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Tarptautinis darbininky 
protestas ir pasmerki

mas fašizmo
GENEVA, Šveicarija, birž. 

21.— Genevos socialistai šj va
karą suruošė milžiniška masi

nį susirinkimą protestui prieš 
nužudymą Italų socialistų par
lamento atstovo D r. Giacomo 
Matteotti.

Kadangi estradoj buvo susi
rinkęs komitetas, atstovaująs 
visų kraštų darbininkų organi- 
cijoms, laikančioms čia tarp
tautinį darbininkų suvažiavimą, 
tai šis protesto susirinkimas 
virto internacionaliniu.

čia buvo Francijos darbiniu-, 
kų vadas Leonas Jouhaux, Bel
gijos Meitens, •Anglijos Ed- 
ward Poulton, kurie tarp triik- 
šmingų aplodismentų aštriau
siais žodžiais smerkė fašizmą, 
viešpataujantį pagalba teroro ir 
žmogžudybių, ir sakė, kad pa
saulio ^protestais padės Italijos 
darbininkams nutrenkti nuo sa
vo pečių fašizmo jungą.

Belgų atstovas Mertens grau
deno pasaulio darbininkus su
triuškinti fašizmui galvą. Olan
dijos socialistų vadas Jan Ou- 
degeefct išvadino fašistus Ro
mos razbaininkais, o Jouhaux 
sakė, kad Mussolini bandąs bū
ti Napoleonu III. Pasak Jou- 
hau , Mussolini, kaipo jjiktato- 
rius, viršum Italijos durių ka
ląs tuos pačius žodžius, kurie 
yra padėti viršum Pragaro du
rių : “Meskit visokią viltį, ku
rie čia įeinate!” Tečiau Italijos 
žmonės išsivaduos ir bus laisvi, 
kadangi nėra dar tokios stip
rios valdžios, kuri galėtų nu
stelbti balsą šaukiantį laisvės.

Italų kalbėtojas, Villeri, sa
kė, kad Matteotti’o kūnas bu 
vęs taip baisiai subadytas, kad 
valdžia nedrįsus atiduoti jį jo 
šeimynai, bijodama dėl pasek
mių, kurių galėtų kilti dalykui 
viešai pasirodžius.

Buvo priimta rezoliucija, ku
rioj sakoma, kad Matteotti, mi
ręs kankintinio mirčia, mirė ne 
veltui. Italijos proletariatui gi 
pareiškiama viso pasaulio sim
patijos.

Federalė Šveicarijos valdžia 
prašė oratorių susilaikyti nuo 
užgaunamų Italijos valdžiai žo
džių, bet kalbėtojai atsakė, kad 
savo nuomonei pareikšti jie ne
norį būt varžomi jokia cenzū
ra.

Fašistų viršyla išduoda 
savo sėbrus

Socialistų atstovas Matteotti 
buvęs užmuštas ir jo lavonas 
sudegintas.

ROMA, birž. 21. — Vienas 
iš suimtųjų ir kalėjime laikomų 
fašistų vadų, Amerigo Dūmini, 
buvęs vidaus reikalų ministeri
jos spaudos biuro viršininkas,

RYGA, birž. 22. — Žydų pa
bėgėliai, atvykstantieji iš Ru
sijos Rygon, pasakoja, kad so
vietų valdžia esanti susirupi- 
nus dėl didelių žydų pogromų, 
kurie, jos žiniomis, rusų vidu
vasario šventėmis, pradedant lie
pos 8, esą ruošiami Ukrainoj ir 
visoj centralinėj Rusijoj.

Per pastarąsias dvi savaites 
čeką esanti areštavus tūkstan
čius asmenų, įtariamu kaipo tu
rinčius ryšių su monarchistų 
organizacijomis užsieny, kurios 
slaptais keliais gabenusios Ru
sijon vežimų vežimus antisemi
tinės literatūros. Odesos, Kije
vo, Charkovo, Maskvoj ir Pet
rogrado kalėjimai esą grustinai 
areštuotų žmonių prigrūsti. At
vykusieji iš tų miestų žydai 
praneša, kad šimtai jų tikybos 
žmonių, kurie lankėsi Krime ir 
kituose Juodųjų puirių pakraš
čio miestuose, skubotai bėgą iš 

ir grįžtą į didžiuosius cent-

kvočiamas prisipažino, kad jis 
buvęs vienas iš tos aukštas val
džioj vietas užimančių fašistų 
bandos, kuri pasirūpino nudėji- 
mu nepakenčiamo ir pavojingo 
jiems parlamento atstovo, so
cialisto Dr. Matteotti.

Dumini’o pasipasakojimas su
kėlė didžiausios sensacijos ne 
tik Romoj, bet visoj Italijoj.

Jis papasakojo, kad žmogžu- 
das Matteotti’ui nužudyti- nu- 
samdę Cezare Rossi, Filippo Fi- 
lippelli ir Marinelli — visi aukš
tieji fašistų tarybose valdinin
kai, visi artimi fašistų diktato
riaus, premjero Mussolini’o sė
brai.

Be Dumini’o buvę dar ketu
ri vyrai. Jie pagavę Matteottį, 
įsitraukę į automobilį ir tuojau 
durklais subadę. Kūnas buvęs 
nugabentas į mišką, netoli Vi- 
co ežero, ir paslėptas, o vėliau 
pergabentas kiton vieton ir su
degintas.

Dūmini sako, kad vienas vy
riausiųjų sąmokslininkų nužu

dyti atstovą Matteottį buvęs fa
šistų organo Corriere Italiano 
redaktorius Filįppelli. Pastara
sis nesigiria, kad jis dalyvavęs 
atstovo išvogirųe, bet prie jo 
nužudymo jis rankų nępridė- 
jęs.

Buvęs fašistų partijos spau
dos biuro vedėjas Freddi iššau
kė parlamento narį Fomį dvi- 
kovon už tai, kad pastarasis sa
vo kalboj apie išvogimą Matteo
tti’o pasakė karčių teisybės žo
džių fašistų adresų. Forni iššau
kimo betgi nepriėmė, atsakyda
mas, kad dueliu šito dalyko ne
pabaigsi, o tik nukreipsi visuo
menės domesį nuo tikrosios da
lyko padėties, nuo pačios by
los.

Bijoma didelių žydu po
gromu Rusijoj

Monarchistai ruošią sukilimą ir 
siundą gyventojus prieš! žy
dus.

Chicago, III., Pirmadienis, Biržėlio-June 23 d., 1924
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CHARLES G. DAWES, buvęs reparacijų ekspertų komisijos
nominuotas kandidatu j valstybės vice-prezidento vietą, pirmininkas,- dabar republikonų

noslios armijos jėgos, kurios
turėtų sukilimus ir ekscesus nu-
gniaužti.

Tą žydų bėgimą iš pietų Ru
sijos patvirtina ir kįtd atvykę 
iš ten pabėgėliai.

Monarchistai kurstą gyven
tojus- maištui

Nežiūrint visų^ sovietų vald
žios pastangų išnaikinti monar- 
chistų judėjimą Rusijoj, asme
nys, turintieji ryšių su momfr- 
chistų organizacijomis Baltijos vybės organo pirmininkas ir be 
valstybėse pasakoja, kad mo-Įto Liet. Sanitares Pagalbos 
narchisti] jėgos Rusijoj esan- Draugijos, laikančios Vilniuj 

čios stiprios ir jos veikiančios, didelę polikliniką, pirmininkas
kad sukursčius žmones sukilti. 
Monarchistai tikisi, kad laukia
mieji žydų pogromai išsivystys 
visuotinu sukilimu prieš sovie
tų režimą. Jie tikisi, kad prie 
sukilimo prisidės daugelis ka
riuomenės garnizonų, nes juo
se pasireiškiąs didelis nepasi
tenkinimas ir murmėjimas dėl 
blogo maisto, ir Maskva esanti 
tuo labai susirupinus.

Per demobilizaciją gegužės 1 
dieną esą paleista 200 tūkstan
čių nepatenkintų kareivių. Dau
gelis jų grįžo į savo kaimus, 
bet kiti, pasilikę miestuose, kaip 
Maskvoj, Petrograde ir kituose 
fabrikų centruose, sėją nepasi
tenkinimą tarp kitų darbininkų 
ir šiaip gyventojų. |Jau ‘dabar 
septyniuose didžiuliuose Sovde- 
pijos miestuose įregistruota 1,- 
200,000 bedarbių.

Ypatingai aštri 'nedarbo pa
dėtis yra Maskvoj ir Petrogra
de, kur per pastaruosius tris 
mėnesius valstybės politinė po
licija areštavo 15,000 bedarbių 
ir nepmanų ir išsiuntė juos į 
tolimas provincijas.

Vienas svarbus valdininkas, 
ką-tik sugrįžęs iš Maskvos, sa
ko, kad išskiriant keletą valsty
bės subsiduojamų fabrikų, vi

si kiti Maskvos apygardoj fab-
rus, kame yra didesnės raudo- rikai stovi be darbo.

Orą Alseiką Lenkai tremia 
iš Vilniaus

■ ........... 11,1 • '
Lenkų Vyriausybės komisa

ras gegužės 27 d. įsake d-rui 
D. Alseikai ir d-rei V. Alseikie- 
nei ligi š. metų liepos 1 d. iš
važiuoti iš 'Lenkijos respubli
kos teritorijos.. Kadangi d-ras 
Alseika yra Laikinojo Vilniaus 
'.Lietuvių Komiteto — vieninte
lės šiame krašte lietuvių atsto- 

ir tos poliklinikos vedėjas, d-re 
Alseikiene yra Liet. įDr-jos 
nuk. dėl karo šelpti Centro Ko
miteto narys, taip pat ir Liet. 
San it. Pag. D-jos Valdybos na
rys, ir be to jie abu aktingai 
dalyvauja kitų lietuvių draugi
jų gyvenime ir yra veiklus vi
suomenės darbuotojai, tai šis 
ištrėmimas yra naujas skau
džiausias smūgis Vilniaus lietu
vių visuomenei, jau ir be to 
netekusiai savo inteligentinių 
jėgų.

WILKES BARRE, Pa.-Uni- 
ted Mine Workers unijos tyri
nėjamoji komisija pradėjo čiš) 
savo posėdžius tikslu ištirti 
priežastis nuolatinių mažų strei
kų VVilkes Barrės kasyklų ra
jone.

PINIGU KURSAS
* ■ . .

šeštadienj, birž. 21 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos ,100 frankų ............... $4.70
Danijos, 100 kronų ............... $16.93.
Italijos, 100 lirų ................   $4.34
Francijos, 1(10 frankų ........... $5.43
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.53
Olandijos, 100 florinų ..........  $37.44
Suomijos, 100 markių ..........  $2.52
Švedijos, 100 kronų ......  $26.60
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

Rusijos bolševiky 
žiaurumai 

___ L—
[L.Ž.] Kairiųjų socialistų re

voliucionierių partijos užsienių 
delegacija gavusi žinių apie 
Mykolo Lichtenbaumo likimą 
komunistų kalėjimuose. My
kolą Lichtenbaumo, buvusį ‘ir 
re vo 1 iuci n i ų soči a 1 i s tų-1 i a u d i - 
ninku Vilniaus K-to narį, bol
ševikai areštavę 1923 m., spa
lių 23 d. ir nuteisę 3 m. kon
centraciniam liogery kalėti. Po 
12-kos dienų badavimo jis bu
vo nugabentas j Suzdalio kalė
jimą, kur 1924 m. vasario 19 
dieną, politiniai kaliniai, pro
testuodami prieš kalėjimo ad
ministracijos žiaurumus, pa
skelbę badavimą. Lichtenbau- 
mą badavimo metu visai nu
silpusį išvežę į Maskvą. Mask
voje jį kovo 22 d. žiauriai kan
kinęs žinomas 'budelis 'Riba. 
Kankinimo faktą patvirtinęs G. 
P. lU. (Komunistų žvalgyba) 
gydytojas. Lichtenbaumas pro
testuodamas prieš tai paskel
bęs badavimą. Re to jis du kart 
kęsinęsis nusižudyti, bet G. P. 
U. agentai jam to padaryti ne
davę. Vienuoliktą badavimo 
dieną Liohtepbaumas perves
tas į psichiatrinę ligoninę, nors 
gydytojai pripažįsta jį esant 
sveiko proto.

Ateina iš Maskvos ir dau
giau visai patikimų žinių apie 
žiauriausius bolševikų pasielgi
mus su politiniais kaliniais. 
Pasikartoją mušimai Lubiankos 
kalėjime Maskvoje. [Dm].

PANAVU., birž. 20. —- Far- 
merys Jacob Kuli, dėl vėlyvo lai
ko norėdamas greičiau sudai
ginti arbūzų sėklas, supylė mai
šeliu, pamirkė ir po to patupdė 
ant jų vištą dvidešimt keturiom 
valandom. Pasodintų sėklų dai- 

prašoko 
an-

gai po keturių dienų, 
tuos, kur buvo dešimt dienų 
ksčiau sodinta.

Lietuvos nota tautų sąjun
gai dėl Lenkų šmeižty
Kaunas. Gegužės 24 die

ną Lietuvos Vyriausybė pa
siuntė Tautų Sąjungos Gene
raliniam Sekretoriui tokio tu
rinio notą:

Pone 'Generalini Sekretoriau.
Nuo kurio laiko Lenkų Vy

riausybė varo nuolatinę akciją 
atatinkamose įstaigose ir spau
doj, kaltindama Lietuvos Vy
riausybę, kad ši ruošianti karo 
akciją Vilniaus krašte, ir pa-> 
matuodama šį kaltinimą taria
mąja Lietuvos kariuomenės' 
koncesija ir lietuvių ginkluotų 
“bandų“ įsiveržimais į Lenkų 
okupuojamą teritoriją. Pasak 
šių kaltinimų nuo š. m. sausio 
mūn. buvę arti 100 puolimų iš 
lietuvių pusės. Negalima abe
joti dėl šių kaltinimų tikslo. 
Aišku, kad Lenkų okupuoja
mos teritorijos gyventojai kart-’ 
kartomis reiškia nepasitenki
nimo, kurio priežasties reikia 
ieškoti pasipiktinimo jausme, 
viešpataujančiame tame krašte, 
ir dėl kurio Lietuvos Vyriausy
bė atsisako nuo visos atsako
mybes.

Imdama Aitas manifestacijas 
pretekstu, Lenkijos Vyriausy
bė vykdo okupuotuose kraš
tuose aktus, kurių žiaurumas 
tiktai didina gyventojų nepasi
tenkinimą. Tuo pat laiku Len
kijos Vyriausybe eina prie sus
tiprinimo savo jau ir taip dide
lių policijos jogų Vilniaus kraš
te ir prie koncentravimo savo] 
kariuomenės demarkacijos li
nijos srity.

Lietuvos Vyriausybe teisėtai' 
susirupinusi dėl šio karo veik
lumo, paremto griežta provo
kacijos kampanija, leidžia sau 
atkreipti Tautų Sąjungos nuo
lankų dėmesį į šiuos faktus ir' 
prašo ją malonėti pranešti ši
tuos faktus valstybėms, kurios 
yra Sąjungos nariai.

T elegr afinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

šitas stebėtinas dalykas jau tapo įvykintas. 
Su pagelba tik ką įvestos Naujienų telegrafinės 
systemos dabar galima siųsti pinigus Lietuvon 
telegramų tik už 50 centų, šita systema siun
čiamieji pinigai yra išmokami Lietuvoje į 3 ar 4 
dienas.

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon te
legramų per Naujienas. Kam-gi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pini
gus į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau.
Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 

siuntinius telegramais
Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams: 
BĮIIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšI AUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIčIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

Lietuvos Respublikos at
stovybes pranešimas
WASHINGTON, birž. * 19.

— Lietuvos Respublikos Fi
nansų Ministerio nusistaty
mu ir Užsienių Reikalų Mi
nisterio sutikimu, nuo šių me- 

, tų liepos mėn. 1 d. Lietuvos 
Laisvės Paskolos prinokusių 
kuponų apmokėjimas ir ben
drai visi reikalai dėl minėtos 
paskolos pavedama Lietuvos 
Respublikos Atstovybei Su
vienytose Amerikos Valsty
bėse.

Todėl visų suinteresuotų as
menį prašomą visais tais rei
kalais kreiptis Lietuvos Res
publikos Atstovybėm 2622 — 

• 16th Street, N. W., Washing- 
i ton, D. C.

Darbo pagreitinimui prašo- 
> ma:

1) Laiškuose dėl L. L. Pa- 
J skolos jokių kitokių reikalų

neliesti, .ir
2) Malonėti įdėti savo ad

resu užadresuotą voką (kon
ventą).

Atskaitos dėl prisiųstų per 
Atstovybę aukų bonais ir ku
ponais įvairiems Lietuvos rei
kalams, bus Atstovybės kas 
mėnuo skelbiamos Amerikos 
lietuvių spaudoje..

K. BIZAUSKAS 
Lietuvos Respublikos 
Atstovas S. A. V. .------

Teikitės priimti, Pone Ge
neralini Sekretoriau, mano tik
ros pagarbos pareiškimą.

E. Galvanauskas, 
Ministeris Pirmininkas ir

Užsienių Reikalų Ministeris.

LOS ANGELES, Cal. — 14 
metų mergaitė Josephine Ber- 
tholme prisipažino, kad ji pade
gus silpnapročių auklėjimą įs
taigą Playa dėl Rey, kur gegu
žės 31 žuvo gaisre 24 auklėti
niai. Ji pati toj įstaigoj buvo.
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Pinigai Lietuvon Telegramų 
tiktai 50 centui

PER NAUJIENAS
Pinigai Išmokami Lietuvoj j 3 ar 4 Dienas

• . i

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafą
Kam-gi jie turi laukti jūsų išsiųstų pinigų kokias keturias savaites ar ilgiaus, kada per 
Naujienas telegramų jie gali juos gauti ant trečios ar ketvirtos dienos po išsiuntimui

Jeigu jūsų bankierius negali pasiųsti pinigą telegramų Lietuvon už 50 centų atsiųskite mums

PINIGINĖS TELEGRAMOS LIETUVON TIK 50c.— 
Amerikos lietuviams tokį nebūtą telegramų pigumą at
siekė tiktai Naujienos. Daug laiko, triūso ir daug pini
gų Naujienos pašventė tam, kad įvykdinus šitą naują 
telegramų systemų didžiausiai naudai visu Amerioks 
lietuvių. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

siųsti pinigus Lietuvon telegrafu, nes kiekviena pini- 
ginė telegrama kaštuoja tik 50 cetų, nežiūrint ar siųsi 
100 litų ar 100,000 litų. Naujienos yra pirmutinė ir vie
natinė vieta, iš kur telegramų pinigai gali būt pasiųsti 
Lietuvon tik už 50 centu.

Litų Kursas Atpigintas
LITU KURSAS ATPIGINTAS. — Kad nebūtų jokių 
abejonių, čia jau pranešame, kad su naujos telegrafi
nės systemos įvedimu Naujienose litų kursas tapo žy-

miai atpigintas. Ištiktųjų, pasiųsti mažas ar dideles su
mas pinigų TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 7 elegramu

50 litų
100 litų
200 litų
300 litų
400 litų

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 diena#)

$5.50
10.50
20.75
31.25
41.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$ 6.00 
11.00 
21.25 
31.75 
42.25

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienus)

500 litų
600 litų
700 litų
800 litų
900 litų

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

72.50
82.75
93.00

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

$52.50 
62.75 
73.00 
83.25 
93.50

PAPRASTOMIS
. PERLAIDOMIS
(Pinigai išmokami į

25 dienas)

$103.25
205.50
308.25

1000 litų
2000 litų
3000 litų
4000 litų 411.00
5000 litų 513.75

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į 

3 ar 4 dienas)

$103.75 
206.00 
308.75 
411.50 
514.25

Prie čia paduotų kainų nebereikia nieko primokėk Telegramų pinigai bus išmokėti Lietuvoje i tris ar keturias dienas. Paštu į 25 dienas.

Nuo dabar nebėra reikalo kitaip siųsti pinigus Lietuvon, kaip telegramų per Naujienas. 
Bile kokios sumos, bile kokiu adresu pasiuntimas pinigų telegramų Lietuvon kainuoja tik 50 centų

NAUJIEMO
1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois



Pirmadienis, Birž. 23, 1924
T

NAUJIENOS, Chicago, m.

KORESPONDENCIJOS
J
•T Detroit, Mieli.

Teisia “Slapiuosius’
Tad darbininkams ir 

čia 
I)a-

<l|

Birželio 17 d. čia susikirto 
sausieji su slapiaisiais. Tą die
nų prasidėjo teismas Ham- 
tramck’o miesto (Haintramck 
randasi veik vidury Detroit’o 
miesto) valdininkų t/eiisėjo J. 
Tuttle teismabuty.

Valdžios ginėjas D. G. Smith 
sako, kad jis neprileisiųs į pri
saikdintųjų suolą nė vieno, ku
ris buvo Jūrėje miesto teis
muose per paskutinius tris me
tus.

Atsimokėdamas tam kaltina
mųjų advokatas C. P.» O’Neil 
sako, kad jis , stengsiu nepri
leist į prisaikdintųjų suolų nė 
vieno, kuris tik turi bent kiek 
simpatijos prie sausųjų.

tos nuo pradžios balandžio, o 
miestelis vien tik iš kasyklų il
gy vena.
taip yra didelis vargas, o 
dar nauja nelaimė atėjo.
bar kaip pažiūri į miestelį, tai 
net gaila darosi. Gražiausi me
džiai išlaužyti, telegrafo stul
pai išvartyti, gatvės užgriau
tos. Dabar žmonės dirba kad 
kaip-nors apvalius miestelį. •

— A. Gudaužis.

Muskegon, Mich

■’Sy

a

i® 
j®

2,000,000 mažiau mėnesiui

Miesto gatvekarių taryba pa
skelbė, kad gegužio mėnesy 
gatvekariais važinėjosi 2,000,- 
000 pasažierių mažiau, negu pa
prastai. Tas esą atsitiko todėl, 
kad “dinamic“ Detroit’e įvyko 
bedarbė.

Gegužės 15 d; įvyko Muske- 
gon Lietuvių Jaunuomenės Ra
telio mėnesinis susirinkimas. 
Išrinko valdybą dėl antro pus
mečio. Valdybon įėjo: pirmi
ninkas — Jack Andneivvs, nuta
rimu sekretorius — Anton Ma
la.“ hauskas, finansų sekretorius 
~ Auna Evans, iždininkas — 
Joseph German.

Nutarė rengti vasarinį pikni
ką drauge su kitomis lietuvių 
draugijomis. Toliau nutarė ir

žiavimą laiveliu į Bay Mill 
Park.

W. Peterson.
P. Jurkšaitis.

Detroit, Mich.
Tai bent “apsišvietęs!”

Musų apšvietiečių 2 kp. ko
respondentas, aprašydamas L. 
S. S. IHi kp. surengtas • pra
kalbas, kuriose kalbėjo d. P. 
Grigaitis, Naujienų redakto
rius, sako: “Nieko nekalbėjo, 
tik šmeižė komunistus“.

šitokį “apsišvietimą“ įsigyt 
jei bent pas apšvietiečius tik 
ir tegalima. Niekur kitur

Įvairios Žinios
žuvo kasykloje

MI NERS VIIIEE, PA.
Kazys Vilinskas, 23 m., ku

ris tik kelios dienos- prieš tai 
apsivedė, nukritus akmeniui, 
liko užmuštas Pine Ilill kasy
kloj.

tik

k p. 
tos 

komisija sako, 
kaip ko-

INKERMAN, PA.
Nuteisė kalčjiman

A. Remeika, kuris kiek laiko 
atgal padėjo dinamito po Du- 

nė-įbickio stubą, tapo nuteistas 3
ra galimybės išmokt vienu sa- mėnesiams. kalėj>iman ir 
kiniu du kartu pameluoti

Viena, d. P. Grigaitis pirmo
joj savo kalbos daly, kuriai pa- tas. 
šventė 1:15 min., kalbėjo apie 
Lietuvą, ir komunistų vardo 
visai neminėjo, tai gali paliu
dyti visi atsilankusieji. Ir ka
dangi kalbėtojas kalbėjo 2 va 
landi ir 30 ininutų per abi kai 
bas, tai antrai kalbai beliko 
45 minutės. Tai viena.

Antra, kiek ankščiaus 2 
korespondento pranešimo, 
pačios 2 kp.
kad tokių paukščių 
munistai, visai nėra, 
kp., komisija su teleskopo pa- 
gelba nemato komunistų, tai 
dar mažiau galimybės turi 
juos matyt apšvietiečių 2 kp. 
korespondentas! O kad komu
nistų nėra jūsų “apšvietimo“ 
rybose, tai kaip apšvietiečių 2 
kp. korespondentas gali sakyt 
kad P. Grigaitis, komunistus 
šmeižė? Jeigu antroje kalboje 
kalbėtojas ir suminėjo žodį 
“komunistai“, tai kalbėtojas ge
rai žino, kas jie per asabos.

Apšvietiečių 2 kp., korespon
dentui patartina šviestis, o ne 
“šviestis“.

— L. S. S. 116 kp. Org.
St. Spaitis.

Benton, III.
Didelė vėtra perėjo.

Naktį iš 17 į 18 birželio, apie 
3:30 vai., per Bentonų perėjo 
baisi vėtra su trupučiu ledų. 
Vėjas buvo tiek smarkus, kad 
rodės ir žemę nusineš. Nuosto
lių pridarė didelių: medžius iš
rovė ir nunešė -kiton vieton, 
daržus sunaikino, gyvulių ir 
paukščių išmušė. Daliau mies
telis atrodo kaip po karo. Ge- 
A P Uwo aĖiasojes učzia 
ra i dar, kad vėtra užėjo nak
tį, kada visi miegojo, o jeigu 
tai butų atsitikę dieną, tai gal 
ir žmonių butų žuvę, nes vė
jas visus telegrafo stulpus mie
stely išvartė. Žmonių, rodos, 
užmuštų nėra.

Bentonas ir taip buvo apmi
ręs, nes kasyklos stovi uždary-

u.žsi- 
mokėti $500 pabaudos. Remei
ka teisinosi, kad jis buvo gir-

Komunistu prakalbos

NANTICDKE, PA.
Geg. 25 d. buvo šešių komu

nistinių draugijų prakalbos ne
va protestui prieš ateivybės 
varžymą. Kalbėjo V. Tauras ir 
rinko aukas “Laisvei“.

Darbai

CABNEGIE, PA.
Plieno išdirbystėj darbai su

mažėjo, bet kasyklos dirba, 
nors uždarbis jose yra men
kas.

GABY, IND.
Darbai plieno išdirbystėje ei

na gana 
menki, 
veik

silpnai ir uždarbiai 
Lietuviai apsileidę ir 

nieko neveikia.

Dar vienas kunigas

BOSTON, MASS.
Geg. 23 d. tapo įšventintas 

į kunigus Pranas Strakaiiskas.

So. bostoniečiai pastatė operą 
“Eglė, žalčių Karalienė“

SO. BOSTON, MASS.
Geg. 30 d., Gabijos choras, 

pačiam kompozitoriui Mikui 
Petrauskui dalyvaujant, pasta
tė M. Pietrausko naują gražią 
iš liaudies padavimų šešių veik
smų operą “Eglė, Žalčių Kara- 
ienė”. Operos muzika esanti 
abai graži, pagrįsta liaudies 

motyvais, o ir dainuota ją ge
rai. Svarbiausių rolę, Žalčio, 
dainavo pats kompozitorius. 
Žmonių, nežiūrint karštos die
nos ir daugybės piknikų, buvo 
atsilankę į 1,300.

“Pirmoji Gegužės” scenoj

L(AWRENCE, MĮASS.
Geg. 18 d., L. Dailės dr-ja 

statė M. Petrausko operą “Pir
moji Gegužės“, vedant pačiam 
kompozitoriui. Pastatymas pil
nai nusisekė.

A| ^dividendai 
" dėl Rėmėjų
HICACjO Rapid Transit Company, 

operuojanti visas Chicagos Eleveito
rių Sistemos šakas, kviečia jumis dalytis 
Eleveitorių traukinių uždarbiu.
Šis bendras dalinimosi planas užtikrintas 
per p-ną Samuel Insull ir jo padėjėjus iš 
Eleveitorių įstaigų, tai yra planas, kuris 
jau parodė aiškų pasisekimą veikmėje Com- 
monvvealth Edison Kompanijos ir kitose 
viešo aptarnavimo įstaigose po jų vado
vyste.
Eleveitorių traukinių rėmėjai turi tą nepa
prastą progą dėl saugaus, pelningo invest- 
mento į

(■•■■■■■■■■■•■i I 'UI H |>JT—■■ >

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS. KREIPKITfiS ■ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

ANT NAUDOS. b

S. L FABIONAS 00,

809 W. 35111 St., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. v

Prior Preferred
rus

Mrs. MICHNIEVICZ- VIOIKIENE
AKUŠERKA

3111 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Chicago Rapid 
ransit Company

Jusij pinigai čia investuoti bus suvartojami pra
plėtimui ir pagerinimui patarnavimo, kad paten-, 
kinus didėjančius Chicagos transportaęijos reika
lavimus. Tie pagerinimai, netik padės miestui 
augti, padidins savasčių veytę, sutrumpins važinė
jimas! laiką, — bet tai lengvas būdas dėl “L“ rė
mėjų pasidalyti “L“ pelnais.

Dividendai Modami Kas Menuo
Šerai, $100. Kožnas suteiks jums 12 dividendų čekių ver
tėje $7.80 j metus už šėrą. Šerai yra paliuosuoti nuo as
meninės savasties taksų IIlinojuje. Dividendai yra pa- 
liuosuoti nuo normališkų Valdžios Ineigų. taksų. šita 
Šerų laida yra patariama per Illinois Commerce Čommiš- 
sion; bus paduota aplikacija, kad padėjus į Chicago Stock 
Exchange.

$10 Įmokėti; $10 kas mėnuo už serą
Jus galite pirkti už cash ar ęer lengvų taupymo planą, 
$10 įmokėdamas ir $10 per menesį už Šerą; 7% palukių 
skaitomi ant įinokėjimų. Del pilnų smulkmenų pasikalbėk 
su bile Eleveitorių darbininku ar rašyk dėl musų naujos, 
12 puslapių knygutės. Joje paduodami nuostabus “L.” 
faktai, ką kožnas chicagietis privalo žinot.

Utility Securities
‘ COMPANY

• t

72 West Adams Street, Chicago
Milwaukee Phone Randolph 6262 Louišville

DŪVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
• Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas goriausiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III

z

Telefonali

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

' Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedeliomis 10—12 dieną.

8418 So. Halsted St 
Valu 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

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

Optomatriat 
Tai. Boulavard 1487 
4641 S. AshlanS Ava 
Kampaa 47-tca gat. 

1-roa Inbaba

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 2Žnd St„ arti Leaviti 81.
Telephonai Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare, Se- 
redoj ir Pštnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokiai bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmai ir Biznius. Skoli
ną Pinigus ant pirmo mergišiais 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir |galiojimux 

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefoaaa Canal 1667.

Frnnklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefia mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wnllace St., 

Chicago, U. S. A.

Tol. Blvd. 8188
M. W<ritkevMI 

BANIS
AKUIERKA

Turiu patyrimą, 
■ Pasekmingai pa

tarnauju .moto- 
rims prie yjmdy- 
mo kiekvienam 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką p ri žiu ri
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

Zf^’DR. HERZMAH'^K
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 18

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
▼yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorlja: 1028 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4188

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jei akių silpnumas ar galvos skaud*- 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, II.’ 

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki t
Nedėlionvin nuo 10 iki 1 

Te. Boulevard 7679

S. W. BANES, Advokatai 1
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M. ) 

Room 909 Chicago Trust Beilding I 
7» Weit Monroe Street, Chicago I

Telephone Randolph 2910 |
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai. |

Pinigai
e v 

, . . - 18 .

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn StM 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tek: Pullman 6377.

Bridgeporto

Tai. Diarbon 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyjl
Room 1726

’ CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington 4b Clark

■amą Tal.i Hyde Park 8898

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero Av. T.CIcero 5036 

Bridgeport kitais vakarais
3236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

A. A. OLIS
ADVOKATAS'

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-5 

Vakarais
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6-8 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

21 So. La Salio St. Room 58t
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicago.
Tel. Yards 4681

* 1 111 ...... HM*

f

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279,

Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi 'dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo mūšų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATING S’UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663

LIETUVIŲ DAKTARAI
Telefonai Boulevard 1989 i

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną I
ir 6:80 iki 9:80 vakare ’

4608 S. Ashland Ave^ 
netoli 46th St., Chicago, UI. i

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phonil 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:38 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuoklt Prospect 0611

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos: 11 iki 4 po piet, 
6 iki 9 vakare

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą 

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

Telefonai Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 8587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1797 W. 47th SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo • 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MŪNKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 5 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phojne Boulevard 0696

Francuziškas Daktaras
’ k 4

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slapti ligi

Gydo su pagelba naujausių metodą 
X-Ray Spinduliai

Ofisag 1800 S. Ashland Ave^ Mk 
viršaus Ashland State Banke

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

■ Dr. J. ,W. Beaudette
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J. Girkalnis

reikalų mi- klasišku atskirų pramoninkų ir

Kunigas
legacijų koreferatai. Mes su pasi n,’nus> kad Lietuvoj gyvena apie

bir

Rei- 
pra-

įvertinimą politinių apsireiški
mų ir, antra, ;

Lietuvos klerikalai prisipla
kę prie valstybinio, lovio, kaip 
išbadėję keturkojai, griebia ką 
tik gali. Savo laiku panaikin-

Naujienos eina kasdien, ilsldriam 
Mkmadienius. Leidžia Naujienų lSw>- 
drovi, 1739 So. Haleted St, Chicago 
UI. — Telefoną* i RooMvalt 8503

17.00
8.50 

. 1.75 

. 1.25 
- .76

Ltsimosejimo kalnai
Chicago je — paltui

Metams....... .............................
Pusei metų______________
Trims mėnesiam* _____ __
Dviem mėnesiam_________
Vienam mėnesiui

Ebicagoje per neiioteju)
Viena kopija_  ■ 8c
Savaitei-------------------------------- 18c
Menesiui_______ __________ . , - 7Sc

Bavienytosa Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui 

Metam*

$8.0#
4.00 
2.00 

. 1J0 
, .75

Jie yra neišvengiama nuo
monių skirtumų pasekmė.

Pirmadienis, Birž. 28. 1924

HAU1IENOS
The Lithuanian Daily Nawa 

Published Daily Except Sunday
The Lithuaaian Naw* Pub. C©., Ine

Bditor P. ferigalti*

' 1789 South Halitad StnMt 
Chicago, IU.

Telephone Koosavalt 85M

Subscription Kates i
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Naivus žmogelis tasai Zi-p 
Inovjevas. Jam rodosi, kad i, 
jeigu jisai iškolios socialis- 
tus “buržuazijos vergais”, 
tai jau jie bus užmušti.

i Jisai pats save sumuša. 
Nes jeigu buržuazija negali 
apseiti be socialistų, tai reiš
kia, kad jie nėra buržuazijos 
vergai. '> '

Ažuot “užmušęs” socializ
mą, tarptautinis komunistų 
vadas pripažino tiktai tą 
svarbų faktą, kad buržuazi
jos viešpatavimas pasaulyje 
jau yra sulaužytas, ir tai — 
ačiū socialistams.

Socialistai dar neturi tiek 
pajėgų, kad galėtų vieni pa
imti visą valdžią j savo ran
kas, bet jau ir buržuazija 
viena nebepajėgia; valdyti. 
Sekantis laipsnis bus visiš
kas socializmo įsigalėjimas, i
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Anądien, kai tik-ką buvo 
atėjusi žinia apie Galvanau
sko kabineto puolimą, tai 
“Draugas” kaltino Naruše
vičių, kad jisai “nuvertęs 
Lietuvos valdžią”. Koalici
nio kabineto nuvertimas 
tuomet, vadinasi, buvo ne
geras dalykas. Bet dabar 
Chicagos laikraštis jau ve

*ką sako:
“Lietuva pagalinus su

siprato ir nusikratė “ben
dro darbo’ su savo neprie
teliais, bedievukais. Su
tvertas naujas ministerių 
kabinetas iš grynai katali
kiškų žmonių.”
Taip — bet argi ministe

rių uždavinys yra poterius 
kalbėti? Kultūringose ša
lyse valdžia i religijos daly? 
kus visai nesikiša.

A. L. T. Sandaros organe 
vienas sandarietis stebisi, 
ko “Naujienos” nuolatos ve
da polemiką su sandariečių 
laikraščiais, tarytum ieško
damos progos pasibarti. Ji
sai klysta. Barnių mes ne
mėgstame ir musų polemika 
turi visai kitokį pobūdį. 
Svarbiausioji musų polemi
kos dalis liečia grynai, prin
cipų klausimus — naciona
lizmo ir internacionalizmo, 
liberalizmo ir socializmo ir 
t. t. Nejaugi kuris protau
jąs žmogus gali pasakyti, 
kad ginčai tokiais klausi
mais yra bereikalingi? Mu
sų supratimu, jie ne tiktai
nekenkia visuomenei, bet at
virkščiai — padeda žmo
nėms giliaus suprasti visuo
menės reikalus, skatina juos 
prie galvojimo.

Kita dalis musų polemikos 
yra pašvenčiama taktikos 
(veikimo būdų) Klausi
mams. Mes stengiamės iš
aiškinti, kokie turi būt so
cialistų santykiai su kitomis 
musų srovėmis, kaip sociali
stai turi elgtis SLA. ir kito
se neutralėse organizacijo
se, kaip jie turi reaguot į 
įvairius įvykius Lietuvoje ir 
1.1. Natūralūs dalykas, kad 
jeigu ’sandariečių spauda 
siūlo kitokius veikimo bu
dus, tai iš to kyla ginčai.

1 Pagalios, trečioji musų 
polemikos su sandariečiais 
dalis yra tiesioginiai atsa
kymai į sandariečių laikraš
čių priekaištus ir užsipuldi
nėjimus. Jeigu tie laikraš
čiai neieškotų priekabių prie 
socialistų ir ypatingai prie 
“Naujienų”, tai mes galėtu
me turėti su jais daug ma
žiaus ginčų,. Kam jie, pav. 
prikaišioja socialistams to
kią nesąmonę, kad šie buk 
kada ten skelbę “Lietuvai 
nei cento”? Juk tas prie
kaištas yra melagingas. Vi
si žino gerai, kad socialistai 
tokių obalsių niekuomet ne
skelbė, bet, priešingai, pagal 
savo išgalią rėmė kiekvieną 
svarbesnįjį Lietuvos reika
lą. Kam sandariečiai eina 
net iki tokių insinuacijų,p •• i 
kad prasimano, buk sociali- 11X03.1101 JOS ££313S 
štai norį pasiglemžti SLA. 
iždą arba pasidalinti Susi- 
vienymu su bolševikais?

Šitokie ir panašus prie
kaištai yra visai bereikalin-ĮKauno muitine, valstybinis 
gi, ir jeigu “Sandaros” ben
dradarbiui rupi, kad butų 
mažiaus ginčų tarpe sociali
stų ir sandariečių laikraš
čių, tai tegu jisai padaro įta
kos į savo srovės laikraščius, 
kad jie tuos savo bereikalin
gus ir neteisingus užsipul
dinėjimus sustabdytų.

Ką sako Seya apie Kau 
|no konferenciją

Latvijos užsienių
nisteris L. Seya apie Kauno kon> pirklių grųpių favorizavimu vai-' 
ferenciją taip papasakojo. ! stybės bendrų interesų sąskai- 

“Konferencija turėjo du uždą- ■ ton. Konferencijoj nutarta į- 
viniu. Pirmiausia, užmegsti kurti tain tikrą ekonomijos ži- 
kontaktą ir tarpusavio nuomo-jnovų komisiją, kuri dirbs sutar- 
nių pasikeitimo keliu suderinti čių reikalu.
įvertinimą politinių apsireiški- Optacijds sutarties, deja, ne
inu ir, antra, sureguliuoti eilę1 pasisekė prailginti, nes tat pri- 
praktiškų klausimų, kurie, tiesa,1 klauso nuo Lietuvos Seimo, bet 
daugiausia liečia Latviją ir Lie- |*Lietuvos> delegacija pažadėjo ši- 
tuvą. Nuomonių pasikeitimas tuo reikalu daryti žygių. Sienų 
turi svarbos ypač lodei, kad kon- perėjimo klausimą galutinai su- 

valstybės jau senai i reguliuos Latvijos ir Lietuvosžėravusios 
nebuvo kartu pasitarusios.

Konferencijos veikimas buvo 
paskirstytas į 3* komisijas: poli
tikos, ekonomijos ir administra
cijos — technikos. Politikos ko
misijoj Lietuvos delegacijos pir
mininkas, ministeris p. Galva
nauskas laikė platų referatą, po 
kurio ėjo Latvijos ir Estijos de-

i Latvijos ir Lietuvos 
vidaus reikalų ministerių atsto
vų pasitarimai.

Del pašų ir vizų laikinai nu
tarta taikinti Lietuvai tą pačią 
tvarką, kuri praktikuojama tarp 
Latvijos ir Estijos. Taip pat su
tvarkytas opusis mokyklų'klau
simas — reciprociteto pagrindu. 
Jis turi ypatingos reikšmės, atsi-

Solovcų žodyne

Jeįgu sandariečių laikraš
čiai liautųsi darę socialis
tams neteisingus ir įžei
džiančius priekaištus, tai vi
sos diskusijos tarpe, jų galė
tų eiti daug vaisingesnių ir 
abiem pusėm malonesniu bil
du. Be diskusijų ir ginčų 
apseiti negalima — ypač te
nai, kur yra gilių nuomonių 
skirtumų. Bet galima ap
seiti be aštraus tono ir pik- 

jeigu 
daly- 
kokie

tų užsi varinė j imu,
kiekvienai pusei rupi 
ko aiškinimas, o ne 
Kiti, žemesni tikslai.

Joks bešališkas žmogus 
nepasakys, kad “Naujienos” 
nesistengia kiekvienam gin
če su tos arba kitos srovės 
laikraščiais statyti pirmon 
vieton principialę arba vi
suomenišką klausimo pusę. 
Mes geidžiame, kad taip pat 
elgtųsi ir musų oponentai — 
tuomet butų daug smagiau 
ir visų laikraščių vedėjams, 
ir jų skaitytojams.

Kietą riešutą teko mėgint 
perkąst ‘ Grišai Zinovjevui. 
Trečiojo Internacionalo kon- 
grėsė jisai pareiškė:

“Anglijoj — ‘socialistų’ 
valdžia; Francijoj fakti- 
nai socialistai irgi val
džioje, nes be jų balsų 
Herriot-Painleve pasilai
kyti negali nei dienos; Vo
kietijoj, be socialistų da
bartinė valdžia tuoj su-j 
griūtų; Danijoj — sociali-j 
stų valdžia; Vanderveldel 
(Belgijoj. “N.” Red.) taip 
pat rengiasi prie valdžios 
paėmimo, žinoma, ramiu 
budu.”
Konstatavęs visa tai, Ko- 

minterno pirmininkas klau
sia, ar tai reiškia socializmo 
įtakos kilimą; ir atsako:

“Ne, tai reiškia, kad 
buržuazija ne tik karo 
metu, bet ir taikos metu 
jau negali apsieiti be so
cialdemokratų vergų”.

nuo ugnies draudimas, nes tai 
buvo reikalinga nekurtoms pri
vačioms klerikalų organizaci
joms. Nesenai iškilo aikštėn 
netikslus, suvartojimas valsty
bės lėšų, duodamų pavidale pa
šalpų katalikų moterų draugi
jai ir tokiai pat Ūkininkų Są
jungai. Kad pateisinti gautuo
sius iš valstybės iždo pinigus, 
minėtos organizacijos pristatė 
1‘iktyv’es, padirbtas sąskaitas, 

buvo tiek drąsus, 
ir tą pačią veislinių

Katalikai 
kad vieną 
vištų guštę pardavė' keturis 
kartus ir keturis kartus" neva 
gavo pinigus, — sąskaitas, ži
noma, pristatė valdžiai, kad jo
mis padengti gautuosius avan
sus.

Nutarta 
Angluose

užtraukti paskolą 
gelžkelių statybai.

I Viskas atlikta ir padaryta, 
kia pasirašyti paskolą ir 
dėti gelžkelių statybą. Bet 
ta ir tęsta, galop Seimas,
želio 6 d. klerikalų Halsais iš
braukia visus gelžkeliams sta
tyti pinigus. Mažai to, tų pa
čių klerikalų balsais neva nu
tarta statyti gelžkelius nuo Tel
šių iki Kretingos ir nuo Rudos 
iki šakių. Nutarta absurdas ir 
visiška nesąmonė, nes kam 
statyti tokius gelžkelius, kurie 
nebus surišti su kitais gelžke
lių mazgais?’ Galima suprasti 
gelžkelį Šiauliai, Telšiai, Kre
tinga, bet jokiam protui, nepa
siduoda linija Telšiai-Kretinga, 
nes ji jokios reikšmės nei 
Klaipėdai, nei Lietuvai neduo
da. Tą patį reikia pasakyti 
ir dėl šakių-Rudos gelžkelio. 
Bet klerikalai nutarė ir tiekto. 
Kam tai padaryta? Padaryta 
tam, kad kun. Vailokaitis, pra
švilpęs savo kapitalus nereika
lingoms statyboms, galėtų at
sigauti prie valstybinio lovio. 
Kun. Vailokaitis numato pasko
lą par privačius biznierius, to
dėl jis atmeta Anglų valdžios 
lėšas. Tam tikslui reikia .su
griauti gelžkelių statybą ir tuo
met bus liuosos rankos.

Klerikalų berneliai Seime tą 
atliko, atliko kuopuikiausiai ir 
geriausiai.

Žinoma, 
bandymai
kraštui ir joks mąstąs žmogus 
su jais sutikti negali. Įvykus 
tokiam klerikalų begėdiškam 
balsavimui p. Galvanauskas-ža
da pasitraukti iš valdžios. [Jis 
jau pasitraukė. —Red.]. Drau
ge su juom išeis iš valdžios ir 
liaudininkai. Liaudininkams 
laikas mesti penėjimą Lietuvos 
parazitų klerikalų. Šitie parazi
tai žada dar vieną smūgį su
duoti, būtent, ‘pąnaikintif ap
skričių savivaldybes. Taigi ar
tinasi koalicijos galas. Tur būt 
jis įvyks šiomis dienomis. Apie 
visus įvykius telktų daug rašy
ti, bet gal apie tai sekančiam 
kartui.

Kaunas, 7-—VI.

šitie visi klerikalų 
yra begalo žalingi

! tenkinimu galėjome konstatuoti, 
kad politines padėties įvertinime 
didelių nuomonių skirtumų nėra. 
Ypatingai pabrėžtinas atskiroje 
rezoliucijoj išreikštas pageidavi
mas —‘ suderinti savo veikimą 
Tautų Sąjungoj, ypač nusigink
lavimo klausimu. Tautų Sąjun
gos šio rudens plenume šis klau
simas užims vieną svarbiausiųjų 
vietų. Tenka laukti, kad Angli
jos darbininkų valdžia įneš nau
jų pasiūlymų. Taip pat rinkimų 
rezultatai Prancūzijoje leidžia 
manyti, kad šis mažosioms val
stybėms taip svarbus klausimas 
bus pastūmėtas pirmyn. Reikia 
pabrėžti, kad Lietuva nei komi
sijose, nei plenumo posėdžiuose 
nei kartą nepakėlė Vilniaus klau
simo, kas rodo jos norą neapsun
kinti likusiųjų delegacijų padė
ties. Vis dėlto aiškiai matyt, 
kad neišrištas Vilniaus klausi
mas labai apsunkina Lietuvos 
užsienio politiką. Pasirašydama 
Klaipėdos konvenciją, Lietuva 
padarė rimtą žingsnį savo už- didesnės dalies 
sienio santykių sureguliavimo 
reikalu. Nors konvencija Lietu
vai palanki, vis dėlto ji uždeda 
jai kai kurių sunkių pareigų, 
pav., sumokėti dalį Vokietijos 
reparacijų.

Po referato ėjusiuose debatuo
se likusios valstybės išdėstė sa-^ 
vo santykius su savo kaimynė
mis valstybėmis. Bendrai imant, 
jie vienodi ir patenkiną išskyrus 
Lietuvos ir Lenkijoj.

Konferavusių valstybių santy
kiai su Tar. Rusija nėra atsimai
nę. Taip pat, matyti, neturi pa
grindo gandai, kad Londono Ru
sų Anglų konferencijoje galį kil
ti klausimai] kurie tiesioginiai 
liestų Pabaltės valstybių intere
sus. Mes Londono konferenciją 
atydžiai sekame, bet neturime 
jokių žinių, kurtos patvirtintų 
gandus, kad Latvija virstų de
rybų objektu.

Ekonominės sutarties reikalu 
mes vis laikėmės nuomonės, 
kad jos dėsniai turi laikytis 
Latvijos-Estijos sutarties. Vis 
dėlto ekonominės sutarties Kau
ne nepasisekė pasirašyti. Tat 
galėjo įvykti tik tuo atveju, jei 
Lietuva pilnai \ prisidėtų prie 
Latvijos-Estijos sutarčių. Betgi 
prie kai kurio susitarimo prieita. 
Taip, visos 3 delegacijos nutarė, 
kad ekonominių sutarčių pagrin
dai! turi būti padėtas augštas 
bendradarbiavimas, kurs eitų 
daug toliau už didžiausio palan
kumo principą. , Bet dar neiš
rištas klausimas dėl bendradar
biavimo didumo. šituo reikalu 
radikaliausių pasiūlymų teikė 
Latvija. Musų delegačija numa
tė pilną muito uniją, bet tuo at
veju, jeigu ji yra negalima, tad 
bent panaikinti muito siena vi
daus gaminiams. Lietuva pa-' 
siūlė du prekių sąrašu:; a) lais- 
vai įleištinoms j, prekėms ir. b) 
prekėms su sumažintu muitu. 
Suprantaina, šita minimais pro
grama liestų tiktai Lietuvą ir 
Latviją, ir Lietuvą ir Estiją. To
kie sąrašai sunku sustatyti, bet 
jie turi ir principialių prieštara 
vimų. Tokia tvarka laikoma

20,000 latvių, o Latvijoje 35,000 
lietuvių. Pasirašyta taip pat so- 
cialės apsaugos sutartis, kuri 
kiekvienai valstybei uždeda pa
reigą rūpintis savo piliečiais. 
Principe susitarta dėl sanitari
nės sutarties ir teismo sprendi
mų išpildymo civilėse bylose.

Del pačios konferencijos galiu 
pasakyti, kad ji ėjo labai sklan
džiai. Sekanti * konferencija į- 
vyks Rygoje, bet jos laikas dar 
nenustatytas.

Ekonominiu atžvilgiu Lietuva 
kyla. Pinigų stoka beveik iš
vengta, užsienių prekybos ba
lansas aktyvus, Renffa ,p*Ąmėti, 
kad Lietuvai pasisekė sulaikyti 
miškų kirtimą, apie ką mes tik
tai galvojam”. (Elta).
JUNGTINĖS VALSTYBĖS GA- 
LĖTŲ MAITINTI DAUG DAU- 

. GI^IU GYVENTOJŲ.
Jungtinės Valstybės yra tur

tingos dideliais žemės plotais ir 
galėtų išmaitinti 300,000,000 gy
ventojų, beveik nesiremiant ant 

įvežimo valgių 
ir kitokių reikmenų, kaip kad 
šiandien yra daroma, taip sako 
Jungtinių Valstybių Agrikultū
ros Departamento ekspertai, ku
rie riša problemas kaip sunau
doti atliekamus žemės plotus. 
Bet toks didelis gyventojų skai
čius turėtų priimti kitokias gy
venimui sąlygas, ir turėtų palai
kyti ūkių ir girių produktus 
daug augštesniame laipsnyje.

Prie šios išvados prieita išstu
dijavus gyvenimo sąlygas vaka
rinėse Europos šalyse, ypač Vo
kietijoj ir Britanijoj. Visi faktai 
studijavimui yra iš prieškarinių 
laikų. Žinoma, nepatariama 
Jungtinėms Valstybėms nuženg
ti prie Europos gyveninio sąly
gų. Imant pavyzdžiui Europos 
sumanymą, sunaudoti atlieka
mas žemes, parodoma kokius 
žingsnius Jungtinės Valstybes 
turės imti, kad pavalgydinus 
nuolat augančius gyventojus ne
siremiant ant valgimų iš kitų ša
lių.

Butų reikalinga padaryti di
deles atmainas, kad išmaitinus 
300,000,000 gyventojų. Reikėtų 
daug mažiau valgyti mėsos, kad 
neleidus gyvuliams visai išnykti. 
Tuo pačiu syk reikėtų daug dau
giau vartoti valgių gaunamų iš 
žemės. Yra departamento eko
nomistų aprokuota, kad žemės 
produktai turėtų, būti padaugin
ti ant 50 nuošimčių, ir tas tu
rėtų būti padaroma su gyvuliais. 
Patyrimai nekurtose Europos 
šalyse parodo, kad tai galimas 
daiktas.

Apart žemės ant ūkių dabar’ 
tiniu laiku Jungtinėse Valsty
bėse dar yra 600,000,000. akrų, 
kuriuos butų galima sunaudoti, 
nors didesnė jų. dalis yra nepro
duktinga ir jų išdirbimas daug 
atseitų. Vjenok dalis šios žemės 
turėtų būti laikorria ganyklomis, 
ir reikėtų tinkamai paskirstyti 
žemę javams ir ganykloms. 
Apart to, dar lieka 470,000,000 
akrų žemės tinkamos vieritik 
ganykloms, ir apie 270,000,000 
akrų drėgnos žemės tinkamos 
tik girtoms. — [FLIS].

E. Šiem, M. Opeskina, M. Rainr- 
na.

Vien tik Salovcų salose tiek 
sukišta socialdemokratų. Bet 
kur kiti lageriai, kur šaltasis 
Sibiras! Ištiktųjų komunistai 
gali “pasididžiuoti” savo krtf: 
vinais darbeliais, nes jie pra
lenkė ir kraugerio"caro budelius.

Įvairenybes
AMERIKOS VĖLIAVOS 

ISTORIJA.

Pereitų 
čekistai

Čekis- 
kraujo

Komunistai negalėdami įveik
ti Rusijos darbininkų partijos 
socialdemokratų ir apskritai so
cialistų griebiasi tokių biaurių 
priemonių, kurios buvo svetimos 
net kruvinąjam carui. Caro bu
deliai savo įdejinius priešus vi
saip kankino. Tas kankinimo 
priemones komunistinė buržua
zija pilnai pasisavino. Ne tik pa
sisavino, bet ir naujas išgalvojo, 
tuo pačiu pralenkdami kruvinąjį 
carą. 

♦
Kad izoliavus socialdemokra

tus ir kitus socialistus nuo ma
sių komunistai budeliai įtaisė 
lagerius tolimos šiaurės Baltųjų 
jurų ledinuotuose Salovcų salo
se. šie lageriai pilnai įzoliuoja 
politinius kalinius ne tik nuo 
masių, bet ir šeimynų bei pažįs
tamų. Čia komunistai ir sugru
do veikliausius socialistinių par
tijų darbuotojus. Jie atiduoti 
kruvinų čekistų (buvusių ca?o 
ochrančikų) globai. Nuo tų 
kraugerių malonės priklauso po
litinių kalinių gyvybė, 
metų pabaigoj budeliai 
surengė kruviną puotą, 
tai ištroškę darbininkų
žiauriausiu budu sušaudė be jo
kios kaltybės 6 politinius kali
nius. Net “padoresniems” ko
munistams pasidarė geda ir 
jiems griežtai reikalaujant pa
skirta Komisija kruvinosios Sa
lovcų puotos įvykiams ištirti. 
Toji komisija, žinoma, susideda 
iš čekistu, tokių pat kruvinų, 
kaip ir lie, kurie šaudė nekaltus 
žmones. Iš tos komisijos, žinor 
ma, nėra ko daug laukti. Atvy
kusi komisija pasiūlė politiniais 
kaliniams išskirti iš savo tarpo 
du atstovu, kad sykiu su komi
sija “ištyrus” padėtį. Tačiau 
kaliniai atsisakė tai daryti reika
laudami, kad komisija butų su
daryta su atsovais nuo socialis
tinio darbininkų Internacionalo. 
Iki šiol težinoma šios pavardės 
užmuštųjų, būtent: Ekatova, G. 
Bilima—PasSerniak, Nat. Ban- 
er, G. Kačarovski, B. Popov ir 
M. Gorelik.

Be užmuštųjų Salovcų lage
riuose yra dar 252 politiniai ka
liniai (193 vyrai ir 59 moters). 
Iš bfendro skaičiaus: socialdemo
kratų—-101 (82 vyrai ir 19 mo
terų) ; socialistų revoliucionierių 
—101 (81 vyras ir 20 moterų); 
anarchistų — 39 (19 vyrų ir 15 
moterų); kairiųjų socialistų re
voliucionierių—16 (11 vyrų ir 5 
moters).

Socialdemokratų uždarytų .So
lovcų salose pavardes, būtent:

G. Zaičik, A. Malkin, F. Zacha 
i;ov, V. Asoviski, F. Judin, F. 
Junkerov, B. Bogdanov, S. Ceit- 
lin, F. Belovskis, S. Kąrelic, 1. 
Egiz, A. Levin, A. Fišman, I. 
Rozen, 1. Spivak, I. Jakubson, I. 
Pamkovskis, Bernštein, A. Kon- 
stantinovskis, B. Berman, B. Ru 
binštein, L. Bloch, B. Korobov, 
A. Kokin, I. Treger, V. Neimark, 
D. žmud, M. Gerševič, L. Po- 
pliak, B. Sapir, A. Judov, 1. Aus- 
lender, A. Kranifeld, L. Zimin,
L. Gurvie, 1. Papiport, 1. Raviko- 
vič, A. Brande, M. Kompanec, 
V. Salnikov; moters: E. Dinza- 
kava, P. Avdeveja, Ch. Struns- 
kaja, L. Tolparova, L. Kagan, P. 
Dmirtrijeva, M. Tiumina, V. La- 
zareva, R. Elman, A.’Mironovą, 
K. Kuprinova, F. Zelbst, D. Ai- 
zenberg, S. Gorelik, A. Zdanov,
A. Kričevski, E. Kantorovič, M, 
Kononenko, I. Kušin, M. Rogalis, 
Z. Skegin, V. Frocov, I. šneider, 
Ghaimovre, šimšelevič, Stakel- 
berg, V. Trachtenberg, S. Trach
tenberg, A. Samarin-Spicin, S. 
šans, F. Vaincvaig, Mejerov- 
Trojanski, V. Elkin, G. Malkin,
M. Masovei^M. Frėger, M. Že
mei; L. Kušina ir R. Lurje-Kas- 
tėliąnskaja] Z. šternberg, Z. Zo- 
latoriov, G. Ičelis, Gubennan, I. 
Mas, S. šapiro, X Gimelfarb, O. 
Keilis, J. Kon, 1. Kunin, Ch. Sen- 
derichin, I. Sejčuk, Fleišmacher,
B. Kočarovski, S. Čaiko, V. Sar 
fonov, A. Osidže, Ch. Breiman,

Amerikos vėliava yra trečia 
seniausia tautinė vėliava pasau
ly; senesnės už Anglijos Union 
Jack ir Franci jos trispalvę.

Vėliava buvo autorizuota Kon
greso 1777 m. birželio 14 dieną, 
kuri paminima kaipo Amerikos 
vėliavos diena.

Pirmiausiai vėliava užplevė- 
savo 1777 metais rugsėjo 3 die
ną ant Stanwix Tvirtovės kur 
dabar stovi miestelis Rome, N. 
Y. Pirmu kart karės laukan iš
nešta rugsėjo 6’dieną 1777 me
tais.

Buvo nuspręsta kad kiekvie
noj valstijoj butų žvaigždė ir 
juosta viso sudarant trylika 
žvaigždžių ir trylika juostų, nes 
valstybės originaliai buvo suda
rytos iš trylikos kolionijų.

1794 metais Vermont ir Ken- 
tucky valstybės priėmus unijon 
ir žvaigždžių ir juostų skaičius 
pasididino iki penkiolikos. Pri
sidedant prie unijos kitom val
stybėm pasidarė aišku kad gali 
būti perdaug juostų. Tada Kon
gresas 1818 metais juostas su
mažino iki trylikos kurios re
prezentuoja trylika originalių 
valstybių kuomet žvaigždės pri
dėta po vieną kiekvienai valsty
bei prisijungus, šis įstatymas, 
tebėra įstatymu ir šiandien.

Ši vėliava pirmiausiai užple- 
vėsavo ant trylikos valstybių 
Atlantiko Pakraščiais, kur gy
veno apie trys milijonai žmonių, 
šiandien ji plevėsuoja 48 valsty- 
vėse visam kontinente nuo jurų 
iki jurų ir 130,000,000 žmonių 
reiškia . jai ištikymybę. šios 
garbingos padėties susilaukė di
dele žmonių meile ir pasišventi
mu.

.Piliečiai ją kėlė, o didvyriai 
mirė už ją. Yra matomas tvir
tos dvasios ženklas, kuris atne
šė laisvę ir gerovę Amerikos 
žmonėms. Tai yra visų musų 
vėliava. (FL1S).

NAUJOS RŲŠIES KURAS.

Didelės svarbos turi šių dienų 
pramonėje nauja kuro rūšis, j 
dulkes paversta medinė anglis. 
Šios pušies dulįkės atlieka tą 
pat, ką ir skystasai kuras, su vi
somis pastarojo ypatybėmis; jos 
tam tikrais ventilątoriais įpučia
mos į kūryklą, kame ir sudega 
neliesdamos kūryklos sienų. Kū
rykloj ų kiekviena dulkelė ap
suptą oro ir šio dėka degimas 
esti vienodas.

Oro kiekį visuomet galima tik
sliausiai reguliuoti. Pakeitus 
fabrikuose paprastas kūryklas 
anglimis kūryklomis anglies dul
kėmis pasisekdavo pasiekti di
delio taupimo.

Be to, šis metodas turi tą ypa
tybę, kad kūriko darbas visai 
atpuola ir dar palengvėja pečių 
ir katilų priežiūra, nes ugnies 
karštis padinamas sumažini kū
rykloje oro kiekį, o sumažina
mas orą padidinus.

Dėlei Šio kuro gerų ypatybių 
amerikiečiai pirmi atkreipė do
mesį ir jau pas juos šis metodas 
spėjo gerokai išsiplatinti. Antri 
po amerikiečių griebėsi šį kurą 
naudoti prancūzai. Jie kol kas 
dar tik automobiliams jį taiko.

SMULKIOS ŽINIOS

Telšiai, gegužio 10 d. Astuoni 
varstai nuo Telšių, Sedos link, 
rąndasi mažas miškelis. Dar iš 
ryto apie aštuntų valandą važia
vo du žydu. Juos užpuolė trys 
plėšikai ir atėmė 230 dolerių.

—Estera.
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DR. VAITUSH, O. D.Ateiviai vaistininkai ir
f armacevtai Suv, Valst.
Tarpe vėliausių ateivių mes 

randame daug vaistininkų ii 
farmacevtų,- kurie norėtų suži
noti kokiose aplinkybėse jie ga
lėtų dirbti toj srity. Šios šalies 
įstatymai labai įvairus. Neku- 
rios valstijos pripažįsta skirtu? 
mą tarp farmacevto ir vaistinin
ko, o pusė valstijų reikalauja, 
kad jie butų Suv. Valst. pilie
čiai.

New Yorke vaistininkas gali 
praktikuoti tiktai taan mieste, 
kurs turi ne daugiau tukstan- 
ties gyventojų. Missouri valsti
joj—ne daugiau penkių šimtų. 
Bet kaip vaistininkas gali gauti 
leidimą praktikuoti? New Yorke, 
Pennsylvanijoj reikia išimti lei
dimas; kitur gi ne.

Pirm negu imti kvotimus, be
veik visos valstijos reikalauja, 
kad aplikantas dėl farmacevto 
leidimo butų 21 metų amžiaus, 
užbaigęs nuo 2—4 metų augštes-

ŠOKS RU SU OPEROJ

Gali De Mamay,
baletas, susidedantis iš 25 * žmonių ir vedamas Lo-

Iš Draugystės Palaimin
tos Lietuvos veikimo

Mitingas. Nepaprasta pagelba 
nariui ligoniui.

kurios

A -f- A
Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

nę mokyklą, ir turi užbaigti ke
turių metų tarnystę prie prak
tikuojančio farmacevto (jeigu 
aplikantas užbaigė arba lankė 
per dviėjus metus pripažintą 
vaistininkystės mokyklą arba 
kolegiją tas bus skaityta 
kaipo pusė patyrimo) ar
ba turi užbaigti pripažintą 
mokyklą arba kolegiją. Kelios 
valstijos (Ne\v Yorkas, Ohio, 
Pennsylvania, VVisconsin) apart 
viršminėtų reikalavimų dėl že
mesnio ir profesionališko moks
lo, priverstinai reikalauja užbai
gimą pripažintos vaistininkys
tės mokyklos arba kolegijos.

tEUS] J

CHICAGOŠ
ŽINIOS

Išplepėjo miegodamas, pakliu
vo kalėjimam

Dr. Bobert E. Schaeffer, mo
kytojas tūloje medicinos mo
kykloje, mėgo kalbėti‘miegoda
mas. Bet vieną kartą jis per
daug išsiplepėjo ir to pasekmė
je dabar sėdi .kalėjime už dvi
patystę.

Jis gyveno su savo pačia, ku
rią vedė dvejetą metų atgal, 
Grasmere hotely ir miegoda
mas išsitarė, kad jis myli kitą 
in.erginą. Pati pradėjo tyrinėti 
ir surado, kad jis tą merginą 
yra vedęs sausio 21d.

šeši žmonės užmušti 
automobilių.

Pereitą penktadienį automo
biliai pasiėmė šešias aukas 
du vaikus, tris vyrus ir vieną 
moterį. Dar keli vaikai liko su
žeisti.

Koroneris sako, kad karštas 
oras išvarė gatvėn kaip vaikus, 
taip ir automobilistus ir todėl 
skaičius nelaimių žymiai padi
dėjo.

Du žmonės liko užmušti ka
da automobilis užgavo arklį. 
Automobilistas susimaišė, nete
ko kontrolės ant automobilio 
ir automobilis nusirito nuo ke
lio į gilų griovį, kuriame apsi
vertė. Toje nelaimėje dar trys 
žmonės liko sužeisti.

boiko, šoks Bušų Operoj.

žaibas užmušė vaiką.

Bet Chicagos apieMnkėse žuvo 
22 žmonės ir pridaryta daug 
nuostolių.

Pereitą penktadienį smar
kus lietus su perkūnija suma
žino karštį, bet kartu tas lie
tus ir kartu siautusi audra pri
darė didelių nuostolių.

Chieagoje žaibas užmušė vie
ną vaiką, Joseph Masek iš 
Stickney ir vieną vaiką nurė
dė ir sunkiai sužeidė Jackson 
parke po medžiu, kur jis buvo 
pasislėpęs nuo lietaus.

Bet didžiausių nuostolių bu
vo aplinkinėse valstijose. Nuo 
karščio ir audros Ohio valsti
joje žuvo 17 žmonių. Wiscon- 
sino valstijoje vėjas išlaužė 
ir išvartė medžius ir stulpus ir 
daug gyvulių užmušė. Polo, UI., 
liko užmušta viena mergaitė, 
kuri užmynė vėjo nutrauktą 
elektros vielą. Trys žmonės li
ko užmušti ties Gobson City, 
III., kada didelis medis laike 
audros užvirto ant automobi
lio,- kuriuo jie važiavo.

Apskaitoma, kad neskaitant 
didelio skaičiaus žuvusių žmo
nių, audra pridarė materialinių 
nuostolių mažiausia už $3,000,- 
000. Vien \Visconsine (Keno- 
sha paviete) pridaryta nuosto
lių už $1,500,000.

“Jaunoji Birutė”
Pereitą terčiadienį, birž. 19 

dieną, Mark Whitc Sąuare 
svetainėj įvyko Jaunosios Bi
rutės muzikos ir dainų pamo
kos, o paskui ir susirinkimas. 
Narių buvo didelis būrelis ir 
didelis skaičius jų tėvų.

Iš komiteto metinės atskai
tos paaiškėjo, kad Jaunoji Bi
rutė turi savo ižde $58 pinigais 
ir keletą muzikalinių instru
mentų vertės $70. Po susirin
kimui buvo dalinamos dovanos 
labiau pasižymėjusiems vai
kams.

Užsidarius viešosioms mo
kykloms, Jaunųjų Birutiečių 
dalis išvažiuoja griežti į Pala
tine, 111., vasarnamį, kur jie 
bus iki atsidarymo mokyklų 
rudeny.

P. Sarpalius pranešė, kad jis 
išvažiuoja atostogoms dviems 
mėnesiams. Per tą laiką moky
tojauti apsiėmė J. Uktveris.

—Japų-Janis.

Draugyste Palaimintos Lie
tuvos laike priešpusmetinį. su
sirinkimą birželio 8 d., Mali- 
nauskio salėj, 1813 So. Halsted 
gt. šis susirinkimas buvo atvi
rutėmis sušauktas.

Pirm. Fr. Baceviče atidarė 
susirinkimą apie 1:30 vai. po 
pietų. Pirmiausia liko priim
tas naujas narys d. Stanislovas 
Drungcll. Atlikus priėmimo ce
remonijas, skaityta protokolas 
iš pereito susirinkimo, kuris li
ko priimtas. Toliau seka rin
kimas įvairių komisijų. Del 
peržiūrėjimo knygų išrinkta 
komisija iš d.d. Kaz. Radaus
ko ir Pet. Mickaus. Del suren
gimo pikniko, kuris bus rug
pjūčio 31 d., išrinktas komite
tas iš Ant. Jociaus ir Jono Šeš
takausko. Del draugystės pu
sės metų knygų peržiūrėjimo 
komisija išrinkta iš šių drau
gų: Ant Tamkėviče, Kaz. Kaz
lauskas ir Kast. Stulas. JDi’au- 
gas F. M. dėl geresnio ligonių 
prižiūrėjimo davė įnešimą, kad 
ligonių lankytojai butų sam
domi ir kad narys už paliuosa- 
vimą nuo lankymo ligonių mo
kėtų į draugystės kasą po 50

JULIJONAS' SĄLKAUSKAS

Birželio 20 dieną, 1924 met. 
persiskyrė su šiuo pasauliu, am
žiaus sulaukus 47 metų, išgy
venęs Amerikoj 25 metus. Pa
eina iš Lietuvos,. Kauno vedy
bos, Žagarės valsčiaus, Skaisgi- 
rės parapijos, Dvalačių kaimo. 
Paliko nuliudime dvi dukteris: 
Antaniną 11 metų ir Gentruta 7 
metų, moterį Kazimierą ir dvi 
seseris, Viktoriją Pakštienę, 
Amerikoj ir Antaniną Bičiunie- 
nę Lietuvoj.

Meldžiu gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse, ku
rios įvyks panedėly birželio 23 
dieną 1924 metuos iš namų 2040 
So. Halsted St. 2 valandą po 
pietų į Tautiškas Kapines.

Nuliūdę Giminės.

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIU LIGAS

jums skauda galvą? 
jūsų akys ašaroja? 
yra uždegtos ?

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ar 
Ar
Ar _ _
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar tyri žvairas akis? ,

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto ap- 
tiekos. kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos ruo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

■

Lietuvių Rateliuose
Kudirka pakviestas į 

Rūsy Operą
aOrganizuojamos Bušų Ope

ros <1 i role t ori u s o-f letaliniai pa
kvietė p. Justų Kudirkų dainuo

ti operoje. Operai jau gauta 
žymus italų dainininkai, o 
taipgi Gali De Mamay baletas, 
susidedantis iš "25 žmonių. Ba- 
elmeisteriu bus Tadeusz iLo- 
boiko. Operų statymus praisi-4 
dės liepos 4 d. Palace teatre 
(Blue Island ir Boosevelt Bd.)

Palengvins akių įtempimą, kurie 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamų akių karitj atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausia* 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bculevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas <lantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
plcitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visą savo darbų, h 
šernas musų kainas. Sergėkite sąv« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashland Avė.

PuriTan 
MALT 

EXTRACT

“ Aukščiausios KŲŠies” 
Vienas bandymas Puritan pa
varys jumis jo draugu visados.

TURTINGAS, STIPRUS IR 
SKIRTINGAS nuo Įeitu — 
jvjs< viHiiomet reikalHuaite jo.

Padarykite bandymą — tai 
žinosite.

I’uritan pate patvirtina savo vertę
Dvi rųšis — Plain Puritan 

, Malt Extract 3 uncijų pakelia 
> apynių ir Puritan Hop-Fla- 
. vored Malt Sugar Syrup.

PuriTan
‘Highest

.  ................................ ................. ' 1 ................................................................. I.ĮII A ■>'

John Waynack & Co.
I

Karpeiiteriai ir Nainy Kėlėjai
Gauk musų apskaitliavimą ant visokio karpen- 

deriško darbo^fondamento mūrinio ar stulpų. Vi- 
i

sas darbas garantuojamas. Dvidešimts metų paty
rimo tame biznyje.

Atsišaukite vakarais po 6 vai.

2109 W. 18th Place.,

Tel. Roosevelt 3137

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.'

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di- 
deja eilčrriis, aĮjysakonijs, mokslo sstr’<iijpsil.i<xis, zinipIYliS 

visų pasaulio kraštų ir Lietuvos,

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. 0 už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ, 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kaina $60

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligW NAPRAPATI- 
JOS budy — be vaistu, be 
( a operacijų

4647 So. Halsted St,
Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.

Tai. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Tuomi padarysi dideli smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėji ir. 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalįkatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS'
1739 S. Halsted Str 

Chicago, III.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

Mes siunčiame pinigus 
Lietuvon per didžiausias ir 
tvirčiausias pinigų siuntime 
įstaigas pasauly: Naujienų 
Bendrovę ir Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Banką. Pi
nigai yra išmokami greitai 
ir teisingai. Niekur negali 
būt geriau.

Taipgi parduodame laiva
kortes į Lietuvą ir iš Lietu
vos — naudingas ir teisingas 
patarnavimas.

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha. Wis. *

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.
D. C., D. O., N. T.

Gydau Įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Avė., Chicago, III.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

Telephone Lafayette 4543

- LITTLE — 
SPINOGPAPHS

Nesiklausk kelio ak
lo žmogaus.

Tai ištikrųjų tas bu
tų paikas, kurs klaus
tų kito ką jis mano 
apie Chiropfaktiją, 
kuomet anas nėra pie- 
ko apie tą mokslą gir
dėjęs. .

Pasiterauk pas tą 
vyrą ar moterį, kurie 
turėjo pasekmes — 
SVEIKATA — kada 
kiti budai neveikė.

Tel. Boti Ievarcl 7006 
I>R. J. M. HNS1X5W, 

Chiropractor
1645 W. 47 SY.. Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną <-------------------------------- >
Tel. Lafayette 4228.

Plumbing, Reating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-ih St. Chicago. III.

Mr. I. Knowitt By Thornton FisherVVeTe sorry it reallv wasn’t his ęjrip after all
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NAMAI-2EMEPARDAVIMUIJVAIRĮIS SKELBIMAI
Chicagos

Avė.

ISRENDAVOJIMUI
PARDAVIMUI Ga-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Pranešimai

MOKYKLOSJIESKO DARBO

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RAKANDAI
- PASARGA

BESIGARSINANTIEMS

turi

NAMAI-ZEME

AUTOMOBILIAIpasirodo

Darbas kol

klesos .
Jeigu Tamstai ši sukne-

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PARDAVIMUI
ĮVAIRUS SKELBIMAI

per krutinę

(Adresas)

Galima 
iki 7:30.

jieikojt- 
jieŽkoji- 
apmoka-

69 kampo, 
arba mai- 

Atsišaukite

| Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242

W» 23rd Placei

PARSIDUODA armonika, 
eiles bosų ir 3 eiles balsų, 
grbti i šnotų. 
giai.
6 vai.

(Miestas ir valst.)
>Wl*WąR*W*«*R**l

riduokite reikalavirr?ą telefonu:

PARDAVIMUI -grosernė saldainių 
krautuvė. Biz- 
teatro. Prie- 

važiuoja Lietu-

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

centu į metus, iš ko ir butų 
galima samdytis ligonių lanky
tojus. šis įnešimas vieno bal
so didžiuma liko atmestas.
Drg. A. T. davė įnešimą, kad 
butų permainyta posmertiniai 
mokesniai, taip kad moteriai, 
likus našle, nereikėtų posmerti- 
nės laukti po metus ir daugiau, 
kol nariai sumokės, bet kad po- 
smertinė butų išmokama grei
tai ir ant sykio; todėl reko
mendavo, kad vietoj dabartinės 
iš narių kolektos narys mokė
tų i metus į posmertinj fondą 
po 2 dol., iš ko posmertinę bu
tų galima kiekvienam greitai 
išmokėti po 250 dol., kas bu
tų naudinga ir pačiam gaunan
čiam posmertinę, nes nereikė
tų laukti posmertinės po me
tus laiko ir ilgiau. Bet kad 
draugystėj yra daug daugiau 
narių negu 250 ir kad mote
rims yra mokama pusė posmer
tinės, t. y. nuo nario po 50c., 
tai daugelis narių tam sumany
mui buvo priešingi, bet visgi 
tas dalykas liko atidėtas galu
tinam apsvarstymui ir nutari
mui ant priešmetinio susirinki
mo. . *

Draugas Juozas Jankus, ku
ris serga daugiau kaip vienuo
lika mėnesių ir matydamas čia 
ant vietos savo sveikatos nebe
pataisys, sumanė važiuoti gy- j 
venti į Lietuvą. Bet per taip il-l 
gą sirgimą, nedarbas ir dakta
rai iščiulpė veik visus pirmiau 
sutaupintus pinigėlius, todėl 
vargo prispaustas ir kreipės į 
draugystę, maldaudamas pagel
iais. Draugystė trumpai apkal
bėjus draugo vargingą padėtį, 
iš kasos paskyrė 50 dol. ir na- 

ijo “assesment’u” po 
bet kad nariai tuo-| 

“assesment’o” 
liko nutarta

į narių skaičių tuo- 
jous iš kasos išmokėti 2(X> dol. 
Taipgi ant vietos buvo parink
ta aukų, kurių surinkta $20.69. 
Tokiu budu minėtas draugas

bet neužmiršta ir savo 
moksleivių, kuriems 
pasidaro su finansais.

gavo iš draugystės pagelbą pa- 
Ividale $220.69. Šitas įvykis be
ne bus pirmutinis
lietuvių draugysčių istorijoj,
kad taip gausiai gelbėtų savo 
nelaimingą narį. Todėl nepro- 
šalį butų patarti kiekvienam 
Chicagos lietuviui prigulėti 
prie šios draugystės, nes kiek
vienas bus tikras kad ta drau
gystė nelaimėj jo neapleis, ši 

[draugystė rūpinas ne tik ligo
niais, 
narių 
striuka
Nieapsilenkia su aukomis ir Lie
tuvos reikalais. Todėl šiai 
draugystei pilnai) pritinka va
dintis Draugystė Palaimintos 
Lietuvos. i

Dg. 1). J. reikalavo iš drau
gystės moteries posmertinės, 
bet kadangi draugystės knygos 
dar neperžilirėtos, nutarta iš 
kasos mokėti 50 dol., o likusį 
dalį posmertinės išmokėti po 
peržiūrėjimo knygų. Toliau se
ka raportai nuo ligonių. Tuo- 
mi susirinkimas ir užsibaigė. 
Įplaukų buvo $218.75. Išlaidų 
$365.00. Viso draugystės turto 
yra $8,356.02.

Ig. Žilinskas, rašt...

STOGDENGYSTĖ
stogų prakiurimas užstaisomas 

Ir g: rantuojamas už $4. Automobilių 
trekų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
LtrJctj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dib usia ir geriausia stogų dengimo 
Js;<iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone I.avvndale 0114.

4942 W. 14th St. Atidarom 
naujį restoraną “Klaipieda”. 
Kaip vardas parodo tai bus gry
nai lietuviškas restoranas Vi
sados turėsime lietuviškų val
gių, patarnaus lietuviai. Meld
žiame lietuvius atsilankyti ir pa
mėginti musų restorane, o mes 
tikimės, kad kuris sykį pamė
gins tai ir visados lankysis.

BRIGHTON PARK ANT RENDOS 
flatas, 6 gražus, dideli kambariai; 
naujas mūrinis namas, gražioj vietoj, 
gražiai ištaisytas: elektra, vonios ir 
kiti parankamai.

Kreipkitės pas savininką:
4523 So. Francisco Avė.

RENDAI kambarys dėl vie
no ar dviejų vyrų.

Atsišaukite: ,
3127 Emerald Avė.

Ant 3 fl.

50 centų; 
jau savo 
sumokėti, atsi-

1904
No. 1904. 

lė nepatinka, tai Tamsta neturi sko
nies. Tik gerai prisižiūrėk.

Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42 ir 
44 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% yardo 44 colių 
materijos ir 1% yardo skirtinkos ma
terijos bluzkai.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
nurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
vaduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio num«rj, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavarde ir 
ulresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

•iųsti man pavyzdi No............
Čia įdedu 15 centą ir prašau at-

M i eros

(Vardas ir pavarde)

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

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali priBiraiyta 

jrie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
‘uoj&u jei dar nesi prisirašęs. Dėda; 
mas kas savaiti po doleri-kitą, nei 
cepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
oinigo, kad nusipirkus sau namelp

Naujieną Spulka
1739 S. Halsted St.

Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 
renkate knygas dėl Lietuvos žmonių, 
malonėkite priduoti kaip galima grei
čiau, nes neūžilgo turime išsiųsti. 
Visi, kurie norite aukot knygij Social
demokratų steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams, j
Visi norinti gauti “Naujienas’’ 

'kiekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nanrusj praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa- 
tyrusianPir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi'ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ba priduokite r 
Boulevard 9663.

Brighton Park Ateities Žiedo drau
gijėlė tėvų susirinkimas įvyks sere- 
doj, birž. 25 d., McKinley Park sve
tainėj, 8 v. v. Visų atsilankymas yra 
labai reikalingas, nes rengiama išva
žiavimas, tad reikia gerai susitarti; 
taipgi bus renkamas pirmininkas.

— Sekr. W. Strygas.

Klaidos padarytos paskelbime, 
5ut atitaisytos J 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 
iu draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 
nals apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
anai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teisę jų netalpinti, kol ueii- 

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

Norintieji pasigarsint Į sekamos di» 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

PAIEŠKAU Miko Bulsio, kuris se
niau gyveno 1428 Snyder Avė., Phi- 
ladelphia, Pa. Turiu prie jo labai 
svarbų reikalą ir labai prašau atsi
liepti arba kas jj žino kad praneštų 
už ką busiu labai dėkingas.

JOHN BULSIS, 
10458 Torrence Avė., So. Chicago, III.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

mą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes tą 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, at
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO„ 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

PARANDAVOJIMUI forni- 
šiuoti kambariai dėl vieno, dvie
jų, trijų ar daugiau vaikinu — 
vyrų. Kreipkitės: 2113 So. 
Halsted St. arba 443 W. 43 St.

PAJIiEŠKAU darbo kaipo 
mokinys grosernej ir bučernėj.

JOHN BAJOR1UNAS 
922 West 35th PI.

REIKIA merginų prie lengvo 
dirbtuves darbo.

Atsišaukit
Goldenrod Ice Cream Co., 

937 W. 21 St.

REIKALINGAS geras barbe- 
rys, kuris mokėtų kirpti vyrų ir 
moterų plaukus. $35 j savaitę 
ir pusė procento virš 50. Paul 
Subleckis, 916 W. 59 St.

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skųrinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai Jiampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARSIDUODA pilnutėliai 5 kam
barių rakandai: seklyčios setas, virtu
vės, valgomojo, miegamųjų; balto 
enemalo gazinis pečius, šildomasis 
pečius, kuknios virtuvės pečius, kau
rai, Victrola, Pedestalas, bufetas ir 
visi stalo ir virtuvės indai. Atsišaukit 
po 6:30 vakare: Edw. Wiswald, 913 
W. 18 st. 2-ros lubos, Tel. Canal 1352.

PARDAVIMUI 2 automobiliai 
tour. Overland H 83, ir Buick 4, 
1918, abudu geram stovy, par
duosiu pigiai, arba mainysiu ant 
loto arba ant piano. Atsišaukite 
8856 Archer Avė. Lafayette 
6195.

PARSIDUODA Ford Touring car, 
23čių metų, $300, Buick 1921, atida
rąs $175, Jewett 1924, 950, Paige 
1921 1921, $650. ,

CHICAGO MOTOR SALES
J. J. Bagdonas 

4614 S. Western Avė.

ir visokių smulkmenų 
nis senas arti didelio 
žastis — savininkas 
von.

Kreipkitės
5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai štoras paten
tuotų medicinų ir kartu ice cream 
parlor. Biznis išdirbtas gerai. Ren- 
da pigi . Vieta apgyventa lietuvių ir 
lenkų. Priežastis pardavimo ne
sveikata. *

Atsišaukite
4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI pigiai krautu-1 PARDAVIMUI fotas tarpe 68 ir 
x u i • 69-tos gatvės, 5-tas lotas nuo kam-ve saldainių, tabako ir grose- j pO> antras lotas nuo 

50x125 pėdų, parduosiu 
nysiu ant automobilio, 
pas savininką 

2306 Blue Island 
Tel. Canal 6772

rio; biznis išdirbtas, pigi ren- 
da, 4 kambariai pagyvenimui, 
gera proga padaryti pinigus; 
atsišaukit 424 W. 103rd St.

PARSIDUODA kriaučių šapa visa 
arba pusė. Kam patinka tokis biz
nis ir kas nori padaryt pinigų į trum
pą laiką, atsišaukite greitai, parduo
siu pigiai. Priežastis, partneris eina 
į kitą biznį.

1838 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen Jockson parko apielinkėj, pigi 
renda su kambariais dėl gyvenimo, 
kas nupirks šia krautuvę tas nematys 
blogų laikų užėjus bedarbėms, nes čia 
gyvena vien turtingieji žmones, kito 
tokio biznio nėra per du blokus. Atsi
šaukit greit, 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairfax 2619,

Nemunas Co-dperative Society 
parduoda savo biznį Meat Market 
ir Grocery štorą iš priežasties ne
sutikimo šėrįninkų. Biznis eina ge
rai. Kurie jieŠkot geros vietos ir 
gerų pasekmių nepraleiskite tos 
progos. Atsišaukit tuojaus nuo 5 
iki 7 vai. vakare.

2256 W. 24th St.

PARDAVIMUI pieno išvežiojimo 
vvhole sale ir retai! biznis: Ice 
box’iai, arklys, vežimas ir visi ko- 
stumeriai. Pieną ir kitus reikme- 
nius suteiksime musų dirbtuvėje. 
Atiduosime už pirmą teisingą pa
siūlymą.

3251 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 0727

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

BIZNIAVAS namas pardavimui 
arba mainysiu i maže|>nį namą, lo
tą arba biznį, šitame name ran
dasi ir karčiamos rakandai taip, 
kad tuoj galima karčiamos bizn 
tuoj pradėti. Gera proga, pasisku
binkite. Kreipkitės: AUŠROS KNY
GYNAS (No. 126), 3210 So. Hal
sted Street. ,

PARDAVIMUI DIDELIS NAMAS. 
.2 flatai ii' basementas, 4, 4 ir 

kambariai. Elektros šviesa, maudy
nė, arti 2 mokyklų ir 47tos gatvės. 
Kaina $10,200.

A. T. FEDERA, 
5349 S. Robey St. 

Prospect 6050.

4 PAGYVENIMŲ akmenio frontas 
parsiduoda už prieinamą kainą, 
zas ir elektra įvesti.

Klauskit
ANTON ZRUST 
1113 W. 18th St. 

2-ros lubos frontas

PARDAVIMUI mūrinis 3 lubų 6 
pagyvenimų namas. Elektra, gesas 
ir visi parankamai. ’Randos neša 
$125. Kaina pigi. Namas yra 3122 
So. Union Avė.

Savininkas
6619 So. Rockwell St.

1 floor

AR TURI $700.00
Nupirksi 80 akerių gražią farmą su 
namais, gyvuliais ir visais įtaisymais, 
kas tik reikalinga dėl ūkės farma ran
dasi labai gražioj vietoj, prie daug 
vandenų summer resorts. Savinin-

PARSIDUODA grosernė ir kas mainys ant miesto namo, ant pir- 
visokių smulkiu daiktų krautu- mo [mokėjimo priims biznį arba na- 

_ , , . . I mą. Kreipkitės pas Suromski and Co.ve. Su namu arba atskirai. Ne- 3352 s> Halsted St. Tel. Blvd. 9651. 
ra kitos krautuves ant viso 
bloko.

6009 So. May St.

PARSIDUODA arklys ir ve-J 
žimas arba vienas ir kitas at
skirai. Atsišaukit nuo 5-kių va
kare. PETRAS SUBLINSKIS, 
416 Hart St. Vienas blokas į 
rytus nuo Robey ir vienas į pie-. 
tus nuo Grand Avė. !

PARSIDUODA bučemė ir 
grosernė, geroj vietoj — apgy- 
ventoj visokių tautų. Turi būt 
parduota greitai. Kreipkitės į 
Naujienų Ofisą, Box No. 504.

gera 5 
Galima 

Parsiduoda labai pi- 
matyti vakarais nuo

J. ZUBAS,
1903 So, Ruble St.

2nd fl. front

I PARSIDUODA grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, randasi labai geroj 
vietoje, kuri apgyventa visokių tatltų. 
Lysas yra ant trijų metų; 4 kamba
riai pagyvenimui. Priežastį patirsit 
ant vietos.

10433 So. MiChigan Avė. 
Roseland, III.

PARSIDUODA hardvvarė kraiHuvė, 
biznis įsteigtas 20 metų, randasi ant 
47 str. arti Ashland Avė. Tavoras 
vertas $17,900. Su visais įrengi-' 
mais. Visa bus parduota už $15,000. 
Parduosime namą su bizniu kartu ai 
abu po vieną. i

S. C. BUBACH,
4650 So. Ashland Avė. į

PARDAVIMUI 7 kambarių medi
nis namas, visas naujas plumbingas, 
elektra, furnase šildomas, cementiniu 
pamatu ir grindys, pirmos klesos pa
dėjime Jotas 30x125.

Atsišaukite prie savininko.
838 E. 88 Place

PARDAVIMUI namas ant 18 neto
li Union, elektra, gesas, visur naujai Į 
ištaisyta, žemai štora? ir 3 ruimai 
viršui iš fronto 6 ruimai, užpakalyj 
4 ruimai. Visi ruimai šviesus, par
duosiu pigiai tik $3,300 įnešti, morgi- 
čius $4,000.

JOHN P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 muro namai ant 

vieno loto. Vienas 'flatas 5 kamba
rių; elektra, maudynės ir gasas. 
Antras — 4 kambariai: elektra ir 
gasas. Kaina $5,300. Vieta — 29 
ir Emerald Avė. Savininkas gy
vena 919 W. 34th St., 3 lubos.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted gt.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos, Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

I MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:30 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St„ Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferi:). Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jys mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais
MUNSON SCHOOL OF MOTOBING 

1507 W. Madison St.

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

Mes mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 

< besimokinant — kaip pagerinti būvį 
, ir padaryti didęlius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str., Chicago.

MAINAU namą 4 pagyveni-1 
mų ant biznio ar loto. 2 mū
riniu namu taipgi mainysiu ant 
lotų ar biznio.

Šaukite:
Tel. Republic 0107

NEBŪTAS BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, 6 flatai 
štoras ,maudynės ir elektra —. 8 

metų senumo.
Kreipkitės pas

JUSTIN MACKEWICZ
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STĖS Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H. Camey, 6920 S. Peo
ria St.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Duduniene ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS
TĖS' RŪTA No. 1 Valdyba 1924 irte- 
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.; padėjėjas A. Sa- 
baitis 1947 So. String st.; prot. 
rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
nrond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė’ 2850 W. 40th 
St.; Kasierius. J. Vilius 833 W. 33rd 
st.; maršalka K: Mickus.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Dem-ereckis 3821 S. 
Wallace st-; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaunė ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštą? 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Julijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union A v. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chcsterfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tol. I’ul- 
Iman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Roseland.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGY
STĖS SAVITARPINĖS PAŠAL
POS Valdyba 1924 metams: Pirm-. 
J. Mickevičius, 857 N. Francisco av. 
Vice-pirm. J. Ascilla, 1443 North 
Paulina St.; Prot. rašt. A. Lunge- 
vičia, 1737 N. Robey St.; Fin. rašt. 
V. M. Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.; Iždo glob. Ign. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tipshus, 1620 N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek Polek salėj, 1315 N. 
Ashland Avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo
Čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotejas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DR-^TĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm-. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; phd. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt.’ F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honoce St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage A^e.; 
kasierius A. Čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 3424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Sųuare parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tunvkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J? Jackus 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se‘ "ladienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

IETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 3258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitie- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškienė 3018 Emerald avė; kasie ’. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, 111., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padč- 

. jčjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis, —t 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos stotų 3142 St Halsted

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Vaidyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3436 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut, 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Ūme St.; Kontro
lės j*ašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia, 3326 Union Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 

pirm. J. BoČiunas 2046 
pade j. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin.

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
3256 LeMoyne St.

1924 m, 
Pierce Avė.; 
2042 “ 
drelė 
rašt. 
St.;
1740
krickas 3256 I^eMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia A v.

DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams:

• .Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35111" st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47tl> 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. IGtli st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenccj Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Budis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.
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DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant MargeviČia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Ix>we 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 

. iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S.
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m*.f pirm. Stanislavas 
Barzdys 338 E. Kensington Avė. 
padėjėjas V. Markūnas 355 E. Ken 
sington Avė.; prot. rašt. J. Valan 
chius 10910 So. Edbrooke Avė. 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 8328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond

• St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunag ir Mykolas Blazis; Ka 
sierius Juozas Bąlčunas; Maršall< 
Vincentas Bartkui!




