuo JO Iki 1 po pletA. P&- 
nedėly. ketverge ir pėtnyMoj nuo 9 ryti iki 
6 vai vakare.

The Peoples Health 
. Institute

DR. GILL, Specialistas
eiti 1 darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko. 1

Ateikite ir persitikrlhkite, 
nekentėkite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas uist 
senSjualaa ir komplik uotus ligas, nes musų 
(staiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Arfaerikonlikais (taisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatlrmi), nervingumą, 
uikietėjimą vidurių, krutinės ir tonų Skau
dėjimą, . galvosūkio, nubėgimi) kraujo puč- 
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvai>ą ir kitos ligos yra musų specia- 
luinaa per 2« metus.

Vyrą! ir moterys, kurie s.rga, tegu) atsi
lanko ( musų ofisą ir dasitipos apie nau
jausi gydymo luidą tonsiių, . kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbęjom tu)is 
tąnėiamu kenčiančių atgauti savo aveikaU 
ir laimę, todėl yra ir dėl jūsų viltis. N«- 
ąjUųėliokite, ątideliojuua. yra nslabniugaa.

Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
galvos skaudėjimo, širdies,- skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.1

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

bės sura
sti tikrą 
priežastį

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

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodijimą, 
Pūslės Uždegihią, šlapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį jgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
JJr. Rot)S ir jo pagelbininkaį, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge- 
naųsj patarnavimą ir suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmoguj su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 60G ir 914 ir geriausia Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo- 
lęs yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
ku gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymus paslapties yra užtik
rintas.
Ateikite Šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.,

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

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 i>o pietų. Nedelioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
§eredomis ir subatomis nuo 10 ry
toiki 8 vakare.
Vytu priėmimo kambarys, 506 - - 
Moterų priėmimo . kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 5 pusi.)

darni, bet pasirodžius Uktveriui 
duryse pasitiko jį aplodismen
tais ir Žaismės prasidėjo kaip 
ir paprastai lyg pat vėlumos.

Rytoj įvyksta extra susirin
kimas toj pačioj svetainėje, 2 
vai. po pietų. J. Uktveris rei
kalauja, kad butų atneštos vi
sos serijos, parduotos ir nepar
duotos; už parduotas sugrąžin
kite pinigus. Neužmirškite 
būti subatoj visi Mark White 
Stjuare svetainėj. — .J. B.

Naujienų piknikas
(Senovės motyvas)

— Kur neši tą siutą, Jonai?
—Pas kriaučių. Nedėlioj va

žiuosiu Naujienų piknikam
—Gerai tu <•.»kai! Aš bučiau 

r pamiršęs, k 11 ateinantį ne- 
dėldienį bus Naujienų pikni
kas.

— Ko jus čia laukiat? — pa
klausė trečias.

—Nieko nelaukiame, ot taip 
sau kalbamės apie Naujienų 
pikniką.

—Šiuri Aš irgi važiuosiu.
—Važiuosim.

Važiuosim.
—Visi kartu.
—Juk Naujienų piknikai ir 

koncertai būna geri ir įdomus 
O kiek svietelio ten suvažiuos'..

—Važiuosim. —Padauža.

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas 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 Jo iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butu žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. 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 raštinėje.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
DARBININKAMS

Visi draugai ir drauges, kurie esat 
apsiėmę Naujienų Piknike <iatr
nuo gegužio 24 <1. ir manote dalyvauti 
darbe rugpiučio 9 d., prašome tuojau* 
pranešti mums apie tai telefonu, 
Roosevelt 8500. asmeniškai ar laišku.

N A V .11EN V A DMINISTR ACIJ A#

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikvs mėnesinį susirinkimą sek
madieny, rugpiučio 9d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3131—33 S. 
Halsled gt. Pradžia t vai. po pie
tų. Meldžiame narius skaitlingai 
ne tik patys atsilankyti, bet ir 
naujų narių atsivesti, nes dar įs
tojimas už vieną dolerį.

lg. Žilinskas, rašt.

SLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą 7d. ^rugpiučio, 7:31) v. 
vakaro, Jokantų name. Priklau
santi prie minėtos kuopos malo
nėkite užsimokėti mėnesines mo
kestis. Bus daug aptarimų kuopos 
reikalais. —J. Povilaitis, rašt.

Roseland. — Rugpiučio 11 d., 8 
vai. vakaro, Aušros kambariuose, 
16900 S. Michigan avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Jame bus svarstoma nepaprasti 
Sąryšio reikalai. Todėl visi dele
gatai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamaiauakaa, sekr.

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys savo mėnesinį susirinki
mą sekmadienį, rugpiučio 9 d., 1 
vai. po pietų, Davis Sųuare Park 
svet., prie 45 ir S. Paulina gatvių. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, 
nes turimų daug svarbių reikalų 
aptarti. —F, Motuzas, rašt.

Birutės Kalno Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 S. Halsted St. ant 
pirmų lubų, rugpiučio 8 d., 7:30 
vai. vakaro. Malonėkite visi pribū
ti, nes turėsim daug svarstymo.

—J. Balčiūnas, pirm.

Burnside. S. L. A. 63 kp. susirin
kimai bus laikomi naujoj vietoj pra
dedant nuo sekančio, kuris įvyks 7 d. 
rugpiučio John Padgomik svet., 1200 
E. 93 St., įėjimo durys nuo Woo<Uawn 
Avė. Susirinkimai bus laikomi kaip 
ir pirmiaus pirmame penktadieny 
kiekvieno mėnesio 7 vai. vakare.

Sekr. B. Barniškia.

PRANEŠIMAI
Amerikos Lietuvių Teatro Kūrėjų 

Sąjungos Valdybos ir Rengimo Vaka
ro “Fukrikėliai” Komisijos narių su- 
sirinkimas įvyks penktadieny, Aug. 7 
d., š. m. 8:00 vai. vak. p. M. Kaspa
raičio bute. J. J. A.

Dr-Mėa Liet. Dukterų susirinki
mas bus nedėlioj, rugpiučio 9, 1 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj. 
Visos narės bukite susirinkime, nes 
yra daug reikalų. ‘

E. Juozaitienė, sekr.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny,* rugpiučio 8 d., lygiai 
nuo Šviil. vakaro, l.iuosyličs svet., 
1822 VVabansia avė. Yra daug svar
bių reikalų ir todėl visi nariai pri
valo laiku susirinkti, Norinčius 
prisirašyti kviečiame atvykti.

J. Lapaitis, rast.
EXTRA!

Uktveris bus su Jauna ja Birute 
ketverge, pėtnyčioj ir subatoj, Mark 
White S<|uare, I.ibrary svetainėj, 7:36 
v. v. Nądėlioj turėsime dalyvauti 
nepaprastai dideliame pokily. Pribu
kite visi-sos j šias repeticijas.

Komisija.

('hieagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pa.šelpos nariams žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rug
piučio (Augusi) 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 <1. priva
lo būt žinotina kiekvienam daly
viui šiame konteste, nes tai pa
skutinė diena pridavimui naujų 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu rugpraičio 9 d. 
draugijos susirinkime iki 3 va
landai po pint — post meridiem, 
neslinkuos kaipo kontesto daly-j 
vių. Susirinkimas prasidės kaip ir 
visuomet 2 vai. p. p., Polisb \Vo- 
n’en’s Allianee svetainėj, 1309 N. 
Ashland Avė.

Kontesto Vedimo Komisija: 
Julius Mickevičius, pirm., 
Xavieras Saikus, sekr., 
Antanas Vilis, rašt. pagelb 

____________ *

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI' savo gyvenimui sen

mergės arba našlės be vaikų, ne 
jaunesnės 35 metų ir ne senesnės 
50 metų. Su pirmu laišku prisiųs- 
kit savo paveikslų, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. Platesnes ži
nias apie save duosiu laišku. Esu 
našlys III metų.

A. A., Box .187 
Anvil Location, Mieh.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS

Long distance h and) i n £.
Turime daug metų patyrimą

3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 3408 — Blvd. 1969 rea.

Tel. Yards 7282
RRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaiu. Už

laikėm malevą, pepierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČ1ON1S Prez.. k---- -------  ----- —7

■■■ " - ■■ x 
Mes partiuarlame olaello kainomia 
visiems. DaaiUnokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis. t

PEOPLES PLUrtBING A 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 N_____ ~________  . , ........   /

----- ... --------v . . ......
f Krautuvių {rengimai Nauji ir Seni 

Del visokių biznių visuomet stake. 
Musei kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

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

Hollywood California 
Francis Valuskis Kompanija, 
išctfrbinėtojai krutamųjų pa
veikslų.

General Manager of the Mo- 
tion Pictures Production B. G. 
Liebonas nuo kompanijos at
siųstas į Chicagą ant vienos 
nedėlios dėl kompanijos reika
lų. Kas norit eiti į lietuviškus 
krutumus paveikslus už akto
rius arba aktorkas ir kitokius 
užsiėmimus prie krutamųjų pa
veikslų, meldžiu kreiptis Šituo 
adresu: 1621 South 50th Ct., 
Cicero, III. Gausite visas ži
nias arba sužinosite viską. Va
landos iš ryto nuo 9 iki 11 vai.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernių, (lelikatc- 
sen, restauracijų, .saldainių krautu
vių, keptuvių, Speciali* prirengi- 
mas Sustheim’s labui tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI!* 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Diviaion St., 

netoli Marslifield► . J

ISRENDAVŪJIMUI ----
RENDON 4 kambariai iš 

frento, ant 2 floro. Yra gasas, 
elektra ir šiltas vanduo.

Kreipkitės:
2422 W. 69 St.

AlNT rendos du puikus di
deli ruimai dėl ofiso viršuje 
štoro.

3311 S'. Halsted St.

PASIRiENDAVOJA vieta, ga
na tinkama dėl krautuvės, kaip 
tai kraučiškam bizniui arba 
barzdaskutyklai už gana pri
einamą rendą. Kreipkitės:

2547 W. 69 St.
~REND<)N bekernė. Yra du 

pečiai ir daug vietos.
1043 W. *13 St.

Tel. Lavvndale 4621
PASIBENDAVOJA fintas iš 5 

kambarių. Naujos mados Įtaisymai. 
Yra elektra, maudynė, stiklo por- 
čiai. Gera vieta dėl mažos šeimy
nos; arti gatvekarių. Rendos $30 
menesiui.

6915 S. Bobdy Si.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ANT rendos.

Matyti galima vakarais.
K reipkitės:

1718 S. Halsled St.
2nd fl.

BENDON kambarys, pavieniams 
arba vedusioms. Kambarys su vi
sais parankamais. Galima matyti 
nuo 6 iki 7 vai. vakaro.

S. Labanauskas, 
3001 \V. 11 St.

Tel. Lafayette 0177

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys vie

nam vaikinui Bridgeporto apiclin- 
kėj. Geistina kad butų telefonas.

Atsišauki) į 
Naujienų skyrių

3210 S. Ilalsted St., Box 242

JIESKO DARBO
PAEEŠKAU darbo už buče- 

rį. Turiu gorų patyrimų. Kam 
reikalingas ---- atsišankit.

•Phone Yards 3171

REIKIA DARBININKU
_______ MOTERŲ

REIKIA moterii indų plovė
jų, nereikia dirbti nedėliomis.

Kreipkitės:
4169 S. Ilalsted St.

REIKIA DARBININKĮJ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA lietuvių vyrų ir mote
rų. Mokama alga ir nuošimčiai 
(k om iši nas). Atsišauk i t c:
Slavic Union Allianee of America’, 
1002—10 North Clark St. Chicago

REIKIA DARBININKU
• VYRŲ

IEŠKAU gero Lučerio; nuo
lat darbas.

Kreipkitės:
5124, S. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6271

RElKALINKil agentai, nežu- 
dant savo darbo; gali uždirbti 
$50 ir daugiau į savaitę. Rašy
kit Naujienos, 1789 S. Halsled 
St., Box 593.

VYRAI, kurie nori gauti 
vietą su ateičia, algą ir komi- 
šiną,/ lai atsišaukia pas.

C. L. MctManis, Room 301 
Merrick Bldg , 

357 W. 63rd St.

 RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai, aržuollnla 

valgomo kambario setas, riešutinis 
miegamo kambario setus, stikliniu 
viršų rašomas stalas, mahogany su
pama kėdė, elektrinis šlavikas, pas
tatoma lempa, fonografas.

Atsišaukite
8125 Wallace St.

PARSIDUODA namų rakandai- 
fornyčiai, l ruimams. Taipgi sy
kiu geri ruimai gyvenimui su ly
sti ir rendti tiktai $25 mėnesiui. 
Rakandus parduosiu labai pigiai, 
nes greitu laiku apleidžiu Chicngą

K. Lester
3317 S. Wallace St. (apart 3) 

----------------—----------- 'į

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hub Cab. Iš

važiuoju į Europą. Kaina $350. 
Parduosiu greit. Kas pirmesnis, 
tas laimes.

4137 S. California Avė.
Tel. Lafayette 8853

PARSIDUODA lludson automo
bilius; uždarytas, 5 pasažierių; 
mašina atrodo ir bėga kaip nau
ja; arba mainysiu į prastą ir su
griuvusią mašiną.'

900 \V. 31 St.

PARDAVIMUI
PAIĮDAVIMUI grosernė, de- 

likatesen, ice cream, nesvaigi
namų gėrimų, cigarų, ir sal
dainių, rendos $30 į menesį, 
ilgas lysas, pigiai.

6009 S. May St.

G RIJIKUS PIANAS
Moderniški keisai, 88 notų, 

gerame padėjime, su benčiuinj 
kabinot ir 75 roldiai, kaina

$110
Pardavimo priežastis — ap
leidžiu miestą. Galima gauti 
išmokėjimais per banką.

3323 Lincoln Avenue 
Ist Floor

M r. Jankowski

$750 KIMBALL grojikliai 
pianai su 79 rolėmis ir ben- 
čium: parduosiu už $150. Ap
leidžiu miestą.

M r, Dtibro.
2332 \V. Madison St., Ist fl.

PARSIDUODA pirmos klc- 
sos čeverykų taisymo šapa, su 
geriausiai^ įtaisymais. Parda
vimo priežastis — nori išva
žiuoti j kitą miestą. Atsišaukit 

1111 S. 19th Avė., Cicero, III.

PARDAVIMUI Restaurantas ir į 
lunch room, labai geroj vietoj, ayt 
kryžkelio kanj linijos . Parduosiu 
labai pigiai, arba mainysiu ant ma
žo namo, loto, arba ko kito.

Atsišaukite
2008 W. Chicago Avė.

PARSIDUODA pirmos klesos auto
mobilių šapa, automobilių supply ir 
battery storage. Biznis išdirbtas 
per 9 metus. Vertės $8000. Par
duosiu už piiTPTh gerą pasiūlymą. Ai 
sišaukite greitai.

1843 So. Ilalsted St.
Tel. Roosevelt 8577

PAPiSIDUODA bučemė ir 
grosernė Lietuvių apgyventoj 
apielinkčj. Biznis yra cash. 
Parduodu, nes negaliu apsidirb
ti, turiu du bizniu.

2958 Lowe Avė.

PABDAVIMUI kendžių što- 
ras. Parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos.

3316 S. Unicn Avė. •
Phone Boulevard 3754

PARDAVIMUI pirmos Ide- 
sos hardware krautuve. Už pu
sę kainos. Labai geroj vietoj. 
Turi būt parduota į 2 dienas.

2701 W. 47 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernč, viena iš dviejų; parduosiu* 
arba parendavosiu fikčerius pi
giai.

K. Dankievvicz
4125 S. Wells St.

Tel. Yards 3906

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernS, geras, senas ir iš
dirbtas biznis; žema kaina. 
Pardavimo priežastis — nega
liu prižiūrėti to biznio.

562 W. 18th St.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME i NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA pirmos klesos bar- 

beenė su dviejų pagyvenimų, namu, 
dviejų karų garažas. Yra elektra 
maudynės; biznis išdirbtas senai, 
lik $9,1101), ciish $2500.

6836 So. Racine Avė.

BARGENAS, Bergenas! Pardavi
mui krautuvė saldainių, notion, ice 
cream, cigarų ir visokios sodos. 
Aš išvažiuoju i farmą.

5613 S. Bacine Avė.
Tel. Wentmorth 1082

PARSIDUODA bučemė ir gro
sernė geroje vietoje; biznis geras, 
visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu greit, nes apleidžiu 
miestą.

2119 S. Halsled St.

PARDAVIMUI grosernė, taipgi 
minkštų gėrimų, ice crcamo ir rū
kytos mėsos sankrova. Parduosiu 
gana pigiai. Viela biznirt ir biznis 
gana geras. Taipgi randasi 4 rui
mai gyvenimui. Renda nebrangi.

/ 708 W,. 30th St.

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
tos įnėsoe sankrova. Daugiausia 
lietuvių apgyventoj kolonijoj, biz
nis geras ir yra nešantis pelną. 
Sykiu parsiduoda ir namas. Gali
ma pirkti sykiu namą ir biznį ar
ba atskirai.

3150 S. Emerald Avė.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2-jų aukštų gyve

nimo narnas su bučerne ir groser- 
ne, 5 kambariai žemai ir 8 viršui. 
Rendos mėnesiui $120, fornisu apšil
domas, beismentas cimentuotas, elek
tros šviesa, 2-jų karų garadžius. 
Pusė bloko nuo mokyklos ir 2 blokai 
nuo Garficld Boulvardo. Parduosiu 
pigiai i— urnai noriu išvažiuoti Lie
tuvon. įmokėti tik $4000.00, kiti 
lengvoms sąlygoms.

5306 S. Union Avė. 
Telefonas Yards 1321

PARDAVIMUI 5 kambarių nau
jas nąrnas ir,lėtas’šaly. Lotas amsė
tas daržovėmis. Yra 40 vištų, dide
lė barnč, kaina $3,300. Parduosiu 
greit, nes važiuoju į Lietuvą. 4 blo
kai iki karų linijos. 'Karais į miestą 
1 laiko.

10713 S. Albany Avė.
M t. Greenwood, III.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
5y5 ruimų su gana mažu įneši
mu ir pigia kaina. Gyvenimo sąly
gos verčia parduoti. Parduosiu už 
$6,300 ir įnešti tiktai $1,800. Kreip
kitės pas savininką.

S. Bružinskas
3729 Mprgan St.

_________________________ ________a.
IŠMAINYSIU 3 afukštų muro na

mą, 4 flatai ir Storas, po 4ir 5 
ruimus; maudynės, elektra, rendos 
neša $170 j mėnesį. Mainysiu ant 
lotų Chicagoj arba Gary, Ind. sd 
mažu pi’imokčjiniu. Kreipkitės

2015 S. Robey St.

WESTWOOD, 69 iki 70 St., prie 
Maplewood Avė., 60V125, du lo
tai; kaina $2550. Klauskite Mr. 
Catmey.

VVilliatn T. Flaming & Co. 
6322 S. \Vestern Avė.

Tel. Republic 28001

II RILI parduoti namą, randasi 
Justiee I'nrk ; knina >B2OOO, knin- 
barių, 1 akras žemes, yra elektra. 
1 blokus nuo karų linijos, Atsi
šaukit arba rašykit T. Karvasek, 

2551 S. Trumbull Avė.
Tel. Crawford 0738

PARSIDUODA namas su 
grosernė arba parduosiu vie
ną biznį. Parduosiu labai pi
giai. Priežastį svarbi. '

2245 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 8606

LIETUVIŠKI PIEKORIAI
Yra gera proga nupirkti pie- 

karnę su namu, 22 metų išlai
kė savininkas, padarė milži
niškus turtus; išvažiuoj’a į 
Floridą. Namas ir piekarnė 
randasi ant South Sidės, mūri
nis, trijų aukštų, su štymu ap
šildomas; yra ** elektra, vanos, 
garažas dėl dviejų mašinų. 
Galite nupirkti su mažu į mo
kėjimu. Nepraleiskite šios auk
sinės progos. Atsišaukite

Edhv. W. Baks Co. 
3146 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6775

MEDINIS namas, dviejų aukš
tų, trys flatai, štoras; yra elek
tra ir vanos. Du po penkis 
kambarius ir 1 po 4 kamba
rius. Garažas dėl dviejų maši
nų. Kampinis namas, randasi 
ant 52 gatvės. Savininkas par
duos pigiai su mažu {mokėji
mu, arba mainys ant Jotų, bu- 
černės, groserhės ar mašinos. 
Atsišaukit k negreičiausiai

Edw. W. Baks Co.
3146 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6775

PASINAUDOK PROGA!
TURI BŪTI PARDUOTI
BĖGYJE ŠIOS SAVAITES

Įmokėk tik $1800
Nupirksi mūrinį namų, 

cementinis beismantas, elek
tra, vąnos, apšildymas at
skiras, storas, 5 ir 6 kamb. 
flatai viršui. luotas 150 pė
dų ilgio, 2 karų garažas. 
Randasi prie 69 St. Pirmas
Morgičius $5,000. Kaina tik 
$8000, rendos neša $120 į 
mėnesį.

Įmokėk tik $3500
Nupirksi kapinį muro na

mų ant 2 lotų, 3 krautuves 
(stores) 1 flatas ir ale 
(hall). Pirmas Mortg. iš 
bankos $10,000 dar 4 metai. 
Kaina tik $16,500. Randasi 
Brighton Parke, ant biznia
vus gatves.

Pamatykit šiuos bargenus 
tuojau. Kreipkitės pas

S. L. FABIONAS C0.

(nicagojll.

809 W. 35th St.
Arti Halsted Baltas namas

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, cemento pamatu, elekt
ra, gasas, furnas šildoma; kieto 
medžio grindys, 1‘. karo garažas. 
Kaina $4,501). Savininkas greit par
duos.

5730 S. Hoyne Avė.
. .— A.... . , ■ ■ ..      

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2*,500. Li
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi 3529 S. 
Lowe Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

'PARDAVIMUI 9 flatų namas, ga- 
ru šildomas, naujos mados vanos, 
vendų atneša j metus $6300. Nau
jas namas, ką tiktai užbaigtas; mai
nysiu į lotus arba į mažą namą. 
2610 W. 65 S,t. ir Rockwell St. Tel. 
Republic 8289.

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda dviejų augštų namas po 

4 kambarius, gazas, garadžius 'vie
nam karui . Lotas yra 30x125. Par
duosiu pigiai iš priežasties ligos.

Savininkas 
4515 S. Talman Avė.

MAINAI
Aš mainysiu savo 2 flatų 
mūrinį namą, į mažesnį me
dinį namą. Arba paimsiu 
antrus morgičius, trečius 
morgičius arba Real Estate 
kontraktą kaipo dalį {mokė
jimo, kitus lengvais išmokė
jimais. Klauskite

MR. DAVID M. RUBIN 
2nd, floor, 3804 S. Kedzie A v. 
Telephone Lafayette 6738

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$10,900, įmokėti $2,000. Li
kusią ' paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi Brigh
ton Parke 4004 So. Talman 
Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ mūrinis namas, 
netoli Oigden Park, 6 -6 kam
barių, furnas ir pečium šil
domas, ąžuolo trimingai ir 
grindys, pvesiniij plytų fron
tas, 2 karų garažas, cementine 
elė, bargenas už $11,000, cash 
reikia $35(M). 1

Sneehan—Witous Co.
1654 W. Q3 St.

Phone Hemlock 1600

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ 

r A ĮSAI L

. Aukščiau pažymėtos raides, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gu sudėjimą gaus puikų lotą, 
mreros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard I^ind Association
105 W. Monroe St. Su i te 1305 

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI muro 6 kambarių 
gražus bungalow, karštu vandeniu 
apšildomas. Su visais naujos gady
nės įtaisais ir randasi labai gražioje 
vietoje — arti karų ir busų lainės. 
Lietuviškoje kolonijoje. Yra ir 2-jų 
karų garadžius. įmokėti reikia tik
tai $3000.00 — o kitus išmokėsit taip 
kaip ir renda. Nepraleiskite pro
gos — naudokitės kolei laikas.

Kreipkitės pas savininką
G550 So. Arteslan Avė.

____ jUL---------------------- -------

Pardavimui lotas 45x125, 
gana gražioje vieloje tarp 66 
St. ir Campbell; kas myli pla
tų lotą ir gana bizniškoje vie
toje ir tiktai viens yhi, tai 
kreipkitės pas savininko 

6550 S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 5—6 kambarių, 
moderniškas, karštu vandeniu 
šildomas, 30 pėdų lotas, ąžuo
lo trimingai, tile vana, kaina 
$15,100. Savininkas,

6032 S. Artesian Avė.

NORIU mainyti lotą, kuris 
randasi Brighton Parke, geroj 
vietoj, 4-tas lotas nuo Archer. 
Mainysiu į automobilių.

• 4126 S. Sakramento Avė.

6825—27 SO. ARTESIAN AVE.f 
medinė cottage pardavimui, 2 In
tai, gatvė cementuota, 2 karų ga
ražas kaina $8500.

Floersch, vienatiniai agentai 
2344 W. 69 St. 

1'el.i Prospoct 0760

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2,500. Li
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi 3432 S. 
Union Avė.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.DIDELIS BARGENAS!!!

ANT Halsted ir 31 St. biznia- 
vas muro namas, štoras tinkan
tis visokiam bizniui, ir du fl- 
po 6 kamb. Rendos neša $145 
į mėnesį. Parduosiu už $12500 
įnešti $6,000.

DU FL. PO 6 KAMBARIUS
RANDOS neša $70 į mėnesį 

Parduodu arba priimu į mainun 
lotą, biznį arba 'ką kitą.

Kreipkitės prie
A. KAIRYS

3313 So. Halsted Str.
2-os lubos Boulevard 4383

MORTGEčl Al-P ASKOLOS
f ....................................................——.n ■

ANTRI MORGlčIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMKNT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738.v - - - --- —

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


