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Ragina Lietuvą tai 
kytis su Lenkais

210,000 vokiečių leista 
grįžti Ruhran

Pasingo priešinimos dalyviai 
bus paleisti iš ka*ėjimų.

Maskva ruošia protesto ČIA QmmaQ 
prieš karą savaitę 0,L,H' 0C,,,lclč 

- - - f—
Visame pasauly . tu^siančiois 

įvykti vieni kartu dide*ės
VI SESIJA

6-toji sesija atidaroma 2 vai.
antikarinės emonstracijos.

Baisi vėsula; keli šimtai
žmonių žuvę

Didelės kaitros Pietų Rusijoje;

Del Lietuvos su Lenkais 
santykiy

Baisios kaitros siaučia 
Piety Rusijoj

PARYŽIUS, birž. 28. Prem
jeras Herriot instruktavo Ruh
ro okupacinės francuzų-belgų 
kariuomenės viršininką gen. 
Degutte’ą, kad visiems vokie
čiams, kurie nuo pat okupaci
jos pradžios (praeitų metų sau
sio mėnesį) iki šiol buvo iš
tremti iš okupuotų sričių, liū
ty leistu vėl suj'rjihti į savo 

vietas. Tik tie, kur buvo iš
tremti už ne politinius, bet šiaip 
kriminalius prasikaltimus, ne
galės dar grįžti, bet tokių nėra

AMBASADORIŲ KONFEREN
CIJA PATARIA UŽMEGST1 
SANTYKIUS SU LENKAIS

Del išdegintų laukuose javų nu
matoma ateinančią žiemą ba-

Aplamai, šituo .nauju įsaky
mu dabar vėl galės sugrįžti į 
savo tėviškes apie 210,000 vo- 

kurie buvo Poincare’o 
iš savo

PARYŽIUS, bJrž. 28. — Lie
tuvos Pasiuntinybė Paryžiuje 
gavo iš ambasadorių konferen
cijos notą, kuria pataria Lietu
vai užjnegsti tranzito ir kon- 
cularinių santykių su Lenkija.

Lietuvos valdžia, ligi gaus pil
ną notos tekstą, susilaiko nuo 
bet kurio savo nuomonės pa
reiškimo.

Gerai painformuotuose rate
liuose tečiau manoma, kad am
basadorių konferencijos propo
zicija bus Lietuvos valdžios at
mesta.

Baisi vėsula; keli šimtai 
žmonių žuvę, tuksian

čiai sužeistu
Praeitą šeštadienį Ohios, In

dianos, Illinois, Iowos ir Nebra- 
skos valstijomis praūžė baisiau
si vėsula su smarkiu lietum ir 
perkūnijom, savo kelio ruožu vi
sa ką naikindama, griaudama, 
šluodama. Del tos audros keli 
šimtai žmonių yra žuvę, keli 
tūkstančiai sužeista. Viename 
tik Lorain mieste, prie Erle eže
ro, žuvusių žmonių skaitoma 
šimtais, čia perkūnas trenkė į 
aukštą trobesį, kurs griūdamas 
sutriuškino State teatrą ir už
mušė daugybę žmonių. Vakar 
iki trečiai valandas ryto iš tų 
griuvėsių buvo išimta 165 lavo
nai. Ix)raine miestas yra dau-Į 
ginusiai nukentėjęs, nes čia dau
giau ne šimtas namų visai su
griauta, kiti nuo pamatų nune
šti; medžių alėjose ir miesto 
parke — nieko neliko.

Skaudžiai taipjau nukentėjo | 
Sansusky, kame 
ką žmonių esą 
300 sužeistų.
ardyta.

RYGA, birž. 29. — Pietų Ru
sijoj siaučia baisios kaitros. 
Karštis vietomis siekia daugiau 
kaip 400 Celsiaus (apie 1050 
Fahrenheito). žemutinės Volgos 
srity tos kaitros padarė neapsa
komos žalos laukams. Maskvos 
laikraščio Ekonomičeskaja Žizn 
pranešimu, ūkininkai išparduo- 
dą savo gyvulius ir perkasi ja
vų, nes bijo bado ateinančią 
žiemą.

Sovietų vyriausybė Saratove, 
Caricine, Rostove, Mariupoly, 
Sevastopoly ir k. praneša, kad 
gyvuliams kainos ten visai atpi
gę, tuo tarpu javai labai brang
sta. Valstiečiai griežtai atsisa
ką parduoti maisto produktų so
vietų įstaigoms.

Sovietų spauda pranašauja, 
kad kaitrų paliestose srityse ba
das busiąs neišvengiamas, ir 
ragina vyriausybę kreipti do
mesio į vietų komisirų atsišau
kimus dėl pagalbos javais iš 
valstybės sampilų. \

Krupp’as siūlo sumokėti
$20,000

Jei francuzai j rodysią, kad Kru- 
p’o fabrikai gaminą amuniciją

apie penkioli- 
už mušta ir per 

Daug namų su-

ne mažiau kaipPeoria, III., 
šeši žmonės žuvę ir apie dvide
šimt esą sužeistų.

Didelių nelaimių atsitikę su 
laivais ežeruose.

Kokiu milžiniškų materialių 
nuostolių ta audra yra pada
rius, paaiškės tik vėliau.

Čigonės meilė
Ar čigonė gali mylėti?
Ir dar kaip!

Audringa čigonas meilė, 
apipinta gražiomis plačiųjų 
Stepų legendomis, pačios Či
gonės atpasakota gražioje M. 
Gorkio apysakoje.

SENUTĖ IZERGIL,
kuri tilps Naujienose.

BERLINAS, birž. 28. — ba- 
Ironas Krupp von Bohlen und 
IHalbach, garsus vokiečių kanuo 
llių ir amunicijos fabrikantas, 
Įsiūlo sumokėti didelę sumą plnl- 
jgų, jei francuzai įrodysią, kad 
Įjis dar gaminąs karo pabūklus.

“Nuolatos skleidžiama pasau- 
| ly žinios, kad Krupp’as dirbdi- 
Inąs kanuoles ir amuniciją savo 
įstaigose Rusijoj”, sako jis. 
“Franeuzų laikraštis Temps yra 
vienas uoliausių tokių pasakų 
skleidėjas. Mes kviečiame lodei 
Temps’o atstovus atlankyti mu
sų įstaigas Ruoijoj. Jeigu 
Temps suras kame nors musų 
amunicijos įstaigą, kuri be že
mės ūkio padargų gamintų dar 
ką nors kita, Krupo direktoriai 
sumokės 100,000 Šveicarijos 
frankų ($20,000) fondan Ruhro 
vaikams šelpti. Jeigu gi Temps 
pamatys, kad mes tiesą sakom 
ir kad mes nebeturim Jokio 
amunicijos fabriko ar militaris
tinės įstaigos, visa, ko rojęs norė
tume, tai kad Temps taip ir pa
sakytų pasauliui ir dar sumokė
tų baudos 100 Šveicarijos fran
kų ($20) į fondą Ruhro vaikams 
šelpti.”

SSRS NORI ĮSTOTI Į TARP
TAUTINĘ PAŠTŲ 

SĄJUNGĄ.

BERNAS, Šveicarija, birž. 28. 
— Rusų sovietų valdžia kreipėsi 
į Šveicarijos valdžią su pareiški
mu, kad ŠSRS norinti įstoti į 
tarptautinę paštų sąjungą.

prenijc- 
grį žinią 
iš oku-

kiečių, 
smurto politika išguiti 
gyvenamų vietų Ruhro

Prieš dvejetą dienų 
ras Herriot autorizavo 
60,000 vokiečių, išvytų
puotos Reinlando teritorijos.

Kaliniai bus paliuos«oti
Taipjau skelbiama, kad visi 

vokiečiai, kurie buvo pasmerk
ti kalėjimai! dėl dalyvavimo 
pasingame priešinimos, bet ne
padarę kriminalių smurto žy
gių, -busią tuojau paleisti, o 
asmenų, kurie buvo kaltinami 
ir pasmerkti dėl smurto žygių, 
bylos 
tiksiu 
siems

bus išnaujo peržiūrėtos 
suteikti plačiausios 

amnestijos.
vi-

Mussolini sudarė naują 
savo kabinetą
padare atstovaujamosTame

dabar keturios politinės par
tijos.

kabinetas busiąs di- 
senasis, su dvylika 
narių, vietoj dešim- 

Jis susidės iš keturių par- 
- fašistų, libera
li’ kataliku na- v

ROMA, birž. 29. — Premje
ras Mussolini jau beveik suda
rė naują kabinetą. Jo sąstatas 
bus paskelbtas pirmadienį. Tuo 
pačiu laiku karalius Viktoras 
Emanuelis paskelbsiąs mani
festą, kviesdamas kraštą nusi- 
ra minti.

Naujasis 
dėsnis nei 
ar trylika 
ties,
tijų žmonių, - 
lų, demokratų 
cionalistų.

Politinė padėtis vis dar opi, 
tuo labiau, kad opozicija nusi
tarė pasitraukti iš parlamento, 
palikdama premjerą Mussolinį 
manytis, kaip susidaryti sau 
“konstitucinę” valdžią.

Mussolini gi žada sukviesti 
parlamento susirinkimą, kuriu 
galėsiąs ateiti kas norėsiąs, ir 
po to tuojau paleisti jį trims 
mėnesiams, pasitikėdamas, kad 
ligi rudens krašto ūpas vėl kaip 
nors pakitęsiąs.

Nužudytojo parlamento na
rio Matteotti’es kūnas vis dar 
tebeieškomas Vico ežero apie- 
linkėse.

DIDELIS PATV1NYS
RUSIJOJ

60i miestelių užlieta; daug žmo
nių esą žuvę.

LENINGRADAS, birž. 27. — 
^adogos ežero srity atsitiko 
didelis patvinys, už liejęs apie 
60 miestų ir miestelių. Vanduo 
pakilo keturioliką pėdų, užlie- 
damas didžiausius plotus ir 
padarydamas mulžiniškos ža- 
os. Daug žmonių esą žuvę, 

daugybė pasiliko be pastoges.

MASKVA, bi 
tikiT. kum u uis 
misija, su Petre 
laikrašty Pravtl 
(aliin komunisl 
lo ruošiamos ttJ 
prieš karą sava 
tin-ess būt i>u<J 
rugpiučio 4, tai^ 
tij sukakluvėnu 
nio karo įsilieu 
sija savo paiskd 

“Visų pirnul 
pastangų, kad | 
siuose Europos! 
Rytų centruose! 
čiu laiku milžiiįškos demonst
racijos prieš' liię-ą. 
pinti

po pietų ir imama svarstyti 
kuopų įnešimai apie Piki. Tary
bos rinkimus: koki asmenys ir•ž. 29. — Tam

ų paskirta ko- kiek laiko išbuvę SLA., kad bu- 
vskiu priešaky, ffalim'a kandidatuoti į SLA. 
« paskelbia de- centro valdybą. Mat tuo reika- 

Q internaciona- 
vad. protesto

lies. Ta savaitė

lu kelių kp. buvo naujų įneši
mų, kad į Pild. Tarybą galėtų 
kandidatuoti nariai tik 5 metus

i dešimties me- 

nuo pasauli- 
nojimo. Komi
sine sako: 

bus dedama 
irisuose vyriau-

Amerikos ir j 
įvyktų tuo pa-1

Antra, ru- 
patrauktifį tas demonst- 

s plačiauįas darbininkų 
se.\ kreipiantir valstiečių m

ypatingos domės
rui priešingose* demonstracijo-

loterys, j aini i- 
Trečia, komu- 

talas deda ypa- 
š propagandos 
ivusių kareivių, 

darbininkų ir ukinin-
elementų kapitalistinėse 

reikia bu- 
i visų tų

nias ir vaikai, 
nistų internacio 
tingos 
darbui 
taipjau 
kų
armijose. Ketvirta, 
tinai įsigyti pąramos 
darbininkų, ūkininku, buvusių 
kareivių, invalidų ir k. orga
nizacijų, kurių pagalba ta pro
testo savaitė galėtų turėti ge
resnio pasisekimo. Penkta, be
galo svarbu, l^d per visą tą 
savaitę butų vedama ypatin
gai stipri tarptautinė kampani
ja prieš “antrąją Versalės su
tartį — Dawes’o ekspertų 
planą, ir aiškinama, kokių san
tykių turi su juo antrasis in
ternacionalas.”

Išleistame tuo dalyku aplink
rašty vykdomasis komitetas 
nurodo į naujus karų pavojus ir 
sako, kad, girdi, antrasis (so
cialistų) internacionalas ne tik 
nestabdąs jų, bet dar kurstąs. 
Tik komunistai vieni esą prie
šingi karams ir tik komunistų 
revoliucija tepadarysianti ka

rams galų.

Francijos socialistai prie
šingi skyrimui pinigy 

okupacijai
PARYŽIUS, birž. 28. — Her- 

riot’o ministerija šiandie buvo 
atsidūrus pavojingoj padėty. 
Svarstant parlamente paskyri
mą , tam tikros sumos pinigų 
franeuzų okupacinei kariuome
nei Bulire, socialistai pareiškė, 
kad jie už skyrimą pinigų oku
pacijos išlaidoms nebalsuosią.

Herriot pastatė tą klausimą 
klausimu pasitikėjimo valdžia.

Dalis socialistų susilaikė nuo 
balsavimo, bet kadangi dešinių
jų grupės visados stoja už pa
laikymą okupacijos, jos nega
lėjo balsuoti kitaip, kaip pri
tarimu. Tuo bildu opozicijai 
nutarus paremti valdžią Ruh- 
ro okupacijos klausimu, už pa
skyrimą pinigų paduota 456 
balsai prieš 26.

sa eile delegatų, vieni už jneši- 
mą, kiti prieš, pagaliau didžiu
ma balsų įnešimas atmesta.

Tolimesni kuopų įnešimai ei
na gana sklandžiai, kol prleina- 

. ma prie 152 kp. įnešimo, kad at
imti iš Pild. Tarybos galią iš- 

j braukti prasikaltusius narius iš 
SLA. Po trumpų diskusijų pa
likta po senovei.

Keleto kuopų įnešimai, kad 
centro valdyba neturėtų galios 
pirkti jokių bonų nė kitokių pa
našių investmentų daryti, at
mesta, paliekant po senovei.

128 kp. ir 38 kp. įnešimas, 
kad kiekvienoj SLA. apyskaito
je, “Tėvynėj” telpančioje, butų 
pažymėta kiek yra SLA. pini
gų pas iždininką ant rankų, pri
imta didžiuma balsų.

Narystės klausimas
<4 kp. įneša, kad butu patai

syta sekamai: išbraukti žodžius: 
‘ ar kuri padarė įžymių darbų 
Lietuvių tautai”.

šis įnešimas sukėlė daug juo
kų seime; mat bolševikai tvir
tino, kad ir draugas Trockis tu
rįs būt pripažintas garbės na
riu, nes jis sakęs, kad Lietuva 
turinti būt nepriklausoma, ir 
taip, stojosi. Delegatams buvo 

iš to daug juokų, ir nuoširdžiai 
pasijuokę vis vien 14 kp. įneši
mą atmetė.

Moterių kuopų klausimas
Chicagos 134 kp. įnešė, kad 

butų išbraukta iš konstitucijos 
tie paragrafai ir sub-para^ra- 
fai, kur keturiais priešingais 
balsais nepriimami nauji nariai. 
Mat kadaisiai yra buvęs Chica
gos moterių kuopoje nesusipra
timas, kur buvo atmetama nau
jų narių aplikacijos tik ketu
riais balsais prieš didžiumą.

Už išbraukimą minėtų para
grafų karštai kalba P. Balickie- 
nė. Centro pirm. S. Gegužis pa
aiškina, kad tokiu paragrafu 
konstitucijoj reikalavę kai ku
rių valstijų apdraudos departa
mentai. P-lė Jurgeliutė papasa
kojo apie minėtą incidentą to
je moterių kp., ir viena delega
tė įneša diskusijas uždaryti. 
Balsuojant moterių kp. įneši
mas atmetama.

Keletas' kitų klausimų taip
jau daugumoje paliekama po se
novei, kadangi tie įnešimai ne
sutinka su valstijų reikalavi
mais.

šiandie sesija manoma anks
čiau uždaryti, nes vakare šioje 
svetainėje rengiamas koncertas. 
Kiek žinoma, koncerte dalyvaus 
Stankūnas iš New Yorko ir p-lė 
Salaveičikiutė iš New Britain, 
Conn.

Sesija uždaryta 4:30 po piet.
VII SESIJA

vo. Mat bolševikams trumpa 
rankų, kad nors kokiame klausi
me galėtų šį-tą laimėti, nes vi
sur jie sumušami.

Skaitoma vakarykščių sesijų 
protokolai. Priimama su mažom 
teknikinėm pataisom ir vėl eina
ma prie kuopų įnešimų.

Pirmiausia imama svarstyti 
pašelpos mokėjimo pailginimas 
ir mokėjimas pašelpos už pir
mą sirgimo savaitę. įnešimų ko
misija rekomenduoja palikti po 
senovei, motivuodamp tuomi, 
kad pailginus pašelpos mokėji
mą, ir mokėjimą už pirmą sa- 

Liti niokesči us

kelti į pašelpos fondą.

Komisijos rekomendacija pri
imta vienbalsiai.

Gėlės centro sekretorei P. 
Jurgeliutei.

Atnešamas gražus gėlių pluo- 
kštas ir įteikiamas p-lei Jurge
liutei. Tų gėlių įteikėjai yra 12 
kuopos vaikų skyrius iš Nanti- 
coke, Pa.

šios dienos susikirtimas.
Prieinama prie 115 kp. įneši

mo, kad SLA. kp. neturėtų tei
sės iš kuopų iždo duoti į jokius 
kitus pašalinius fondus, o vien 
tik į SLA. kontroliuojamus. Į- 
nešimas sukelia ginčų seime ir 
maža trukšmeli. *- A

živatkauskas kalba už Xp. įne
šimą ir nurodo, kad bolševikai 
naudojasi SLA kp. iždais savai 
propagandai. Toks pareiškimas 
įvaro baimės bolševikams ir 
dauguma šaukia iš vietos: “ne,” 
“negerai”. Kįla mažas trukš- 
mas. Tuo tarpu gauna balsą 
Dundulis. Jis karštai kalba, 
kad nereikia atimti kp. tos tei
ses. Praškevičius karštai stoja 
už įnešimų komisijos rekomen
daciją, kad SLA kuopos neturė
tų teisės aukoti tik partinėms 
ir religinėms įstaigoms. Prieš 
komisijos rekomendaciją bolše
vikai zinzė, mat ir tas* juos bau
gino — nors ištiesų komisijos 
rekomendacija komplikuota ir 
ne aiški. S. Gegužis patarė pa
likti po senovei, ir einama prie

balsavimo. Didžiuma balsų nu
balsuojama palikti po senovei. 
Bolševikai nusidžiaugė ir jautė
si laimėtojais.

SLA. Centro Raštinė nutarta 
palikti po senovei New Yorke.

Ne ilgas buvo džiaugsmas.
Rezoliucijų Komisijos narys 

Dr. Montvidas skaito rezoliuci
ją, kuria atšaukiama Detroito 
Seimo nutarimas, draudžiąs Tė
vynės redaktoriui minėti orga- 

,ne partijų vaidus. Jam buvo už
drausta minėti bolševikų vardą 
ginčuose su “Laisve” ir su ki
tais bolševikų laikraščiais. Vos 

perskaičius rezoliuciją, Siurbfl 
tuoj užrinka: “duodu įnešimą 
rezoliuciją atmesti.” Tuo pačiu 
kartu Mizara gauna baiso Ir įro
dinėja, kad reikią rezoliuciją at
mesti. Kol kas nesikarščiuoja, 
tartum norėdamas “pasičėdyti” 
kitam kartui. Mizarai pabaigus 
kalbėti, S. Vitaitis rimtai nuro
jo, kad minėta rezoliucija reikia 
priimti. Vitaičiui kalbant kyla 
laug rankų ir reikalauja balso; 
o-lė Jurgeliutė gauna balso Ir 
Juoda įnešimą diskusijas užda
ryti. įnešimas paremtas. Nora 
:š vietų šaukiama: “no”, "ne”, 
jet įnešimas statoma balsavi
mui ir nubalsuojama diskusijas 
uždaryti 88 balsais prieš 45. Re
voliucija priimama 84 balsais 
prieš 45.

Priėmus minėtą rezoliuciją 
bolševikų ūpas labai nupuolė, 
nes jaučiasi skaudžiai sumušti 
Šio balsavimo pasekmėmis. Ne
gelbėjo nė Andriulio visos di- 
rektivos, ir pats Andrulis drū
čiai nusimena.

Sesija uždaroma 1:30 po pie
tų, nutams susirinkti 2 vai.

— S. Bakanas.

Traktoris sutrynė farmerį.

EASTON, Pa., birž. 28. — 
Farmeriui C. Green’ui dirbant 
lauke su traktorių, mašina ap
sivertė ir jį po savim sugniuži
no. «
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PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, birž. 28, 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 ............... $4.63
Danijos, 100 kronų ............... $16.65
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.31
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų .............$13.50
Olandijos, 100 florinų ....... $37.65
Suomi jos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

WILKES BARRE, Pa. 
valandą ryto atidarant sesiją 
seimo vedėjas p. Gegužis pada
rė pastabą, kad jam esą prane
šta, kad vakarykščioje sesijoje 
^alsavę ir ne delegatai. Jis pra
šė seimo maršalkų žiūrėti tvar
ios ir kad visi delegatai susėstų 
pryšakį svetainės, kad tuo bu- 

du butų geriau prižiūrėti tvar
tą. Pašnabždomis kalbama tarp 
delegatų, kad tie “svečiai” bal
suotojai buvę bolševikų šalinin
kai. Nėra dyvų, jeigu ir taip bu-

T elegraf inės 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:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEKA: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

mUHEIMOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

------------------------------------ ------------------------------------------------ --------------- ■■ -
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Pinigai Lietuvon Telegramų 
tiktai 50 cen*ui

A U J IENASPER
Pinigai Išmokami Lietuvoj į 3 ar 4 Dienas

Siųskite Savo Giminėms Pinigus Lietuvon per Telegrafų
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 pinigų 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
go Naujienos pašventė tam, kad įvykdiriuš šitą naują 
telegramų systemą didžiausiai naudai visų Amerioks 
lietuviu. Ir todėl dabar kiekvienas gali per Naujienas

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

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

miai atpigintas. Ištikrųjųi, pasiusti mažas ar dideles su
mas pinigu TELEGRAMŲ Lietuvon dabar kaštuos daž
nai pigiau negu kaštuodavo iki šiol pasiuntimas paštu.

Siunčiant Paštu ir 7 elegramu

(Stambesnėms sumoms specialis kursas)

PAPRASTOMIS
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į
25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami į

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
25 dienas)

TELEČRAMU 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

PAPRASTOMIS 
PERLAIDOMIS 

(Pinigai išmokami į 
x 25 dienas)

TELEGRAMŲ 
(Pinigai išmokami j 

3 ar 4 dienas)

50 litu $5.50 - $ 6.00 500 litu $52.00 $52.50 1000 litu $103.25 $103.75
100 litų 10.50 11.00 600 litu 62.25 62.75 2000 litu 205.50 206.00
200 litų . 20.75 21.25 700 litu 72.50 73.00 3000 litu 308.25 308.75
300 litų į 31.25 31.75 800 litu 82.75 83.25 4000 litu 411.00 411.50
400 litų f 41.75 42.25 900 litu 93.00 93.50 5000 litu 513.75 514.25

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

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

NAUJIENO
1739 So. Halsted St.

* • ‘ ' • '■

Chicago, Illinois
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Lawrence pažangiųjų 
draugijų pareiškimas

Lawrence, Mass., pažangiosios 
ir didžiosios draugijos griež
tai pasmerkia komunistinius 
“Laisvės** šmeižikus.

NAUJIENOS, Chicago, Ilt
X —■I.-I ■ .1. —■■■ > I.' ............a

Turės trijų dienų šventę.
Pabaigoj šios savaitės dau

gelis darbininkų turės 
dienų šventę. Liepos 4 
puola penktadieny, tad 
lis dirbtuvių nusprendė 
ti ir šeštadieny, duodant 
ninkams pailsiu tris 
Užsidarys šeštadieniui 
kurios sankrovos. State 
didžiosios sankrovos gi
daros tik pusę dienos, o jų san
deliai visai nedirbs.

Šių draugijų delegatai daly
vavo susirinkime: šv. Laurino 
Draugystės, Lietuvos Sūnų 
Draugystės, Aušros Vartų M. 
D. Draugystės, Lietuvos Ukėsų 
Kliubo, Šv. Onos Draugystės ir 
Amerikos Liet. Tautinės San
daros 12 kuopos.

Mrs. MICHNIEVICZ - VIOIKIENE’
AKUŠERKA

31*1 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.

Tei. Blvd. 8188 ' 
M. Wuitk«nrieB 

BANIS
AKU1ERKA ‘

Puriu patyrimu 
Pasekmingai pa- 
camauju mot*- 
dm* prie gimdy* 
w kiekvienam* 
atsitikime. Teikia 
ypatišką prižiūri* 
j imą. Duodu p** 
tarimus moterims 
Ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-j 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSų 

ANT NAUDOS. h

trijų 
d. pri- 
dauge- 
nedirb- 
darbi- 

dienas. 
ir nie-

gijų vardą saviems tikslams 
siekti. Tas “Laisvės” kores
pondentų “biuras” šmeižia ne
tik vietos draugijas ir pavie
nius asmenis, bet dar orysta 
siekti ir anon pusėn vandenyno.

4. Kad Lavvrence pažangio
sios draugijos nieko bendra 
neturi su bolševikais ir už jų 
darbus neatsako, nors jie ir 
dangstosi pažangiųjų draugijų 
ir visuomenės vardu.

S. L FABIONAS CO,
Draugijų delegatų valdyba

Pirm. A. Bagdonas, 
Rast. J. Savinčius.

bus at-

Town of
Lake

$45.00 iki $350.00

Lengvais išmokėjimais, $2.00 į savaitę

jicnomis

Player Pianas Schuitz 
su benčiu ir rolėmis 
tiktai

$275.00

Pažangiųjų draugijų delega
tai, susirinkę Lietuvių Ukėsų 
Kliubo svetainėje birželio 20 d., 
1924 m., *varde pažangiosios 
Lawrence lietuvių visuomenės 
išnešė sekama rezoliuciją-pa- 
reiškimą dėl buvusio čia ir 1921 
m likviduoto vietinio Lietuvos 
šelpimo Fondo:

Mes pareiškiame:
1. Kad mes pilnai sutinkame 

su prisiųsta iš Lietuvos Stepo
no Kairio atskaita ir paaiškini
mu vietos Dr. C. J. Matulaičio 
ir “Keleivy** nr. 19, 1924.

2. Kad A. J. Remeika paleido 
šmeižtą ant St. Kairio “Lais

vėj” sausio 12 d., 1924, niekie
no neįgaliotas ir tik susitaręs 
su savo “tavorščiais”, kurte čia 
yra pasivadinę “Laisvės“ ko
respondentų “biuras”. (Jie tai 
darė apimti pagiežos, kaipo ne
tekę doros bolševikai. A. J. Re
meika gi buvo įsiskverbęs Į mi
nėto Fondo komitetą dar tuo
met, kuomet jis dar nebuvo Ru
sijos patriotėlis).

. 3. Kad mes pasferkiame A. J. 
Remeiką ir vietos “Laisvės” ko
respondentų “biurą” kaipo pa
prastus šmeižikus, kurie sava
valiai naudoja pažangiųjų drau-

5. Kad mes nenorime, kad 
bolševikai su savo “Laisve” 

mums organautų ir kištų savo 
nosį į musų reikalus.

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

<3 0
/

Išpardavimas
Laike šio išpardavimo suččdysi daug pinigų 
ant Gramafonų, Pianų, Jcwlry, Radio 
aparatų, kamerų (Cameras).

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

Gulbrausen Registruoti
Pianai kaina už upright

$275.00
Player nuo 

$420.00 iki $700.00
Brunswick Phonografai 
kaina nuo

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom St., Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

8323 So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 1310

Valandos: aue 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nediliomla nuo 9 iki 12 ryte.

X^DR. HERZMAN'^B 
—IŠ RUSIJOS— 
Gerai lietuviams žinomas par 1* 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

CHICAGO

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. 
Telephonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakar*. So- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farma* ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiau* 

lengvomis iilygomis.

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

OptomvtrlBt 
T«l. Boulev&r* *48T 

8. Azhland Ava 
Kampa* 47-toa gat 

l-roa lubaba J

Eranklin’o BOTANICAL HERBS Gy
duolėj nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neSr mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Gydo staigias ir chroniikas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal na»- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 1026 W. 
18th St., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarai*.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktj 
I)rexel 0960

Boulevard 4188
Telefonali

8419 So. Halsted St.
Valu 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

ftviesų ir pajlegų suvedama | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant Ižmokijimo.

Pirm«tinl Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoj*
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO_ Ine.

A. BARTKUS, Pree.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.

DOVIERNASTĮS
(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 į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Ve<la bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abutraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimui.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

KAIP JŪSŲ AKYS?
Jd akių silpnumas ar galvos skaudė
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą. .

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 6
Nedelionrin nuo 10 iki J 

Te. Boulevard 7679

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrižkų 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. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yarda 0994

Vakarais: 10717 Indiana 
Tek: Pullman 6377.

S. BANES, Advokatą* 
Val.s 9 A. M. iki 6 P. M 

Rooin 909 Chicago Trust Building
71 W«t Monroe .Street, Chicago

Telephone Randolph 2900 
Kez. 3293 So. Halsted 84. 

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lieturys Advokatą* 

Dienomis Room 514-510 
127 N. Dearbom S*t., 

Teiephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Tul. Dearbom 9057

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

vldurmitatyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Wa«hington A Clark

Slazcg Tol.i Hyd* Park 8896

E. STASULANII
ADVOKATAS

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6209

Cicero Panedėlio vak.
1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036

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

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Dd 
12 dienų.

A LETTER
I liavc used 

Pe-ru-na in my 
family for over 25 
years for coughs, 
colds and throat 
trouble. I would 
not have contin- 
ued all this time 
had I not found 
it gi|t edged and 
as recommended.” 

Geo. Cassidy, 
Standish, Mich.

Pe-m-na h a s 
been in constant 
ūse in the Amer
ican family for 
more than Fifty 
years.
Scjd EverywheriB 

Tablets or 
JLiauid

LIETUVIŲ DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakar*

4608 S. Ashland Ave^
netoli 46th St., Chicago, III. I

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 9587

DR. MARY A 
DOWIAT—SASS

17S7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, na* * 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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 31 st Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dienų.

No. 1420. Smagi suknelė, 
tos mieros 16 metų, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
2% yardo 36 colių materijos; 3 yar- 
dus stugelių ir 7% yardo apsiuvimui 
rankovių ir apikaklės.

No. 14G9. Gerai atrodanti ir pa
togi namie dėvėti suknelė.

Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardų 36 colių materijos ir 
% yardo apikalei ir juostai.

No. 1514. Apatinė suknia. Dabar 
jau beveik nei viena moteris nebedė- 
vi apatinio sejono. Sukirptos mieros 
16 metų, 36, 38, 40 42 ir colių per 
krutinę. 36 mierai reikia 2% yardų 
36 colių materijos.

No. 1911. Vyrų ir berniukų marš
kiniai. Sukirptos mieros 12%, 13, 
13>/2, 14, 14%, 15, 15%, 16, 161/2 
17, 17%, 18, 18% ir 19 colių apie ka
klą Mierai 15% colių reikia 
yardo 36 colių materijos.

No. 2065. Ploninanti suknia ka
dangi jo ssiulės yra tiesios ir ilgos. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardo 42 colių materijos.

No. 2068. šioje suknelėje išrodysi 
bent 10 metų jaunesnė Ji labai pa
prasta, lengvai pasiuvama ir pigi. 
Gali ją pasiūti iš likučių, nes kaip 
matai ji pasiūta iš dviejų rūšių ma
terijų.

Sukirptos mieros 14, 16, 36, 38, 40 
colių pec krutinę. 36 mierai reikia

Sukirp-

3%

’2% yardo 40 colių 
yardo 32 colių skirtingos materijos.

No. 2076. Vieno šm-oto suknelė. Su
kirptos mieros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų 
amžiui. 8inetų mergaitei reikia 2% 
yardo 36 arba 40 colių materijos.

Išsiuvinėjimui pavyzdys No. 674 
kainuoja 15 centų extra.

Nojint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirptį 
paduotą blankutę arba priduoti pavyz
džio numerį, pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
centų. Galima prisiųsti pinigus arba 
krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų; Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

materijos ir 1%
1739 So. Halsted St.

Chicago, III

VIENYBE
Liaudies Universitetas

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No...... ,........
Mieros ...............................  per krutinę

(Adresas)

Smm

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valst.) 
vwx—

Ir kiekviename numery “Vienybes” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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.

A. L. DAVIDONIS, M. D./ 9
4643 80. Michigan Avė.

Tek Kenwood 5107

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phon* 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 1D ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospact 0611

A

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room 629 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chlcage. 
Tel. Yarda 4681

Valando*: nue 9 iki 11 v*L ryto; 
muo 5i3b iki 7i8l vakar*.

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

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

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

•■-■i'

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

8405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia; 
pirkdami nuo musų.

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

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 422*1

Phono Boulevard 8033
Valandos nuo B iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Francuziškas Daktaras
Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Specialistas kraujo, odos, chroniF' 
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

OfisaB 1800 S. Ashland Ave^ ait 
viršaus Ashland State Bank!

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 Ir 8 iki 10.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietį

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8
Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette



BABJUEPIŪg, ! ■vrtf f

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
By The Lithuanian News Pub. Co., Ine

Bditer f. firigaltU

1789 South Halsted SUart 
Chicago, 1U.

Telephone Kopsevelt 8509

Subscription Katėsi 
I8.0C per year in Canada. 
$7JK/ per year outside of Chicagv 
|8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

te reparacijų planų, tai ne 
Herriot’o kabinetas nebūtų 
drįsęs grąžinti į Reinlandą 
ir Ruhro sritį vokiečių trem
tinius.

Entered m Secoud Cisss Matuv 
Mareli 17 th, 1914, at the Port Office 
pf Chicago, III., andai the act oi 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, llsldrian; 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ken- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicagc’ 
UI. — Telefonas i Roosevelt 8602

lltaimosejimo kalnai
Chicago je — paltui

Metams . ............................._____$8.09
Pusei metų ................. ___ 4.00
Trims mėnesiams ____ _____ 2.00
Dviem minesiam______ __ u— 1.M
Vienam mėnesiui_____ ______ _ .76

Cbicagoje per neilotejua?
Vieaa kopija — .......... — ■ 8c
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Bevlenytose Valstijose, ne Chicago je,
paltui
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Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ........    $8.00
Pusei metu ......________ ___ .. 4.00
Trims mėnesiams __________ 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Iš šito pavyzdžio matome, 
kad Vokietijos socialistai el
giasi visai teisingai, stodami 
už Dawes’o plano priėmimą. 
Jų griežtas nusistatymas ši
tuo klausimu jau neša gerus 
vaisius. O jeigu socialistai 
butų pritarę komunistų pozi
cijai ir butų priešinęsi eks
pertų raportui, tai — kokia 
butų išeitis iš to konflikto 
tarpe Franci jos ir Vokieti
jos? Jokios. Vokiečiai nenu
sileistų, francuzai taip pat 
nenusileistų;' stipresnioji 
pusė smaugtų silpnesniąją—* 
kol pasmaugtų ją visai arba 
kol priverstų padaryt despe
ratišką pastangą atsiginti 
ginklais. * Reiškia, neišven
giamas galas butų arba Vo
kietijos pražūtis, arba nau
jas karas, kuris atneštų pra
žūtį ne tiktai Vokietijai, bet 
ir Franci jai ir gal visai Eu
ropai.

daiktas, kad prieis prie to, 
jogei įstengs ir visiškai nu
galėti kapitalistus. Tuo bu
du, ažuot pavertę Vokieti j ris 
darbininkus savo vergais, 
tarptautiniai bankininkai 
savo skymais gal būt tiktai 
pagreitins socializmo perga
lę Vokietijoje. 1

Musų bendradarbio, Kuni
go, straipsnis, kurio pradžia 
telpa šiame “Naujienų” nu
meryje, pilnai patvirtina iš
reikštąją šioje vietoje nuo
monę, jogei koalicinę Lietu
vos valdžią nuvertė kuiŲ 
Vailokaičio interesai. Yra 
labai svarbu, kad Amerikos 
lietuviai atkreiptų savo do
mesį į tai, kokią pragaištin
gą rolę vaidina Lietuvos gy
venime klerikalizmas. Ne 
gana to, kad jisai palaiko 
tamsybę Lietuvos liaudyje, 
jisai taip pat ardo demokra
tijos pagrindus Lietuvoje 
(kėsindamasis ant savival
dybių, slopindamas piliečių 
teises ir tt.j ir trukdo krašto 
atstatymo darbą. Lietuva 
negalės gyvuoti, jeigu joje 
šeimininkaus tie juodieji 
gaivalai! , >

ją: jis buvo arkivyskupas 
Olmuetz’e, Austrijoj. Arki
vyskupas Kohn buvo sūnūs 
biedno žydo kurpiaus, kuris 
priėmė krikščionybę, kuo
met jo sūnūs buvo vos ketu
rių metų amžiaus.”
Tas pats rašytojas pasakoja 

dar apie kitą žydą:

“Aš pažinojau žydą vardu 
Rabinovič, kurio ypatinga 
profesija buvo spaviedninko 
na-bašninko Dr. Drum- 
mond’o, Francijos žydų prie
šininkų vado. Dr. Drum- 
mond nekentė žydų i neno
rėjo su jais susitikti, bet jo 
spaviedninkas 
krikštas žydas, 
garsiojoj Florette 
Paryžiuje.”
Vargiai yra koks 

žmonijai, jeigu kas 
arkivyskupu arba 
Kas kita, jeigu žmogus pasižy
mi moksle.

Vienas didžiausiųjų pasau
lyje mokslininkų yra p-ia Cu- 
riė, garsioji radio išradėja. Ji, 
pasak to rašytojo, kurį cituo
ja “Dirva,” esanti žydė, vieno 
žydų rabino anūkė.

Šitą garsią jnoterį iki šiol 
saviliosi lenkai, ties ji yra gi
mus Lenkijoje.

Tas faktas, kad p-ia Curie 
yra kilusi iš žydų, visai Berna

buvo per- 
vienuolis 
bažnyčioj

nuopelnas 
patampa 

vienuoliu.

žiną jos huopelnų mokslui. To
dėl yra nesąmonė ir socialis
tams daryti priekaištų iš to, 
kad jo teorijos autorius, Mark
sas, buvo žydas.

BOLŠEVIKŲ PASVEIKINIMAS 
FRANCUOS KAIRIŲJŲ 

BLOKUI

Tuoj po rinkimų, kuriuos lai
mėjo Frahcijos kairiųjų parti
jų blokas, p. Herriot, radika
lų partijos vadas, gavo nuo či- 
čerino ir Rakovskio laišką su 
Rusijos komunistų partijos 
sveikinimais dėl Francijos de
mokratijos pergales.

Kaip jums patinka šitas bol
ševikų pasielgimas? Rinkimų 
agitacijos laiku Francijos ko
munistai, diriguojami iš Mask
vos, šmeižė ir purvais drabstė 
kairiųjų partijų bloką ir, kur 
tik galedalni, stengėsi jam pa
kenkti. O po rinkimų pasveiki
nimas iš Maskvos! Mat, ji no
ri, kad naujoji Francijos val
džia pripažintų sovietus.

Ačiū balsų skaldymui, kur 
įvykino tarpe darbininkų ko 
munistai, kairysis blokas pra
kišo nė mažiaus kaip 80 man
datų. Juos pasiėmė nacionalis
tai. Už tuos 80 mandatų p. 
Poincarė turėtų gerą atlygini
mą duoti Maskvai ir jos paka
likams .Franci j oje.

Naujasis Franci jos prem
jeras, Edouard Herriot, įsa
kė gen. Degoutte, francuzų- 
belgų armijos vadui Ruhro 
srityje, leisti sugrįžti į oku
pacijos sritį ištremtiem- 
siems vokiečiams. Tų trem
tinių skaičius kartu su jų 
šeimynų nariais siekia 210,- 
000. Pirmiau Herriot leido 
sugrįžti į savo gyvenamas 
vietas 60,000 Reino provinci
jos tremtinių. Tuo budu ne
toli trys šimtai tūkstančių 
žmonių, kuriuos Poincarė 
buvo išvaręs iš darbo ir iš 
namų, dabar galės vėl pradė
ti normalų gyvenimą. Kartu 
palengvės našta Jr Vokieti-] 
jos valdžiai, kuri turėjo tuos 
žmones užlaikyti.

Vokietijos komunistai 
siūlo neva labai revoliucingą 
taktiką. Kam čia, girdi, pa
siduot Franci jos imperialis
tams? Kam čia mokėt re
paracijas ir kišti savo spran
dą į tarptautinių bankininkų 
jungą? Reikia kovot — at
mest tuos razbaininkiškus 
skymus!... Tas skamba labai i 

Į gražiai, bet kaip augščiaus 
nurodėme, neveda prie nieko 
gero. Neva revoliucinga 
ant pažiūros, komunistų tak
tika, jeigu ją įvykintum, rei
kštų dar didesnį vargą ir 
skurdą Vokietijos darbinin
kams, negu tas, kuriame jie 
randasi dabar. Taigi ji ištie- 
sų yra atžagareiviška. Dėlto 
ją remia ir Vokietijos mo- 
narchininkai su fašistais.

Apžvalga
KOMUNISTAI DANTIS 

GRIEŽIA

til

Kunigas

Klerikalų siautimas 
Lietuvoje

Šimtai tūkstančių tremti
nių, išblaškytų po visą neo
kupuotosios Vokietijos plo
tą, buvo galingas šovinisti
nės ir komunistinės agitaci
jos įrankis kraštutinėms 
partijoms. Tik pagalvokite, 
kokie jausmai turėjo kilti 
Vokietijos žmonėse, matant 
tų tremtinių vargą, nukentė
jusių už tą, kad jie nenusi
lenkė žiauriai įsiveržusiojo 
priešo jėgai. Tais žmonių 
jausmais ir žaidė kraštuti
nės partijos, skelbdamos ne
apykantą ir kerštą prieš: 
francuzus. Tai buvo viena1 
stambiųjų priežasčių, delko 
rinkimuose į reichstagą žy
miai padidėjo skaičius balsų, 
paduotų už nacionalistus ir 
komunistus.

Reikia tečiaus pažymėti, 
kad ekspertų plano priėmi
mas dar anaiptol nėra galu
tinas to klausimo išsprendi
mas. Bent socialistams. Po 
to, kai tas planas bus pradė
ta vykinti, kils klausimas, 
kaip paskirstyti tą naštą, 
kurią jisai uždeda Vokieti
jai. Ar tuos miliardus, ku
rie teks Franci jai ir Belgi
jai, turės sudėti savo darbu 
Vokietijos darbininkai, ar 
turės užmokėti iš savo pelnų 
Vokietijos kapitalistai? So
cialistai, žinoma, kovos už 
tai, kad tą naštą vilkti pri
spyrus kapitalistus. Taigi 

kvaila pasaka, 
sako,

yra visai
kuomet komunistai 
kad ekspertų plano priėmi
mas reiškiąs neišvengiamą 
vergiją Vokietijos darbinin
kams. Jisai reiškia jiems 
ne vergiją, o tiktai reikalą 
dar smarkiaus kovoti 

savo išnaudotojus.
Naujoji Francijos valdžia 

laipsniškai likviduoja foin- 

carės avantiūrą Reinlande ir 
Ruhro srityje, sudarydama 
tuo budu reikalingas psiko-F šita kova dėl reparacijų 
logines sąlygas Francijos ir naštos paskirstymo bus di- 
Vokietijos susitaikymui.!džiausiąs akstinas Vokieti- 
Kuomet vokiečiai matys, jos darbininkams jungti į 
kad Francija apsieina su jais daiktą savo jėgas, stiprinti 
žmoniškai, tai jie paliaus Į savo organizacijas ir veikti 
svajoję apie atkeršijimą jai politikoje; ji neleis jiems nė 
ir stengsis surasti taikos ke- valandėlei būti pasyviems 
lią išspręsti savo ginčus su arba gaišinti laiką bergž- 
pergalėjusiu kaimynu. Pir- Iždiems 
mutinis žingsnis šitame kry- 
psnyje yra ekspertų raporto 
priėmimas. Jeigu Vokietija 
butų griežtai atsisakiusi pri
imti išdėstytąjį tame rapor-,

prieš

i tarpusaviniems ki
virčams. Ir kadangi repara
cijų planas yra padarytas 
ilgiems metams, tai tos ko
vos eigoje Vokietijos darbi
ninkų klasė, labai galimas

is SjLiA. seimo aprašymų 
pusių komunistų laikraščiuose, 
matyt, kad prieš nieką komu
nistai neturi tokios aklos, fr

I liūtiškos ncapykantosi, kaip 
prieš socialistus. Ta savo ne- 
apykantą jie daugiausia krei
pia prieš atskirus asmenis.

“Naujienų” redaklorju/s vi
sai nebuvo delegatas seime, o 
tiktai dalyvavo LSS. konferen1 
cijoje ir laiks nuo laiko atsi
lankydavo seimo posėdžiuose, 
kaipo svečias, bet komunistų 
reporteriai ir laikraščių redak
toriai, rašydami apie seimą, 
Grigaitį mini dažniau, negu 
kurį kitą asmenį, buvusį Wil- 
kes Barre’je.

Grigaitis, girdii, 
seime “demokratijos 
Grigas “bučiuojasi 
niais pilvais”; Grigaitis galuti
nai nuėjo” pas dolerio tautinin
kus,” ir t. t., ir t. t.

Pačiame seimų komunistų 
pasiutimas išsiveržė ir prieš 
Dr. Mondvidą. Jų neoficialis 
lyderis Andriulis grūmojo “su- 
na|k|inti” daktarą, kuomet ji
sai balsavo už Pildomąją Tary
bą Bimbos pašalinimo klausi
mu.

šitoks dantų griežimas prieš 
socialistų veikėjus pareina nuo 
to, kad socialistai suardė Mask
vos davatkų planus pasigrobti 
Susivienijimą į savo rankas. 
Socialistai kaip tik,buvo ta jė
ga, kuri davė persvarą rim- 
tiemsiems elementams Susivie- 
nyme ant komunistų.

Idiotai gali sakyt, kad tuo 
savo darbu socialistai dar kar
tą “išgelbėjo nuo proletarines 
revoliucijos kapitalizmo Siste
mą”; bet čia, žinoma, buvo 

daug paprastesnis dalykas. Ap
ginta -tapo organizacija, kuri 
yra reikalingesnė darbinin
kams, negu kapitalistams; ir 
ji apginta ne nuo “proletarinių 
revoliucionierių,” bet tiktai nuo 
proletariato parazitų, kurie sa
vo asmeniškiems interesams iš
naudoja darbininkų tamsumą.

birželio 6 d. Lie-. 
krizis dar šian- 
nors klerikalai

pasirodęs 
priešu”; 

su tauti-

ŽYDAS — KATALIKŲ 
ARKIVYSKUPAS.

sako, 
kad vienas žydų rašytojas, Dr. 
Melamcd papasakojęs tokį at
sitikimą: i

“Sykį aš sutikau žmogų 
vardu Kohn, kuris dėl savo 
vardo turėjo keistą profesi-

Clevelapdo ? ^E^rvaj,”

Prasidėjusis, 
tuvos valdžios 
die tebesitęsia, 
buvo žadėję labai greit sudary
ti savąją krikščioniškąją Lietu
vai valdžia, v

Mums ne kartą yra tekę ra
šyti ir nurodyti, kad klerikalų 
partijos Lietuvoje niekados ne
sivadovavo savo politikoje kraš
to reikalais, » žmonių gerove, 
krašto ūkio atstatymu, bet, da
rydamos politiką, jos pagrin- 
dan dėdavo vien tik savųjų 
žmonių gerovę arba tam tikros 
savųjų grupės labą. Šitoji kle
rikalų politika, žinoma, veda 
kraštą pražutin ir galop gali 
nulemti jo likimą. Mums Lie
tuvoje aišku, kad politinė ir 
ekonominė Lietuvos nepriklau- 
samybė tik tuomet bus išlaiky
ta, kuomet visa jos politika bus 
paremta gyvųjų krašto reikalų 
tenkinimu ir demokratybės pa
matais.

Klysta Amerikos žmonės, 
kuomet jie, besibiaurėdaml Lie
tuvos klerikalų darbais, už
miršta Lietuvos visuomenę, ku
riai nepavyko suduoti .galutiną 
smūgį musų klerikalams ir kle
bonijų politikai. Stiprinkime 
darbo demokratijos Lietuvoje 
pozicijas, duokime galimybės 
jai susiorganizuoti, užgrūdinki
me! jos pajėgas kasdieninėje ko
voje, ir mes gan greitu laiku 
pamatysime jos pergalę.

Lietuvos gelžkelių klausimas
Dabartinis koalicinės val

dei sekamų

atstatymas, 
prasidėjęs.

džios krizis įvyko 
priežasčių:

1) Lietuvos ūkio 
beabejo, dar nėra 
Šitoje srityje tenka pakelti dar
da.ujritiu darbo, nei kovojant 
karo laukuose už krašto nepri- 
klausomybę. \iena kraš
to ukiui atstatyti priemonių 
yra padorus ir geras susisieki
mo organizavimas, šitam ti
kslui tenka sutvarkyti telegra
fas, telefonas,* paštas ir kas 
svarbiausia nutiesti naujos ge
ležinkelių linijos, aplopyti seną
sias ir pataisyti neišbrendami 
Lietuvos sauskeliai (vieškeliai, 
plentai ir kt.). Pernai rudeny 
ir šiemet pavasary delei neiš- 
bfehdamų Lietuvos kulių,.ištisąs 
menesius kaimks su - savogami
niais buvo atskirtas nuo \ gelž
kelių, nes jokia arklių pajėga 
negalėjo iš purvo ir patvinusių 
kelių ištraukti paprasto vežimo.

Atgavus Klaipėdos" kraštą, 
reikalas susijungti gelžkeliais

su uostu pasidarė dar didesnis 
ir jaučiamesnis. Visai aišku, 
kad tenka sujungti su uostu vi
są šiaurinę Lietuvą. Tam tiks
lui valdžios nusistatyta tiesti 
gelžkelis nuo Šiaulių (Amalių) 
ant Telšių, Plungės, Kretingos. 
Teko pagalvoti apie sujungimą 
Klaipėdos su pietų Lietuva, — 
nusistatyta tiesti geležinkelis: 
Ruda—šakiai-Tauragė.

Šitų geležinkelių pastatytas 
atsieitų iki 120 miilionų litų. 
Aišku, kad tokių pinigui Lietuva 
nepakels; todėl buvo sutarta 
paskola Angluose, sumoje 1 mi- 

liono svarų sterlingų arba 43 
milionų litų. Anglai už minėtą 
sumą buvo pažadėję duoti vien 
tik statomąją medžiagą (bėgius, 
medžiagą tiltams, dirbtuvėms).

Galima nesutikti su viena an
tra, sumanytąją geležinkelių li
nija, galima sakysim ginčytis, 
ar reikia iš karto tiesti tiedvi 
liniji, bet visai yra neginčyti
nas dalykas kad bent vienas tų 
geležinkelių, pavyzdžiui —Šiau- 
lių-Telšlų—Kretingos —yra bū
tinai pirmoj eilėj reikalingas/ 
nes dabar, kad pasiekus Klai
pėdą ir Lietuvos pajūrį tenka 
keliauti per Mažeikius, Prieku
lę, Skuodą — kas sudaro visą 
100 kilometrų viršaus. Visai ne
ginčytinas dalykas kad be už
sienių paskolos tų geležinkelių 
nepastatysi.

Klerikalams visas šitas gele
žinkelių reikalas su paskola An
gluose nežinia’ kodėl nepatiko. 
Sakau, nežinia kodėl, nes nei 
kun. Vailokaitis nei kun. Šmul
kštys aiškiai nepasisakė. Bal
suojant geležinkelių sąmatas 
Seime birželio mėn. 6 d. visas 
klerikalų blokas (federacija, 
ūkininkai ir krikščionys) bnlsn- 

vo prieis jas, atmetė valdžios 
pasiūlymus tuo pačiu ir paskolą 
Angluose, šitam balsavimui į- 
vykus, prasidėjo valdžios kri
zis, nes Galvanauskas šį kartą 
atsisakė nuo savo lanksčiosios 
pataikavimo politikos.

Žinoma ne vien tik ant gele
žinkelių galėjo suklupti liaudi
ninkų ir krikščionių marijažos. 
Liaudininkai butų pasiėmę 
vorsą” ir kitais klausimais, .nes 
kįtaip jie . patys ..butų visai nu
stoję gero' vardo A1 Lietuvos į vi
suomenėj e, besiglamonėdfimi
su klerikalais. Šis antrasai ak
muo, kurs turėjo apversti koa
licinės valdžios vežimą, yra šios 
rųšies:

Savivaldybių teisės
2) Klerikalai by kuria kaina 

yra pasiryžę panaikinti vietų 
savivaldybes, ypač apskričių 
savivaldybes, kurių Lietuvoje 
turime 21. Ką tai reiškia? Tai 
reiškia atimti Lietuvos žmo
nėms teisę demokratingu budu 
rinkti savo atstovus į apskričių 
tarybas. Apskričių taryboms 
atimama teisė sprendžiamojo 
balso, atimama teisė uždėti, sa
vo mokesčius ir nepriklausomai 
valdytis. Vietoje apskričių ta
rybų, statoma apskričių virši
ninkai (gubernatoriai), ku
riems perduodama visos tos tei
sės, kurios iki šiam laikui pri
klausė vietos žmonių renka
miems atstovąms.

Valsčiuose vietoje Valsčiaus 
Valdybos statomas Viršaitis, — 
reiškia, vietoje kolektyves įstai
gos, valsčių valdys vienas as
muo—viršininko, viršaičio — 
tvarka yra klerikalų idealas.

Aišku, kad mes su tuo jokiu 
budu sutikti negalime. Bet kle
rikalai turi Seime 40 nenudžiu- 
vusių rankų ir todėl galutinai 
spręs minėtą klausimų kaip tin
kamai. Pačios apskričių ir 
valsčių tarybos yra prieš klerP 
kalus — todėl jos ir norima 

naikinti, nors Lietuvos konsti
tucijoj aiškiai yra pažymėta 
savivaldybių teisė/ reiškia—kle
rikalai laužo konstituciją, gu
riai kiekvienas jų, atėjęs Sei
man, prisiekia Dievo vardu. 
Čionai jums pavyzdys, kaip 
klerikalai šelmavoja savąjį die
vą ir veidmainiauja z prieš jį.

Nors ir lankstus buvo Galva
nausko kabinetas, nors liaudi
ninkai visur jr visame kame nu
sileisdavo klerikalams (spaudos 
cenzūra, draugijų varžymas, 
karo stovis), bet čionai šitame 
klausime ir liaudininkai, neno
rėdami nustoti žmonių akyse 
kredito negalėtų sutikti su kle
rikalais. štai antroji priežas
tis, kuri butų, gal kiek vėliau, 
sugriovusi dabartinę koalicijos 
valdžią.

Iš pasakyto jums bus aišku, 
kad Lietuvos vidujiniam gyve
nime vyksta labai nepaprasti 
dalykai. Bet tai dar neviskas. 
Turime dar kelias klerikalams 
opiaš vietas.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

NEPATENKINTI NAUJU 
KABINETU

Kaunas.—Naujasai A. Tumė
no kabinetas, sudarytas vienų 
krikščionių-demokratų buvo šal
tai sutiktas laikinojoj sostinėj 
ir provincijoje. Tokį jo nepo- 
pulerumą aiškinama tuom, kad 
jisai apsiėmęs vykinti Vailokai
čio banko interesus, o ne kraš
tui naudingas reformas. Nau
jam kabinete nėra nei vieno as
mens, kuriam; pasitikėtų žmo
nės: visi ministeriai antraei- 
iai lietuvių veikėjai.

Iki šiam laikui klerikalai ne
turėjo tiek drąsos, kad imtis 
grajyti ant valstybinių vargo
nų. Jie laukė kol Galvanaus
kas juos pramokinsiąs. Bet da
bar jaučiasi jau prasilavinę, 
kad galėtų dalyvauti Vakarų 
Europos diplomatiniuose kon
certuose. Vienok nusimanan- 

asmenys abejoja, kad Tu
mėnas su Cerneckiu pajėgtų ką 

nors gera atlikti užsienio poli
tikoj.

Kauno visuomenė žiuri į juos 
labai skeptiškai. Kur nepasl- 
suk ten kritikuojama naujas 
kabinetas. žinoma, miesto ko
mendantui bus daugiau darbo 
uždedant pabaudas dėl įžeidimo 
valdžios. Bet kas kaltas? Jei 
valdžia butų gera, niekas jos 
nekritikuotų. Iš visko matyt, 
kad dabartinio kabineto dienos 
abai neilgos. Opozicija turi 

dabar puikų pamatą ir gali ata
kuoti valdžią kiekviename žin
gsny. —P. V.

i ..t...-........................i’~ ■»' :

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Įvairenybes
NAUJA TARPTAUTINĖ 

KALBA.

Senai jau gyvuoja pasaulyje 
idėja — sujungti visas tautas 
į vieną šeimą, išmokinant jas 
viena kalba kalbėti. /Tai idėjai 
įgyvendinti atsirado žmonių, 
kurie sudarė net kelias leng
vas išmokti kalbas. Taip buvo 
išdygus kalba “Voliapiųkas,” 
vėliau atsirado Esperanto kal
ba. “Voliapiukas” visai nepra- 
siplclė. Nors esperanto kalba 
turi daug šalininkė ir jau yro 
labai įsigalėjusi, tačiau dar yra 
daug abejojančių, kad esperan
to taptų žmonijos bendrąja 
kalba. Gal dėl šios priežasties, 
dabar Amerikoje pasiskelbė 
nauja tarptautinė kalba, vardu 
“Euphony.” Jos autorius va- 
šingtonietis Vilfredas Steven- 
sas, matyt, yra daug pasidar- 
bavęfs, kol galutinai sukombi
navo čia minimąją kalbą. Tai 
yf*a ne kas kita, kaip rinkinys 
žodžių iš 30 kalbų, kuriomis 
pats Stevensas kalba. Euphony 
kalba sudaryta taip, kad iš 
15,000 pagrindinių žodžių gali
ma lengvai sustatyti kitus 
tūkstančius naujų žodžių. Kal
ba pasižymi savo prastumu bei 
sklandumu. Jeigu rišant tarp
tautinės kalbos įgyvendinimo 
uždavinį tektų vaduotis tik 
tais samprotavimais, kad ta 
kandidatė j pasaulines kalbas 
bus geresnė, kuri lengvesne, 
tai gal ir “Euphony” rastų pa
sekėjų. Bet vien kalbos lengvu
mu, rodos, tautų nepriviliosi 
prie broliškumo!

I
SENŲJŲ PASAKAJ1MAI

[“L.”] Skrebiškės. Rokiškio 
apskrity seni žmonės daug pa
sakoja apie Skrebiškių piliakalnį. 
Jie sako, jog ten esąs senovėje 
•palaidotas nežinomas dabar Lie
tuvos vadas. Buvęs sumūrytas 
didelis skiepas, vidun padėtas to 
vado karstas ir greta sukrautas 
jo turtas. Po to skiepą užmūri
ję ir ant jo supylę didelį kalną.

Per Velykų šventes, važiuo
jant pro Skrebiškes, žmogus, 
kuris mane vežė, pasakojo tą 
patį ir pridūrė, jog vokiečių 
okupacijos metu, kuomet plyt- 
nyčių nebuvę, žmonės, kuriems 
reikėjo plytų, pradėję kasti ir, 
neva po žemėmis radę mūrą iš 
gerų plytų, kurias ir naudoję 
krosnims.

Manau, Archeologijos Komisi
jai reikėtų pasiteirauti, o gal ir 
ištikrųjų yra Skrebiškių kalne 
kas nors istorinio.

Skrebiškių dvaras yra Kama
jų valsčiuje, 7 kilometrai nuo 
Rokiškio stoties. Kalnas tas da- 
jar apaugęs mišku. Jis yra šalia 
vieškelio, per vieną kilometrą iš 
Skrebiškių į Kamajus.

—Perkūnas.

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
T uodo i padarysi dideli smagurai 
pats sau, savo ginrintms ir drau
gams bu kuriaiM susiraiiniji ir 
greičiau galėsi parašyti Jaiftkf ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausifc 
maiinilč su lietuviškomis raidinis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Bet Str^ 

Chicago, Dl.
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Budavos didelį ūkio pro-
dukty centrą

Naujasis maisto produktų pre
kybos centras bus prie Ash
land Avė. ir 22 gatvių. Kai
nuos virš $15,000,000.

Darbas prasidės gal greičiau 
kaip už metų laiko, nes miestas 
už metų laiko nori pradėti griau 
ti South VVater gatvę ir taisyti 
ten naują gražią dviejų augštų 
gatvę.

Naujame centre, butų prekiau
jama ūkio produktais: vaisiais, 
daržovėmis, kiaušiniais, pieno 
produktais, paukščiais, ir kitais 
panašiais valgomais produktais, 
išėmus mėsą ir grudus.

KAS PIRMIAU ATSIRADO: 
KIAUŠINIS AR VIŠTA?

Kiaušinis, sakoj profesorius.

Plėšikas pakliuvo.

CHICAGOS ALDERMANAS
PAKLIUVO

Liko nubaustas už atsigabeni- 
mą degtinės.

Ūkio produktų prekybos cent
ras, kuris ikišiol buvo South 
VVater gatvėj, turės neužilgo iš
sikelti, nes ta gatvė bus plečia
ma ir gražinama. Jieškoma da
bar vietos naujam centrui. Tuo 
rūpinasi tam tikras komitetas, 
susidedąs iŠ maisto produktų 
pirklių.

Laikinai numatoma naujam 
centrui vieta yra prie 22 ir Ash
land Avė. gatvių. Ta vieta tapo 
parinkta todėl, kad toj aplelin- 
kėj yra veik visi geležinkeliai, 
kuriais atgabenama ūkio pro
duktai, taipjau arti ir upė. Jau 
ta vieta yra derama ir jei nepa
sikeis pienai, ten centras ir bus 
įsteigtas.

šis naujas prekybos centras 
bus labai didelis, stačiai atski
ras miestas. Jis užims 80 akrų 
žemės ir bus užbudavotas ’ san
deliais ir sankrovomis. Turės 
savo bankus ir net pašto skyrių.

Pačiame centre bus pabuda- 
vota didelis dvidešimties augštų 
namas, kuriame tilps visos raš
tinės. Be to bus pabudavota 
apie trys šimtai trijų augštų 
sankrovų kiekviehAi firmai. Tai
pjau bus pabudavotas ir didelis 
garadžius, kuriame naktimis 
stovės firmų trokai, o dienomis ‘ 
sankrovų savininkų automobi-! 
liai. Bus įvestas centralinis ap-1 
šildymas, taipjau centralinė > 
amonijos šaldykla. Visos gatvės' 
centre bus praplatintos ir pra- ■ 
vestos naujos gatvės.

Chicagos aldermanas Joseph 
A. Kendel nuvyko kaipo pava
duojantis delegatas į demokra
tų konvenciją Neiw Yorke. Ten 
gyvena ir jo švogeris Cava- 
naugh. Jiedu sumanė pasi
džiaugti kokiuo tai laimėjimu 
ir kartu su kitais keliais deler 
gatais surengė pokilį. Bet čia 
ir ištiko nelaimė.'. Pok'ilis nega-4 
Ii apsieiti be pasmaginančių 
skistimėlio. Bet tą žino ir pro- 
hibicijos agentai, kurie kaip 
bitės prie medaus sulėkė New 
Yorkan, tikėdamies gero laimiu 
kio laike demokratų konvenci
jos. Ir štai kada Mendel švoge
ris atgabeno degtines į Mendel 
hotelį ir jau pats Mendel buvo 
ją paėmęs, prieina prie jų pro- 
hibicijos agentas, ir tą degtinę 
atima. Ir netik atima, bet abu1 
juos nusigabena ir į policijos 
stotį, kur reikėjo pasėdėti va
landėlę už k rotų iki užsistaty- 
ta už juos kauciją. O kadangi 
neteko skistimėlio tai, žinoma, 
nė pokilio nebuvo ir visi dele
gatai apleido kambarį kaip mu
sę kandę.

Dabar buvo Mendel ir jo 
švogerio teisinas už neteisėtą 
gabenimą degtinės ir abu fe
deralinio teisėjo liko nubausti 
užsimokėti po $10 pabaudos.

Tas “sunkus” klausimas, 
kas atsirado pirmiau: kiauši
nis ar višta, kuris tiek daug 
vargindavo v,a)ikus; pagalios, 
tapo išrištas. Jį išrišė North- 
\vestern universiteto zoologijos 
profesorius Conrad E. Tharal- 
dsen.

Jis sako, kad višta paeina iš 
kiaušinio, o ne kiaušinis iš viš
tos. Taip nuspręsti jį verčia jo 
padaryti tyrimai. Esą nors viš
ta turi tokių celių, kurios ga
mina kiaušinius, iš kurių pas
kui išsivysto naujos vištos, bet 
viskas susiveda prie pirmpra- 
dės celės, kurią vadinama zy- 
gote ir kurios išsivystė pir
miausia kiaušinis.

BEDARBIS NUSIŽUDĖ

Kada E. Dryden iš Evansto- 
no važiavo automobiliu su p-le 
R. Millingen iš Springfield, O., 
įLąke Shore Drive gatvėj pri
šoko plėšikai ir liepė sustoti. 
Sustojus jis atėmė iš jos žie
dus, o iš jo kokius $8. Tai jam 
pasirodė permaža ir paliepė at
sinešti daugiau pinigų, o jis 
su mergina palauksiąs automo
bily. Bet Dryden vieton> atsi
nešti pinigus, pašaukė policiją, 
kuri plėšiką suėmė. Jis bandė 
pasipriešinti policijai, bet tapo 
peršautas ir gal mirtinai su
žeistas. Plėšiku buvo Thomas 
McGoorty, 1365 Sheffield Avė.

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Rūpinsis apsaugoti besimau
dančių sveikatą.

NUŠOVĖ MERGINĄ
---- ------- , 

Pašovė galiūne mušeiką.

Kiek dabar numatoma, to! Vėl ištiko persišaudymas sa- 
centro pabudavojimas atseis liūne prie 1834 Va n Buren St.
nuo $15,000,000 iki $20,000,000.; Policija mano, kad tai yra pa- 
Vien žemė kainuos $7,000,000.! sėkmė keletą dienų atgal nušo- 
— - -------- - ■ ' vimo saliune 1309 W. Madison

A| A

G A BRI ELI U S MIK lLĖNAS
Mirė nelaiminga mirčia, už

mušė automobilius, nedėlioj, 
birželio 29, 1924. Turėjo 32 me
tu amžiaus, nevedęs. Išgyveno 
Amerikoj 11 metų. A. A. Gab
rielius paėjo iš Lietuvos: Vil
niaus rėdybos, Švenčionių apsk. 
Tverečių parapijos, Kukučių 
kaimo. Paliko dideliame nuliū
dime seserį Juozefą Plonienę ir 
švogerj Adolfą Plonį ir 3 pus
brolius: Petrą, ir Valentą Kra
sauskus ir Karolį Mikulėną. 
Lietuvoj paliko brolį Feliksą ir 
seserį Oną.

Laidotu'ves įvyks seredoj, lie
pos 2, 1923, 8 vai. ryto iš na
mų 639 E. 90 St., Bumsitle, Iii. 
į Šv. Juozapo bažnyčią, So. Chi
cago, po pamaldų į šv. Kazi
miero kalines.

Visus gimines, draugus ir 
pažystamus nuoširdžiai užprašo 
me dalyvauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Sesuo, švogeris ir 
pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis. Tel. Yačds 1741

. St., mušeikos James McFar- 
land.

Šį sykį nušauta Violet Buck- 
ley ir gal mirtinai pašautas jos 
sesers vyras Dauny Harnett, 
paskilbęs mušeika. Saliune bu
vo ir jo pati, kuri išliko nesu
žeista.

Violet Bucley buvo saliune 
kada nušauta McFarland. Bet 
ji atsisakė ką nors pasakyti 

[apie tą žmogžudystę. Ji taip
jau atsisakė pasakyti ir kas ją 
ir už ką nušovė. Policija yra 
palinkusi manyti, kad Hartinett 

[.puolė auka keršto už nušovi
mą McFarlando. Tuoj po už- 

,mušėjistės mate, kaip iš saliu- 
1 no išbėgo du žmonės ir susė
do į Forduką su Michigano 
laisniu. Vėliau panašus fordu- 
kas liko suimtas su dviem žmo- i _neims. Pas juos rasta revolve
rį su iššautais penkiais šūviais, 
t. y. tiek kiek buvo paleista 
šūvių tame saliune, bet nuken
tėjusieji atsisakė juos pripa
žinti kaipo šovikus. Matyt vi
si laikosi mušeikų nusistatymo 

. nieko neišdavinėti policijai.

Mr. 1. Knowitt

Liguistas ir negalintis susi
rasti jokio darbo, John Dvo
rak, 1821 S. Pcoria St., nebega
lėdamas pakęsti vargo, išgėrė 
nuodų ir pasimirė, palikdamas 
pačią ir dvejetą vaikų našlai
čiais. \ • •. #

Sveikatos departamentas nu
tarė rūpintis apsaugoti besi
maudančių sveikatą. Kadangi 
kasdie ežere maudosi laike 
karščių apie 500,000 žmonių, 
tai vanduo susidrumsčia ir pa
sidaro labai nešvarus. Tųdėl į 
visas maudyklas bus nuo dalbai’ 
leidžiama chlorino. Tai biis da-
- -------- n---- ”"7“n---- ;—; *  —V“ 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

J~
X-RAY EGZAMINACIJA $1.00

Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė j u m s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudusir 
nereikia nusiimti rūbų.

Ar turite skaudamą skilvį, krutinę, 
nugarą, galvos skaudėjimą, galvosūkį, 
užkietėjimą vidurių, prastą apetitą, 
reumatizmą, asthm-a, odos ligas, rup- 
turą, inkstų arba skilvio ligas, ner
vingumą, chroniškas arba privatiškas 
ligas? Jei norite gerų pasekmių, 
•ateikite tuojau. Visi vėliausi čiepai 
ir serum yra suteikiama, įskaitant 
“606 arba 914” nuo kraujo užnuodiji- 
mo.

“Kraujas yra gyveninius”. Intro- 
Venous įčirškintas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą sū X-Ray ėgzan'nnačija.

CHICAGO MeDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congress, * 
• augštas, Chicago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seYcdoj’ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

(Apskelbimas)

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins akių įtempimą, Kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo . skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
įsitikimuose egzUriiinavimas daroma: 
su . elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Speciali atyda atkreipiant* 
į mokyklos vaikus.

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

Phonė Bpfevard 7589

Lietuvių DentistAs patar
naus geriau

Traukirhas dantų be (kausrtib 
Bridge geriausio dūkso/ Su rrUSt 
plėitom galima valgyti kiečiausią maJ 
stą. Garantuojame visą savo darbą, h 
žemas musų kainas. Sergėkite sa^» 
dantis, kad nckėhkių justi sveikatai

1545 West 47th Street, 
Netoli Ashknd Avė.

ISSIKIRPKIT ŠIĄ APLIKACIJĄ, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE { NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS
Pinigai Lietuvon. Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramų. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

APLIKACIJA PINIGINĖMS TELEGRAMOMS LIETUVON
Pinigui siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus paduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė .......................................... ...................... ...... ....................... ....................................

Numeris namo ar bakso..........................................gatvė .......................................... .............................

Miestas ......................................... ...... Valstija ....................... ............. .............-......... ....

Indedu nioney orderį (ar pinigais) .................... x............... dolerių ..........— Centų ($.._________)

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė ...... 1..  -............ .... .............
Kaimas, ...........................................  Valsčius............................ ......................______

Paštas ................  i____________  Apskritis......................... ....... ........... ....................

Siuntėjo parašas................................ ■-------------- ----------------------
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo “Naujienos.”

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

50 litų 
109 litų 
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų

$6.00 
11.00 
21.25 
31.75

600 litų 
700‘litų 
800 litų 
900 litų

42.25 1000 litų
52.50 5000 litų

(Stambeshčms sumoms specialia kursas)

$62.75 
. 73JI 
. 83.25

93.50 
103.75 
514.25

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrokavimų. ‘

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius tai

kus
Ar atmintis po truputį' mažėja?
Ar akys opios šviesai ? \ :
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmg ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant trecio augšto virš Platto ap
tiekus kambariai 14, 15, 16 ir 17, 
Valhnttoe i »io 9 lyto iki 9 vakare.

Nedalioj nepriimam ligonių

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPATI- 
JOS budu — be vaistu,, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,.

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
T ei. Boulevard 4774

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Micbigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Physical Health Institute 
, DR. VELONIŠ, 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

r—..... .  ■■■■' ■' 1 ■ ----------
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38-th St., Chicago, III.

G E R B. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

By Thornton FisherIt’s a wondor Ippy didrTt ęjet a biff on tha nosei
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NAUJIENOS, Chicago, m Pirmadienis, Birž. 30, 1924

Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

r( ma naktimis, kada ežeras bus 
ramus. Ikišiol chlorinas buvo 
leidžiamas tik į geriamąjį van
denį, kad padarius jį švarų ir 
sveiką.

Tiems gi besimaudančių, ku
rie peršąlą ir “gauna šaltį,” 
miesto salėj bus įtaisyti spe- 
daliniai kambariai, kur jie bus 
gydomi chlorino gasu, kuris 
pasirodė gana sėkmingas gydy
me šalčio ligų.

Vanduo ežere tebėra labai 
drumstas ir nešvarus, taip kad 
sveikatos departamentas pata
ria vis 
vandenį,
nešvarumo 
uždarytos, 
maudyklas 
ir tebėra 
maudyklos,
srutų pervadų, kurias dėl per- 
sipildimo, pradėjo srutas va
ryti į ežerą.

dar virinti geriamąjį 
Ikišiol dėl vandens 

buvo ir maudyklos 
bet dabar
jau leido atidaryti 
uždarytos
kurios yra arčiau

niekurias

tik tos

Lietuviu Rateliuose
Iš Birutės

Birute pasiima mėnesį 
vakacijy

prane-

naujai
kurią

Pereitą ketvergą, birž. 26 d., 
buvo paskutinės Birutes cho
ro pamokos, nes visą liepos 
mėnesį Birutė turės vakacijas.

Buvo atsilankęs skaitlingas 
būrys narių ir visi pasižadėjo 
kad jie visą mėnesį pasilsėję 
su didžiausia energija vėl stver
sis už darbo ir dirbs tada išsi
juosę.

Pertraukoj musų gerb. pir
mininkas adv. A. Olis 
še labai svarbų dalyką, 
kad Birutė dabar turi 
paruoštą konstituciją,
pagamino komisija iš Dr. Kliau
gos, K. Augustinavičiaus ir Z. 
Krasauckienės. Perskaičius kon
stituciją, visi cltoristai-ės pri
ėmė ją su entuziazmu, nes da
bar bus viskas daroma sulig 
savo konstitucijos.

Taipgi buvo pranešta, kad 
vadovaujančios rolės veikalui 
“Kornevilio Varpai” yra pa
skirtos, kad rolės bus išdalin
tos kaip tik atspausdins. At
spausdinti gi apsiėmė p-lė L. 
Žilvičiutė, kuri visuomet roles 
puikai atspausdina Birutei be 
jokio atlyginimo. Artistų var
dus, kurie ims 
roles neminėjo, 
pranešta.

Vėliau musų
gerb. A. Kvederas, 
chorą mokyti, 
žodžių, ragindamas Luke va- 
kacijų neužmiršti vienas kito 
ir karts nuo karto padaryti 
še imy n i šk 11 s i švaž ia vi mus.

Tuomi visi linksmai atsisvei
kinę išsiskirstė į namus Lin
kiu Birutei smagiai praleist! va
kacijas ir sugrįžus vėl imtis už 
darbo —X. Y. Z.

palinkėti jam laimingos kelio
nės. Po vakarienes prasidėjo 
prakalbos. Vieni tikrino, kad 
A. Lukas hereikalo važiuoja į 
Lietuvą, nes vistiek turėsiąs 
neužilgo sugrįžti atgal. Gyve
nimas senoj tėvynėj esąs ne 
koks. Spaudos ir žodžio laisve 
esanti suvaržyta. Kiti gi sake, 
kad savo tėvynėj, kaip ten ne
būtų, vistiek meiliau gyventi. 
Adv. Kuodis pasisakė, nors ant 
senatvės, bet grįšiąs darbuotis 
į Lietuvą. Pats Lukas yra nu
taręs pasilikti Lietuvoj, nežiū
rint kokia partija ten nevaldy
tų. P. Valančius po gražios pra
kalbos jam' įteikė kaipo atmin
tį nuo draugų, pypkę ir ‘Tolin
ta in

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDAI geras kamabrys dėl dvie

jų merginų, kurios galės pasigaminti 
sau ir man valgį namie. Pačios ap
ivarys kambarius, delei to bus atly- 
gyta. Ateikit^, o susitaikysime. Esu 
namie po 6 vai. vakarais.

958 W. 36 Str.
2 lubos iš užpakalio

RENDAI kamb. dėl vieno vy
ro be valgio. Elektros šviesa ir 
kiti parankumai. Apsauga nuo 
vagių, nes savininkas visada bū
na namie. Matykite rubsiuvĮ. 
3437 S. Wallace Str. arti 35 St.

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

pen.
Adolfas Lukas buvo ge- 
nuoširdus veikėjas <Chica- 
Uietu kiškoj dirvoĮj. Daug 

atlikta

ras, 
gos 
jo buvo atlikta ir padaryta. 
Neveltui atsilankiusieji gailė
josi skirtis su juom, kaipo su 
draugu ir veikėju. Linkime 
jam laimingos keliones ir pa
sisekimo sugrįžus į Lietuvą.

—Chicagietis.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
i 
mas kas i 
nepatėmysi 
pinigo, kad

uojau jei dar nesi prisirašęs. Dida- 
savaiti po dolerį-kitą, nei 

kaip susidėsi užtektinai 
nusipirkus sau nameli.

Naujienų Spulka 
1739 S. Halsted St.

Liet. Auditorijos B-vėsChicagos f' 
direktorių ir atstovų extra susirin
kimas atsibus pirmadieny, birželio 
30 d., Keistučio spulkos name, 810 
W. 33 gt., lygiai 7:30 v. vakaro. 
Direktoriai ir atstovai malonėkite 
atsilankyti būtinai, nes Auditorijos 
pirmas aukštas yra baigiamas, tai
gi bus svarbus susirinkimas.

—A. Jankauskas, sekr.

Roselando Auksinės žvaigždės pa
silinksminimo ir pašalpos kliubas 
laikys pusmetinį susirinkimą pa- 
nedėly, birželio 30 d., 7:30 vai. vak. Į 
Strumilo svetainėj. Už nepribuvi-: 
mą į mitingą bausmės pagal kon
stitucijos.

Barškietis.

Brighton l’ark. — Lietuvių Bro
lių Skolinimo ir Budavojimo Drau
gijos (spulkos) metinis šėrininkų 
susirinkimas įvyks antradienio va
kare, 7:30 v., .Juokauto name, 4138 
Archer aVe. Visi šėrininkai malo
nėkit būtinai laiku susirinkti, nes 
turime daug naujų reikalų apkalbė
ti. Apart to bus renkami direkto
riai. irm. K. Budris.

L. S. J. Lygos Stygų Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti 
malonėkit atsilankyti.

Raymond Cha-

prie orkestros

Ork. Kom.

VYRŲ
REIKALINGAS geras virėjas 

(cook), kuris norėtų pusę restau- 
rano biznio užimti. Biznis gerai iš
dirbtas ir nedaug pinigų tereikia. 
O jei kas norėtų parduočiau ir vi
są biznį. Klauskit Naujienų’ ofise 
box 507.

REIKALINGAS laikrodninin- 
kas krautuvėj.

M. JASAITIS
836 W. Baltimore St., 

Baltimore, Md. r

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai 5 kamba

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

PARDAVIMUI rakandai dėl 
keturių kambarių geram stovy
je; turiu parduoti greitai, nes 
išvažiuoju Lietuvon. Galima 
pirkti ir dalimis.

729 W. 18th St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius. 

Scripps-Booth 1920 metų, 6 el- 
linderių, 6 tajerai. Parduosiu už 
$225. Atsišaukite telefonu po G 
vai. vakare. Canal 4198.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bekernė, geroj vie

toj, biznis gerai išdirbtas, lysas il
gas; 6 kambariai dėl pagyvenimo; 
turiu parduoti į 
duosiu pigiai, 
ant vietos.

4530 So.

trumpą laiką. Par- 
Priežastis patirsit

Honore St.

PARSIDUODA grosernė, rūkytos 
mėsos, tabako ir kitų smulkmenų 
krautuve. Vieta gera; netoli 
kų.

fabrk

Kreipkitės
2.300 W. 48th Place
Tol. Lafayette 8.360

GROJIKLIS pianas ir fonografas 
su suoleliu ir 150 volelių geriausios 
muzikos, turi būt tuojaus parduota, 
nes savininkas apleidžia miestą. Kai
na $100 ir $11 sandelio kaštų. Pri- 
imsiu išnvokėjirnais.

1389 Milvvaakee Avė.
Klausk Mrs. Plucinski štore

FARMA 83 akeriai žemės, 42 ake- 
riai dobilais užsėta, 7 akeriai miš
ko, žemė juodžemė, molis, žvirų; 
auga bulvės ir žieminiai javai. Per

I DRAUGIJOS IR
I ORGANIZACIJOS
LIETUVIŠKOS TEATR. DRAUGYS- 

i TĖS' RŪTA No. 1 Valdyba 1924 fhe- 
tams: pirm. J. D. Doveika 3000 
W. Persing Rd.;’padėjėjas A. Sa- 
baitis 1917 So. String st.; prot.

| rašt. F. Žukauskas 4409 S. Rich- 
mond 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.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
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 Lime St.; Kontro
lės .rašt. 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.

ėmę bėga upelis, nauja auza 8 kam
bariai, apšviečiama j 
barnūs gerame stovyje, 

karvės, kiaulės, 
’ > kas 
Parduosiu 

namo, 
Turiu

su carbonu; 4 
3 arkliai, 

15(i vištų, visos 
prideda, kaina 

arba mainysiu 
300 mylių nuo 

greitai parduoti,

o 
mašinerijos 
$8500 
ant gero

pigiai paduosiu,. Chicagos. kit(Į bi2nj
3343 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 8167

PARDAVIMUI gera bučerne 
ir grosernė, 
nes turiu apleisti miestą.

Atsišaukite:
3625 So. California Avė. MARQUETTE MANOR

PARSIDUODA krautuvė, ci
garų, cigaretų, kendžių ir smul
kių daiktų.

Atsišaukite:
975 W. 19th St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesson Jackson parko apielinkėj, 
pigi renda su kambariais dėl gy
venimo, kas nupirks šią krautuvę, 
tas nematys blogų laikų užėjus be
darbėms, nes čia gyvena vien tur
tingieji žmonės, kito tokio biznio 
nėra per du bloku Atsišaukit greit. 
1413 E. 58 St. Tel.* Fairfax 2619.

Arti lietuviškos mokyklos ir baž
nyčios, naujas2 flatų mūrinis 6 ir 
6 kamb., sim parloriai, visas mo
derniškas. Turi būt pamatyta, kad 
įvertinus. Viršutinis flatas paren- 
davotas. Kaina $15,500. Įmokėti 
$4,000. Raktas randasi ofise pas.

Weber & Williains, builders 
2514 W. 63rd St.

Tel. Republic 1932

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
nickas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Denvereckis 3321 S. 
Wallace st.; fin. rašt. P. Paužolis 
3524 S. Halsted; kasier. A. Urbo
nas 3338 S. Auburn Av; kasos gi. 
Fr. Kiaune ir A. Knistautas; mar
šalka Ant. Strazdas. — Susirinki
mai laikomi kas m-čn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

PARSIDUODA krautuvė: sku 
ros ir kitokių daiktų, visokie rei 
kmjenys dėl taisymo čeverykų. 
Biznis senai įsteigta ir išdirbta. 
Prieinama kaina jei bus parduo
ta greit. Atsišaukite laišku arba 
asmeniškai į Naujienų ofisą 
Box 510.

PARSIDUODA grosernė, gra
žioj vietoj prie lietuvių bažny
čios ir mokyklos. Galima laikyti 
bučeriški įrankiai, viskas. Par
duosime pigiai, nes norime greit 
parduoti. M. A. Martinkus, 

4601 So. Hermitage Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui iš priežasties senatvės, 140 
akrų farma, Wisconsin valsti
joj, viena geriausių farmų vals
tijoj. 90 akrų dirbamos, 65 ak
rai užsėta dobilais, 60 akrų ru
giais, 18 akrų bulvėmis, 12 ak
rų avižomis, 7 kambarių namas 
bungalow, cementinė barnS, pa
dargams sudėti namukas, vlšti- 
ninkas ir kiti reikalingi budin- 
kai. Yra 6 arkliai, 40 karvių, 65 
kiaulės, apie 400 vištų, visi pa
dargai, 60 arklių spėkos trakto
rius, mėšlui vežti mašina, 7 paša 
žierių automobilius. Agentų ne
reikia. Matykit savininką.

2322 Roosevelt Rd. 
Nedėlioj nuo 6 iki 10 v. vakaro.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 38rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 83rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI—

Pigiai maža grosernė ir deli- 
katesen.

Atsišaukite:
741 West 51 Street

NAMAI-ZEME
Pardavimui

120 akrų, 
gos. prie gražaus 
budinkai, ;

KARMOS
arba mainymui

45 mylios nuo Chica- 
miesto, 

gražus sodnas, ę 
mašinos kaip ir

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, UI.
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chcsterfield 0498; padėjėjas 
J. Chcrnauskis 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., Te). Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki4 
rnai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų Parapijos 
svet., Roseland.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m.: pirm. J. BoČiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma
krickas 3256 IveMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRU 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. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
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. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenceĮ Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.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. l'gn. 
čerauskas, 3327 W. Lemoync St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.; 
kont. rašt. B. Tip.shus, 1620 N. I.ea- 
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.

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. Siin- 
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.

] ui i k us 
geras ke- 

naujos, 
gražus gyvulinį, 16 melžiamų kar
vių, 5 C 1 ’
visokių paukščių; 
gražus 
šluboj, toiletai 
nio daroma apie $400 mėnesiui už 
pieną. Prieždstis pardavimo — li
ga ii' senatvė. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie > ANTON BRUŽAS, 
3122 S. Halsted

83 akrai Illinois valst., % my
lios nuo miesto, derlinga žeme, 12 
galvijų, 3 arkliai, 13 kiaulių. Mai
nysiu ant Chicagos prapertčs.

80 AKRŲ derlingos žemės prie 
Luther Mičhigan, su gerais budin- 
kais; parduosiu už $2800.

80 AKRŲ lygios žemės, seni bu
dinkai, aptverta, 40 akrų dirba
mos, likusi — miškas su ganykla, 
randasi \Visconsine. Mainysiu ant 
automobilio ar bučernės. Reikale 
farmų kreipkitės prie Anton Bru
žas, 3122 S. Halsted St. Vienintelis 
farmų agentas Chicagoje; gausite 
teisingą patarimą. Patarimai dykai.

gori arkliai, 10 kiaulių ir 
užsėti laukai, 

miškas. miestavas vanduo 
ir maudynės; biz-

Vyrai Molapkįtės Barberystės 
Gaukite didelei algas

Mos mokiname — dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. Musų katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells Str., Chicago. 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 mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimcras 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.

Amerikos Lietuvio Mokykla
3106 So. Halsted St.

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, Oratorystes.

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

PARSIDUODA naujas Res
toranas. Biznis geras. Lysas 
ant 1VL> metų.

Lietuvių Kriaučių Kliubo EXTRA 
susirinkimas įvyks trečiadieny, liepos 
2 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. 7:30 vai. vakare.

Šiame susirinkime bus galutinas 
svarstymas ar prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių D r-jos Sav. Paš. ar pasilikt 

.po senovei, kaip iki šiol t. y. savisto- 
pratarė keletą | viai Liet. Kriaučių Kliubui.

vadovaujančias 
bet toliau bus

choro vedėjas
pabaigus

Kreipkitės

Visų narių dalyvavimas būtinai rei
kalingas. . —Valdyba.

PRANEŠIMAS

Didelis piknikas rengia SLA 3-ias 
Apskritys 4 d. Liepos
July), 1924, geriausioj ii' gražiausioj 
vietoj Emma Farmoje, Harmarville, 
Pa. Bus geriausia muzika. Yra trys 
salės: šokiams, žaidimams ir vai
šėms po stogu, — lietaus nereikės 
bijot. Atsivežk bathing suit, galėsi 
plaukiot, ten yra Swinvming Poli, bus 
prakalbos, dainos, žaidimai, dekla
macijos, šokiai. Vieta labai graži.

Visus gražiai užkviečia Komitetas

(Fourth o f

Biru-

148 W. (>9th St.

PARDUODU savo naują player 
pianą su 50 volelių, kainavo .$700, 
parduodu už $225. Parduodu vikt- 
rolą Brunswick su 48 rekordais, 
man kainavo $200, parduodu už 
$90. -Turiu išvažiuoti greitai į Lie
tuvą. 4445 So. Artisian avė., 1 fl.

Tel. Lafayette 1133

PARDAVIMUI naujas, 4 mėnesių 
mūrinis namas, 2 pagyvenimų, vi
si įtaisymai naujausios mados. Ge
ra apielinkė, namas ant pat kampo. 
Savininkas gyvena žemame flate.

4200 S. Rockwell St.

PARDAVIMUI aptiekė, tirštai ap
gyventa lietuvių ir lenkų apielin- 
kė, pietvakarinėj pusėj Geras biz
nis. Turi būt aprduota tuojaus.

Atsišaukit j Naujienų ofisą.
Box 509

PABDAVIMUI 6 kambarių gra
žus namas. Eelektra, gasas, didelis 
beismentas ir kiti parankumai. 
Parduosiu pigiai. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

F. ČEKAUSKIS
5914 Stewart Avė.

žinomi pranešu, kad 
lės choras neturės pamokų vi
są liepos mėnesį, — tai bus 
Birutės vasaros vakacijos. Bet 
pradedant pirmą ketvergą rug- 
piučio mėnesį, t. y. 7 d. rugp., 
prasidės choro pamokos kaip 
visuomet būdavo. Sugrįžus po 
vieno mėnesio vakacijų nariai- 
es su nauja energija vėl imsis 
sparčiai už darbo.

Visais Birutės reikalais ma
lonėkite kreiptis pas pirminin
ką adv. A. Olį, 3301 S. Halsted 
St. Ten kiekvienas gaus tikras 
ir teisingas informacijas kas- 
link Birutės. —JRašt. Z. K.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE 
P-UI A. LUKUI

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, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTB

stogų prakiurimas užstaisomas 
h* »» rantuojamas už $4. Automobilių 
troku patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Ltr.kSj, Įstaiga 34 metų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
Įsr'jdga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
drjbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co„ 3411-13 Ogden Avė., 
Phone I.awndale 0114.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, senai įsteigta, biznio kam
pas. Lietuvių apielinkėj, parduo
siu staką ir viską už $2,500 iš prie
žasties ligos.

Tel. Canal 0817

PABDAVIMUI puikus namas, lo
tas 30x150, prie Marųuette Blvd., 
netoli Western Avė., prie lietuvių 
bažnyčios ir mokyklos. Parduosiu 
žemiau marketo kainos, veikite 
greit.

3640 W. 64th St.
Tel. Prospect 8510

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Gi’ammar School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotinių į visas augštesniąsiaa mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais:
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Raisted St., Chicago. 
(kampas 83-čios gat., 2-ros lubos)

nuo 10 ryto iki

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm*. 
J. Mothzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanai- 
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage A ve.; 
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 Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
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.

a t-

PARSIDUODA barbernė, 3 
kėdės balto enemalo ir su vi
sais įrenginiais. Turi būt par
duota į trumpų laiką.

1556 So. Wabash Avė.

BARGENAS; pardavimui arba 
mainymui 2 ąiigštų medinis namas, 
cementiniu pamatu, 4—4 kambarių, 
platus kampinis lotas. Atiduosime 
labai pigiai už pinigus.

Tuponieh & Siman 
1344 W. 18 St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol
JUS
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

Darbas kol 
mokinsitės o kaip užbaigsite,

klesos .

SIŪLYMAI KAMBARIŲšeštadienio vakare, birželio 
28 d. Mildos svetainėj buvo su
rengtos išleistuvės Adolfui Lu
kui, kurs rytoj išvažiuoja į 
Lietuvą. Susirinko nemažas 
būrys veikėjų ir p. įL/uko asme- taisyti, prie mažos šeimynos.- 
niškų draugų atsisveikinti ir Visada 3^h SĮ.

PARENDAVOJIMUI 2 kampiniai 
kambariai, vyrams, merginoms ar
ba moteriai su vaikais, su valgiu 
ar be valgio. Kambariai naujai iš-

PARSIDUODA mažutis groseru- 
kas arti prie mokyklos, yra pilnai 
įrengtas su cigarais tabako ir Ice 
Creąm ir kitokiais mokyklos smulk- 
m-enais su pagyvenimo ruimais.

6009 S. Racine Avė. 
Phone Normai 5252

PARDAVIMUI delika tesen, 
grosernė ir nesvaiginamų gė
rimų krautuvė, Ice Cneam. Par
duosiu pigiai. Biznis išdirbtas.

3720 Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė, saldai
nių. smoke meat ir visokiu daiktų 
krautuvė. Vieta gera, biznis senas. 
Turi būt parduota j 6 dienas. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos. Parduosiu pigiai.

524 W. 33rd St. Mr. Thomas

PARSIDUODA trijų aukštų mūri
nis namas, cementinis skiepas, etik, 
gasas, elektra; rendos neša $175 į 
mėnesį. Priežastis — išvažiuojame 
į Europą.

1447 W. 17th St.
Tel. Roosevelt 1791

kampinis lotas 41*4X125 
68 ir Campbell Avė. 2 blo- 
nuo Western Avė. Parduo- 
pigiai $1500 vertas $2200.

NEPRALEISKITE ŠIO BAR- 
GENO. Greitam pardavimui pla 
tus 
ant 
kai 
siu
Savininkui reikalingi pinigai, 
Kas pirks galės pelnyt greitu 
laiku. Savininką galite matyt bi- 
le kada John Mikutis,

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 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‘ nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metama: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
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.

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. 
rast. 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. Dudunienė ir O. Ja
nušauskiene; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

LIETUVIŲ 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. Šapaliene.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTĖS MYLĖTOJŲ LIE
TUVOS BROLIŲ IR SESERŲ val
dyba 1924 m’.: 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 priimama visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

Draugystes D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai.

4615 So. Honore St. 2 lubos svetain5i- 2242

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.: padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas ircėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos Bveių 314Ž Ši Halsted St*

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richnrond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Ralčunaš; Maršalka 
Vihc^ntaa Bartkus*




