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Maištas Kauno
kalėjime

40,000 siuvėjų laimėjo 
streiką

iš visų Vokietijos kampų, Ir 
graudenančių partijos lyderius 
nebesipriešinti trims įstatymų 
sumanymams, be kurių Dawes’o 
planas negali būt vykinamas: Į- 
statymas pervedimo Vokietijos 
geležinkelių internacionale! ad
ministracijai; įstatymas naujo 
vokiečių aukso banko įsteigimo 
ir įstatymas apmorgečiavimo 
tam tikro Vokietijos pramonės 
nuošimčio kaipo dalinės repara
cijų garantijos.

Rezoliucija dėl dalykų pa 
dėties Lietuvoj S.L.A. Seimas

Priimta SLA Seimo posėdy 
birželio 30, 1924.

Tebūnie nutarta, kad šis 33-as 
SLA. Seimas, susirinkęs Wilkes 

• Barre, Pa., birželio 23 d. 1924 
visą'm., da kartą pabrėžia savo tra- 
vei-įdicinį nusistatymą kaipo pažan- 
prle gios, laisvos ir demokratingos i * * i * y • i * j • • •

Vokietija paskelbė amnestiją 
valstybės prasikaltėliams

Japonai vis dar protes- 
toja Amerikai

Kauno kalėjime įvykęs 
kaliniu maištas

70 kalinių buvę paliegę, 
daugelį vėl suimta. Du kaliniu 
užmušta.

bet

RYGA, liepos 1. — Praneši
mai iš Kauno sako, kad kali
niai, uždaryti centraliniame 
Kauno kalėjime pakėlę maištą. 
Jie nugalėję sargybą ir per kele
tą valandų laikę kalėjimą savo 
rankose. Apie septyniasdešimt 
kriminalistų ir politinių kalinių 
pabėgę Vokietijos pasiuntinio 
arkliais [Nejaugi Vokietijos pa
siuntinys žinojo, kad kaliniai 
pakels maištą, ir išanksto parū
pino jiems arklių pabėgti"... ži
nia kaž-kodel lenkų kvapu tren
kia. — Tek Red.]. Daugelis pa
bėgusiųjų esą suimta, bet tris
dešimt kalinių sugauti nepavy
kę.

Kareiviai apsiautę kalėjimą, 
pro kurio langus kaliniai ėmę į' 
juos šaudyti. Pagaliau apie va
karą pavartota kulkosvaidžių 
maištui gesyti. Du kaliniu esą 
nukautu. f

nės santykiuose, ir vienas svar
biausių darbininkų laimėjimų. 
Apdraudos nuo nedarbo fondas 
turės susidaryti iš 3 nuoš. ben
dros algų sumos, sumokamų pu
siau samdytojų ir pusiau darbi
ninkų.

Abiejų sutartį padariusių pu
sių išleistas bendras pareiški
mas apie apdrauda nuo nedar
bo sako:

“Pripažįstant nedarbo klausi
mo opumą New Yorke ir būtiną 
reikalą daryti 
klausimą kaip

i idant išlaikius 
monės šakoj, 
unijos reikalavimą įsteigti tam 
tikrą apdraudos nuo nedarbo 
sistemą. Įsteigimas tokios ap
draudos keturioms dešimtims 
tūkstančių Nevv Yorko rūbų siu
vimo darbininkams sudaro epo- 
kinį įvykį šio rrfiesto pramonės 
santykių istorijoj.”

Fabrikininkai savo pareiškime 
dar sako, kad “įrašomas sutar- 
tin apdraudos nuo nedarbo prin
cipo be abejojimo daro ją visų 
pažangiausi dokumentą New- 
Yorko rūbų pramonės istorijoj. 
Nedarbo liga serga ne vien tik 
ši šalis. Ir kenčia dėl to ne vien 
tik darbininkas ir jo šeimyna, 
bet visas kraštas.”

žingsnių, ’cau tą 
nors Išrišus, 

ramumą toje pra 
sutartis priima

TOKIO, Japonija, birž. 30.— 
šiba parke vakar po pietų įvyko 
didelis masinis mitingas, kuria
me dalyvavo tūkstančiai Japo
nijos studentų. Buvo priimta re
zoliucija, nustatanti Liepos 1 
dieną, — nes tą dieną įeina ga- 
lion naujasis Amerikos imigra
cijos įstatymas, — kaipo “pro- 
hibicijos dieną”, kurią Japoni
jos žmonės “pareikš savo blaivų 
protestą dėl Jungtinių Valstijų 
išskyrimo japonų imigracijos, ir 
msis pažemintą savo tautos gy
venimą taisyti.”

Mąsinio mitingo 
graudeno Ameriką, 
ankiau atsižvelgtų
įaipjau ir japonus, kad jie iurė- 
;ų kantrumo. Jie įspėjo japonus 
susivaldyti ir nekeršyti smurtu 
Japonijoj gyvenantiems Jung
inių Valstijų piliečiams.

Mitingui pasibaigus studen
tai suruošė demonstracijas gat
vėmis.

kalbėtojai 
kad ji pa- 
padėt|, o

40,000 siuvėjų streikas 
pabaigta

New Yorko siuvimo pramonės 
darbininkai laimėjo didelę ko
va.

Amnestija Vokietijos ‘vai 
stybės išdavikams’

Paliuosuojami visi vokiečiai pa
smerkti dėl teikimo pagalbos 
okupantams Ruhro krašte.NEW YORKAS, liepos 1. — 

New Yorko siuvėjų streikas, 
kuriame dalyvavo 40,000 orga
nizuotų siuvimo pramonės dar
bininkų, pasibaigė dideliu pasta-Į teik<5 visuotina 
rųjų laimėjimu.

Vakar pasirašyta Amalgama- buvo vokiečių teismų pasmerkti 
unijos dėl teikimo franeuzams ir bel- 

organl- gams pagalbos nugalėti pasin- 
zacija, vadinama Nevv York Clo- gaji priešinimos Ruhro krašte, 
thing Manufacturers’ Exchan-
ge. Einant sutarties sąlygomis, žygio vokiečių reakcininkai bai- 
dirbtuvėse įvedama tik unijinis šiai įtūžę. Tai esą skaudžiai atsl 
darbas (“elosed shop”); įveda-' liepsią į krašto moralę, nes am- 
ma minimum algos norma; įku-! nestija suteikta valstybės išda- 
riama artiitracijos teismas kį- vikams ir Vokietijos įstatymų 

tarp darbininkų su laužytojam^ paardysianti

BERLINAS, liepos 1. — Vo- 
jkietijos prezidentas Ebertas su- 

j amnestiją vi
siems tiems vokiečiams, kurie

ted Clothing Workers’ 
sutartis su samty tojų

Del šitokio prezidento Eberto

Del žmonių rasių lygybės
LYONAS, Francija, liepos 

1. — Metiniame Tarptautinės 
Tautų Lygos Draugijų Federa
cijos kongrese japonų delegaci
ja įnešė rezoliuciją, kuria įstei
giama žmonių rasių lygybės 
principą^. Rezoliucija nusako, 
kad, nekliudant imigracijos 
klausimo, visos valstybės, ku
rios yra tautų lygos nariai, turi 
taikyti vienodus reikalavimus 
kitų lygos kraštų prekybinėms 
ir pramoninėms grupėms įsileis
ti ir iškeliauti. Ji taipjau nusa
ko, kad tokioms iš kitų kraštų 
grupėms butų teikiama lygios 
teisės ir privilegijos su to kraš
to piliečiais, kuriame jie gyve
na, įsisteigti savo biznį ar profe
siją.
Protestuoja prieš Jungt. Valsti

jų laivyno jėgas Haiti Res
publikoj.
LYONAS, Francija, liepos 1. 

— Haiti Respublika per savo 
ministerį Paryžiuj, p. Beilegai- 
de, rūpinsis, kad Tarptautine 
Tautų Sąjungos Draugijų Fede
racija, kuri dabar čia laiko kon
gresą, priimtų rezoliuciją prieš 
laikymą Jungtinių Valstijų lai
vyno kariuomenės Haiti Respu
blikoj.

lantiems
samdytojais ginčams išspręsti; 
įsteigiama apdrauda nuo nedar
bo.

Ši pastaroji sąlyga yra visai 
naujanvbė New Yorko pramo-

visų 
krašto įstatymų galios pamatus.

Manoma, kad šitą amnestiją 
Ebertas suteikė kaip ir atsiliep
damas į Franci jos premjero
Herriot’o padarytą žingsnį Re- 
inlando politikoj, būtent leidimą 
daugiau kaip 200 tūkstančių vo-

• | kiečių, kurie buvo ištremti iš 
franeuzų ir belgų okupuotų Rei- 
nlando ir Ruhro sričių grįsti at
gal į savo pirmiau gyvenamą
sias vietas.

LEGENDOS

Platusis stepas ir Juodoji 
jura, taipgi turtinga čigonų 
vaizduotė sutvėrė daugybę 
gražių legendų — padavimų.

Dvi gražios legendos, gi
musios tuose Stepuose! — 
Danko širdis ir Ijasso yra 
gražioje Maksimo Gorkio 
apysakoje

SENUTĖ IZERGUL 
kuri tilps NAUJIENOSE 
Nepraleiskite jų neskaitę.

Nacionalistai priima Dawes’o 
ekspertų planą.

BERLINAS, liepos I. — Iš 
užtikimų šaltinių sužinota, kad 
vokiečių nacionalistų partija 
nutarus nebetrukdyti daugiau 
valdžiai priimti ir vykdyti Da- 
vves’o ekspertų planą.

Nacionalistai savo nusistaty
mą buvę priversti pakeisti neap
sakoma gausybe laiškų ir tele
gramų gautų nuo nacionalistų vo žadėjęs.

Kadangi Lietuvoj per 
jos nepriklausomybės laiką 
kė karo padėties tvarka, 
kurios buvo slopinama spaudos' amerikiečių lietuvių organizaci- 
ir žodžio laisvėJr varžoma dar- jos 
bo žmonių organizacijos;

Kadangi dėl krašto suvaržy
mo tenai, žingsnis po žingsnio, 
tvirtinąs! visose gyvenimo sri
tyse klerikalizmas, kuris dabar 
jau aiškiai ir atvirai siekia prie 
visiško Lietuvos pajungimo sa
vo naudai;

Kadangi krikščionių
Lietuvos Seime turėdamas vos 
dvejetą balsų daūgumą pravedė mas reikalauja Lietuvoj sąžinės, 
įstatymą, kuriuo bažnyčios tar-!spaudos, žodžio ir organizacijų 
nai yra sulyginami su moka
mais valstybes tarnautojais;

Kadangi minėtasai krikščio
nių blokas šiomis, d ienomis įvy
kino valdžios krizį ir sudarė mi- 
nisterių kabinetą kone išimtinai 
iš savo partijos žmonių, neatsi
žvelgdamas j tai, ar jie sugebės 
tinkamai tvarkyti krašto reika
lus, — tai

ir
j Tebūnie nutarta, kad šis Sei
mas savo šešiolikos tūkstančių 
narių vardu pareiškia, jogei jie, 
lyginai kaip ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
yra didžiai susirupinusi deiel 
augščiau nurodyto reakcijos ir

Lietu-i klerikalizmo stiprėjimo 
blokas voj; ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad šis Sei-

laisvės ir protestuoja prieš ka
ro padėtį; ir pagaliaus

Tebūnie nutarta, kad šis Sei
mas reiškia savo karštą užuo
jautą toms Lietuvos organiza
cijoms ir tiems Lietuvos veikė
jams, kurie darbuojasi gindami 
šiuos principus, ir ragina Ame
rikos lietuvius, pagal savo išga
lę padėti jiems.

11 žmonių žuvo gailai 
viui apviltus

KOPENHAGA, Danija, liepos 
1. — Nedidelis garlaivis, išplau
kęs praeito šeštadienio vakarą 
iš. Kopenhagos į Pietų Jutlandą, 
po valandos kelionės 1 
apvirto. Paskendo vienuolika 
žmonių. Manoma, kad laivas už
gavo plaukiojančią miną, padė
tą dar didžiojo karo metais.

NORVEGŲ SOSTINĖ PAKEI
ČIA SAVO VARDĄ.

Nuo 1926 metų pradžios Kristi
anija vadinsis “Oslo.“

KRISTIANIJA, Norvegija, 
liepos 1. — Stortingas (parla
mentas) 75 nuošimčiais visų

vandeniu : parlamento narių balsų priėmė

JAPONAI GALI EMIGRUOTI 
MEKSIKON.

Meksikos valdžia pasižada 
statyt jokių (kliūčių.

ne-

bilių, kuriuo Norvegijos sosti
nės Kristianijos vardas pakei
čiama vardu “Oslo”. Naujuoju 
vardu sostinė oficialiai ims va
dintis nuo 1926 metų pradžios.

Tas jos vardas tečiau ne nau
jas, o senas. Oslo gavo Kristia
nijos vardą tik 17-tame šlmtmė- 
ty. •

HONOLULU, liepos 1. — Iš 
Toki jos praneša, kad Japonijos 
T. K. K. garlaivių kompanija 
gavus iš Meksikos valdžios už
tikrinimą, kad japonų emigran
tams į Meksiką nebusią Jokių 
kliūčių daroma.

KOJINIŲ MEGSTUVĖS UŽSI
DARĖ; 6,000 BE DARBO.

IX SESIJA.
WILKES BARRE, Pa., birže

lio 27. — 9-tą seimo sesiją ati
darė pirm. S. Gegužis 9 vai. ry
to. Po delegatų vardošaukio 
ir priėmimo vakarykščių sesijų 
protokolo Skundų ir Apeliacijų 
Komisija skaito D-ro A. Montvi- 
do skundą ant “Laisvės” kores
pondento V. Andrulio už grasi
nimą Dr. Montvidui, kam jis 
balsavęs už užgyrimą P. Tary
bos pasielgimo su Bimba. Dr-as 
Montvidas prašo, kad jo skun
das butų Įtrauktas į protokolą, 
nes Andrulis varčių komunis
tų partijos grasinęs jam sunai
kinti jį bėgyje 2-jų ligi 10 mėne
sių dėl balsavimo už išbraukimą 
Bimbos. Skundas paimama ap

svarstyti.

Vakarykščiai atbalsiai.
t 9

Pirmiausiai gauna balso Siur- 
ba ir nurodinėja, kad skundas 
esąs nepamatuotas, nes grasini
mas buvęs jau po sesijų. S. Ba- 
kanas remia skundą, nurodyda
mas ir daugiau tokių grasinimų 
iš bolševikų pusės vakarykščiai 
sesijai pasibaigus ir laike balsa
vimo Bimbos klausimu. Jie gra
sinę tiems delegatams, . kurie 
balsavo užgirdami P. Tarybos 
pasielgimą su Bimba. Dr. Mont- 
vidas papasakoja plačiau apie 
minėtą Andriulio grasinimą. 
Dundulis stengėsi kiek drūtas 
visą tą skundą padaryti mažu ir 
nepamatuotu, nors jam tas ne
labai sekasi. S. Gegužis rimtai 
nurodinėja, kad tokie grasini
mai esą neleistini ir negražus, 
kur jie nebūtų daromi, ar laike 
sesijų, ar po sesijų. Kasgi bus, 
— sako prezidentas, — jei aš, 
balsavęs taip, kaip man atrodo' 
geriau, turiu bijoti lauk išeiti? 
gal ir mažmožis tiems, kas turi 
užtektinai spėkos ir galingas 
kumščias, bet Seime sveikas 
protas turi tam padaryti galą.

Po Gegužio kalbos ir bolševi

kai apsiramina. Balsuojant, di
džiuma b;.’sų Dr. Montvido 
skundas įtraukiama į protokolą.

57 kp. skundas ant P. Dedy- 
no ir kitų 57 kp. valdybos narių 
pavesta P. Tarybai išspręsti.

A. Bimba nebegali grįžti į 
Sus. Liet. Am.

Rezoliucijų Komisijos narys 
J. J. Nienius skaito rezoliuciją, 
kuri nusako, kad ir ateityje 
Bimba nebegali sugrįžti Į SLA., 
ir įsako P. Tarybai tokiuose at
sitikimuose, kaip kad su Bimba, 
lai ky ties griežtai konstitucijos 
ir su visais trukšmadariais pasi
elgti atatinkamai. Rezoliucija 
priimta didžiuma balsų be dis
kusijų.
'Pastebėtina, kad Bimbos ša

lininkai nebekėlė jau jokio truk- 
šmo.

Komisijų sudarymas.
Prezidentas S. Gegužis pa

skyrė komisiją sudarymui pa
stoviųjų Komisijų iš F. živato, 
J. M. Buchinsko ir J. W. Liūto, 
taipjau komisiją išdalinimui 
Tautiškų centų iš A. F. Bredic- 
kio, J. Kazakevičiaus ir S. Ba- 
kano.

Priduodama Neo-Lithuanij^s 
studentų korporacijos prašymira"- 
aukų jų statomam bendrabu
čiui. Prašymas atiduota Tautiš
kų centų skirstymo komisijai. x 
Neo-Lithuanijos atstovui p. 
Marčiulioniui leista kelios minu
tės pakalbėti. Jis sveikino dele
gatus nuo Lietuvos ir savo kal
boje kritikavo Lietuvos klerika
lus ir pasakė, kad jų įsigalėji
mas Lietuvoj esąs tik laikinas.

Sesija uždaromvai. pietų.

N. DAKOTO.) ka.VMdaitt l 
GUBERNATORIUS LIKO 

NONPARTISAN’IETIS.

Fargo, n. d., birž. 27. - 
Praimerių balsavimais praeitą 
trečiadienį kandidatūrą į valsti
jos gubernatorius laimėjo non- 
paitisan lygos lyderis Arthur G. 
Sorlie. Jis ėjo republikonų ti- 
kietu.

SUTARTIS SU FRANCIJA 
DEL SVAIGALŲ 

ŠMUGELIO.

VVASHINGTON, D. C., liepos 
i. — Valstybės sekretorius Hu
ghes pasirašė su Franci Jos am
basadorių Jussc randu sutartį 
dėl gabenimo kontrabandos ke
liu svaigalų į Jungtines Valsti
jas.

Panaši sutartis kiek anksčiau 
buvo padaryta su Anglija.

ORASKIRPTAPLAUKĖS PRAŠOMOS 
BŪT SU SKRYBĖLĖMS 

TEATRE.

PARYŽIUS, liepos I. — Vie
name Champs Elysees teatre iš
kabinta parašai: “Ponios su 
kirptais plaukais meldžiamos 
nenusiimti skrybėlių”. Mat 
kirpti ir išpudaluoti ant galvos 
ponių-panelių plaukai daugiau 
trukdo užpakaly sėdintiems ki
tiems teatro lankytojams, 
kad skrybėlaitės.

DIDELĖ ŠIRDGĖLA

PHILADELPHIA, Pa.,

ne

birž.
30. -— Nellie Patterson, Jauna 
mergaite, bandė nusižudyti -dėl 
to, kad jaunikaitis “George”, 
kurį ji buvo įsimylėjus, nepa
šaukė jos telefonu, kaip kad bu-

Va., 
In- 
ku- 
vy- 
ne-

MARTINSBURG, W. 
liepos 1. — šešios vietos 
ter^voven Mills dirbtuves, 
riose mezgama kojinės 
rams, šiandie uždare duris
apribotam laikui. Del to 6,00 
darbininkų pasiliko be darbo. 
Uždarymo fabrikų priežastis 
esąs rinkos perpilu i s ir užsa
kymų stoka. Jie betgi spėja, 
kad darbai galėsią vėl prasidėti 
apie liepos menesio vidurį.

FONOGRAFAS — LAIKRO
DĖLIO DIDUMO.

Chieago ir apielinkė. — šian
die busią gražu ir taipjau vėsu, 
sako oro pranašas; leųgvas, vė
sus šiaurės vėjas.

Vakar tempeiratura vidutlnai 
siekė 560 F.

Šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 8:29.

PARYŽIUS, liepos 1. — Vie
nas vengrų išradėjas Paryžiuj 
nori parduoti patentą, savo iš
rastam mažyčiam, kaip kišeni
nis laikrodėlis, fonografui. Tas 
fonografas neturi jokio rago, 
bet padėtas ant stiklo išduoda 
pusėtinai stiprų balsą. Kitoj 
laikrodėlio didumo dėžutėj su
dėta dvylika mažyčių rekordų.

KINUOSE NUKAUTA AME
RIKOS MISIJONIERIUS

PINIGU KURSAS
, Vakar, liepos 1 dieną, užsienio pini

gų ne mažiaus kaip ui $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos

$4.32 
$4.55 

$15.82 
. $4.34

$5.19 
$10.30 
$18.40 
$37.59

$2.52 
$26.55 
$17.75

.fEKtNAS, Kinai, birž. 30. — 
Amerikos konsulatas Cantone 
gavo žinių, kad Hainan saloj ta
pęs, tur būt plėšikų, nužudytas 
Amerikos presbiterių misijonie- 
rius George Byers.

pinigais šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų ... 
Danijos, 100 ktonų ........
Italijos, 100 lirų ..... ...... .
Franci jos, 100 frankų 
T.ietuvos, 100 Litų .....

' Norvegijos, 100 kronų . 
Olandijos, 100 florinų . 
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ.

NASHVILLE, Tenn., birž. 30. 
—Aviatorius kapt. A. Truello ir 
jo mašinistas B. Copeland, abu
du iš Columbus, Ohio, užsimušė, 
nukritę žemėn kartu su užside
gusiu ore savo aeroplanu.

Telegrafines 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 j Naujienų vyriausią ofisą, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE; BENOšIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.
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1739 So. Halsted St., Chieago, I1L 

^.l„.. / -f ‘ u 11 ,. i. i.illBn.yt..rf



VOL. XI. Kaina 3c.

Maištas Kauno 
kalėjime 

40,000 siuvėjų laimėjo 
streiką

Vokietija paskelbė amnestiją 
valstybės prasikaltėliams

Kauno kalėjime įvykęs 
kaliniu maištas

70 kalinių buvę paliegę, bet 
daugelį vėl suimta. Du kaliniu 
užmušta.

RYGA, liepos 1. — Praneši
mai iš Kauno sako, kad kali
niai, uždaryti centraliniame 
Kauno kalėjime pakėlę maištą. 
Jie nugalėję sargybą ir per kele
tą valandų laikę kalėjimą savo 
rankose. Apie septyniasdešimt 
kriminalistų ir politinių kalinių 
pabėgę Vokietijos pasiuntinio 
arkliais [Nejaugi Vokietijos pa
siuntinys žinojo, kad kaliniai 
pakels maištą, ir išanksto parū
pino jiems arklių pabėgti"... ži
nia kaž-kodel lenkų kvapu tren
kia. — Tel. Red.]. Daugelis pa
bėgusiųjų esą suimta, bet tris
dešimt kalinių sugauti nepavy
kę.

Kareiviai apsiautę kalėjimą, 
pro kurio langus kaliniai ėmę į 
juos šaudyti. Pagaliau apie va
karą pavartota kulkosvaidžių 
maištui gesyti. Du kalimu esą 
nukautu.

40,000 siuvėju streikas 
pabaigta

New Yorko siuvimo pramonės 
darbininkai laimėjo didelę ko
vą.

NEW YORKAS, liepos i. — 
New Yorko siuvėjų streikas, 
kuriame dalyvavo 40,000 orga
nizuotų siuvimo pramonės dar
bininkų, pasibaigė dideliu pasta
rųjų laimėjimu.

Vakar pasirašyta Amalgama- 
ted Clothing Workers’ unijos 
sutartis su samty tojų organi
zacija, vadinama New York Clo
thing Manufacturers’ Exclian- 
ge. Einant sutarties sąlygomis, 
dirbtuvėse įvedama tik unijinis 
darbas (“closed shop”); Įveda
ma minimum algos norma; įku
riama aibit racijos teismas kį- 
lantiems tarp darbininkų su 
samdytojais ginčams išspręsti; 
įsteigiama apdrauda nuo nedar- 
bo.

Ši pastaroji sąlyga yra visai 
naujanybė New Yorko pramo-

LEGENDOS

Platusis stepas ir Juodoji 
jura, taipgi turtinga čigonų 
vaizduotė sutvėrė daugybę 
gražių legendų — padavimų.

Dvi gražios legendos, gi
musios tuose Stepuose; — 
Danko širdis ir I^asso yra 
gražioje Maksimo Gorkio 
apysakoje

SENUTĖ IZERGUL . 
kuri tilps NAUJIENOSE 
Nepraleiskite jų neskaitę.

nės santykiuose, ir vienas svar
biausių darbininkų laimėjimų. 
Apdraudos nuo nedarbo fondas 
turės susidaryti iš 3 nuoš. ben
dros algų sumos, sumokamų pu-
siau samdytojų ir pusiau darbi
ninkų.

Abiejų sutartį padariusių pu
sių išleistas bendras pareiški
mas apie apdrauda nuo nedar
bo sako:

“Pripažįstant nedarbo klausi
mo opumą New Yorke ir būtiną 
reikalą daryti žingsnių, Kad ta 
klausimą kaip nors Išrišus, 
idant išlaikius ramumą toje pra 
monės šakoj, sutartis priima 
unijos reikalavimą įsteigti tam 
tikrą apdraudos nuo nedarbo 
sistemą. Įsteigimas tokios ap
draudos keturioms dešimtims 
tūkstančių New Yorko rūbų siu
vimo darbininkams sudaro epo- 
kinį Įvykį šio rrfiesto pramonės 
santykių istorijoj.”

Fabrikininkai savo pareiškime 
dar sako, kad “įrašymas sutar- 
tin apdraudos nuo nedarbo prin
cipo be abejojimo daro ją visų 
pažangiausi dokumentą New- 
Yorko rūbų pramonės istorijoj. 
Nedarbo liga serga ne vien tik 
ši šalis. Ir kenčia dėl to ne vien 
tik darbininkas ir jo šeimyna, 
bet visas kraštas.”

Amnestija Vokietijos ‘val
stybės išdavikams’

Paliuosuojami visi vokiečiai pa
smerkti dėl teikimo pagalbos 
okupantams Ruhro krašte.

BERLINAS, liepos 1. — Vo
gti jos prezidentas Ebertas su

teikė visuotiną amnestiją vi
siems tiems vokiečiams, kurie 
buvo vokiečių teismų pasmerkti 
dėl teikimo francuzams ir bel
gams pagalbos nugalėti pasin
gąjį priešinimos Ruhro krašte.

Del šitokio prezidento Eberto 
žygio vokiečių reakcininkai bai
siai įtūžę. Tai esą skaudžiai atsl 
liepsią į krašto moralę, nes am
nestija suteikta valstybės išda
vikams ir Vokietijos įstatymų 
laužytojams paardysianti visų 
krašto įstatymų galios pamatus.

Manoma, kad šitą amnestiją 
Ebertas suteikė kaip ir atsiliep
damas Į Franci jos premjero 
Herriot’o padarytą žingsnį Re- 
inlando politikoj, būtent leidimą 
daugiau kaip 200 tūkstančių vo
kiečių, kurie buvo ištremti iš 
francuzų ir belgų okupuotų Rei- 
nlando ir Ruhro sričių grįsti at
gal į savo pirmiau gyvenamą
sias vietas.

Nacionalistai priima Dawes’o 
ekspertų planą.

BERLINAS, liepos 1. — 
užtikimų šaltinių sužinota, kad 
vokiečių nacionalistų partija 
nutarus nebetrukdyti daugiau 
valdžiai priimti ir vykdyti Da- 
vves’o ekspertų planą.

Nacionalistai savo nusistaty
mą buvę priversti pakeisti neap
sakoma gausybe laiškų ir tele
gramų gautų nuo nacionalistų
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iš visų Vokietijos kampų, ir 
graudenančių partijos lyderius 
nebesipriešinti trims Įstatymų 
sumanymams, be kurių Dawes’o 
planas negali būt vykinamas: į-
statymas pervedimo Vokietijos 
geležinkelių internacionaiei ad
ministracijai; Įstatymas naujo 
vokiečių aukso banko įsteigimo 
ir Įstatymas apmorgečiavimo 
tam tikro Vokietijos pramonės

Rezoliucija dėl dalykų pa
dėties Lietuvoj

Priimta SLA Seimo posėdy Tebūnie nutarta, kad šis 33-as 
birželio 30, 1924. SLA. Seimas, susirinkęs Wilkes 

--------- _ įBarre, Pa., birželio 23 d. 1924
Kadangi Lietuvoj per visų'm., da kartą pabrėžia savo tra- 

jos nepriklausomybės laiką vei-jdicinį nusistatymą kaipo pažan- 
kė karo padėties tvarka, prie ffios, laisvos ir demokratingos

nuošimčio kaipo dalinės repara- kurios buvo slopinama spaudos amerikiečių lietuvių organizaci- 
cijų garantijos. ir žodžio laisvėJr varžoma dar-*jos; ir

Japonai vis dar protes- 
toja Amerikai '

TOKIO, Japonija, birž. 30.—
šiba parke vakar po pietų Įvyko
didelis masinis mitingas, kuria
me dalyvavo tūkstančiai Japo
nijos studentų. Buvo priimta re
zoliucija, nustatanti Liepos 1 
dieną, — nes tą dieną įeina ga-
lion naujasis Amerikos imigra
cijos įstatymas, — kaipo “pro- 
hibicijos dieną”, kurią Japoni
jos žmonės “pareikš savo blaivų 
protestą dėl Jungtinių Valstijų 
išskyrimo japonų imigracijos, ir 
imsis pažemintą savo tautos gy
venimą taisyti.”

Masinio mitingo kalbėtojai 
graudeno Ameriką, kad ji pa
lankiau atsižvelgtų į padėtį, o 
taipjau ir japonus, kad jie turė
tų kantrumo. Jie įspėjo japonus 
susivaldyti ir nekeršyti smurtu 
Japonijoj gyvenantiems Jung
inių Valstijų piliečiams.

Mitingui pasibaigus studen
tai suruošė demonstracijas gat
vėmis.

Del žmonių rasių lygybės
LYONAS, Franci ja, liepos 

1. — Metiniame Tarptautinės 
Tautų Lygos Draugijų Federa
cijos kongrese japonų delegaci
ja Įnešė rezoliuciją, kuria įstei
giama žmonių rasių lygybės 
principas. Rezoliucija nusako, 
kad, nekliudant imigracijos 
klausimo, visos valstybės, ku
rios yra tautų lygos nariai, turi 
taikyti vienodus reikalavimus 
kitų lygos kraštų prekybinėms 
ir pramoninėms grupėms įsileis
ti ir iškeliauti. Ji taipjau nusa
ko, kad tokioms iš kitų kraštų 
grupėms butų teikiama lygios 
teisės ir privilegijos su to kraš
to piliečiais, kuriame jie gyve
na, įsisteigti savo biznį ar profe
siją.
Protestuoja prieš Jungt. Valsti

jų laivyno jėgas Haiti Res
publikoj.
LYONAS, Franci j a, liepos i. 

— Haiti Respublika per savo 
ministerį Paryžiuj, p. Beilegar- 
de, rūpinsis, kad Tarptautinė 
Tautų Sąjungos Draugijų Fede
racija, kuri dabar čia laiko kon
gresą, priimtų rezoliuciją prieš 
laikymą Jungtinių Valstijų lai
vyno kariuomenės Haiti Respu
blikoj.

KIRPTAPLAUKĖS PRAŠOMOS 
BŪT SU SKRYBĖLĖMS 

TEATRE.

PARYŽIUS, liepos I. — Vie
name Champs Elysees teatre iš
kabinta parašai: “Ponios su 
kirptais plaukais meldžiamos 
nenusiimti skrybėlių”. Mat 
kirpti ir išpudaluoti ant galvos 
ponių-panelių plaukai daugiau 
trukdo užpakaly sėdintiems ki
tiems teatro lankytojams, ne 
kad skrybėlaitės.

DIDELĖ ŠIRDGĖLA

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
30. — Nellie Pafterson, jauna 
mergaitė, bandė nusižudyti -dėl 
to, kad jaunikaitis “George”, 
kurį ji buvo įsimylėjus, nepa
šaukė jos telefonu, kaip kad bu
vo žadėjęs.

bo žmonių organizacijos;
Kadangi dėl krašto suvaržy

mo tenai, žingsnis po žingsnio, 
tvirtinąs! visose gyvenimo sri
tyse klerikalizmas, kuris dabar 
jau aiškiai ir atvirai siekia prie 
visiško Lietuvos pajungimo sa-

| Tebūnie nutarta, kad Šis Sei
mas savo šešiolikos tūkstančių 
narių v^rdu pareiškia, jogei jie, 
lyginai Kaip ir visa pažangioji 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
yra didžiai susirupinusi deiel 
augščiau nurodyto reakcijos ir

vo naudai; • klerikalizmo stiprėjimo Lietu-
Kadangi krikščionių blokas voj; ir taip pat

Lietuvos Seime turėdamas vos Tebūnie nutarta, kad šis Sei- 
dvejetą balsų dadgumą pravedė mas reikalauja Lietuvoj sąžines,
Įstatymą, kuriuo bažnyčios tar-! spaudos, žodžio ir organizacijų
nai yra sulyginami su moka
mais valstybės tarnautojais;

Kadangi rninėtasai krikščio
nių blokas šiomfs (d ienomis įvy
kino valdžios krizį ir sudarė mi- 
nisterių kabinetą kone išimtinai 
iš savo partijos žmonių, neatsi
žvelgdamas Į tai, ar jie sugebės 
tinkamai tvarkyti krašto reika
lus, — tai

laisvės ir protestuoja prieš ka
ro padėtį; ir pagalinus

Tebūnie nutarta, kad šis Sei
mas reiškia savo karštą užuo
jautą # (toms Lietuvos organiza^ 
cijoms ir tiems Lietuvos veikė
jams, kurie darbuojasi gindami 
šiuos principus, ir ragina Ame
rikos lietuvius, pagal savo išga
lę padėti jiems.

•0437 ’ “ No. 160
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11 žmonių žuvo garlai
viui apvirtus 

/

KOPENHAGA, Danija, liepos 
1. — Nedidelis garlaivis, išplau
kęs praeito šeštadienio vakarą 
iš. Kopenhagos į Pietų Jutlandą, 
po valandos kelionės vandeniu 
apvirto. Paskendo vienuolika 
žmonių. Manoma, kad laivas už
gavo plaukiojančią miną, padė
tą dar didžiojo karo metais.

NORVEGŲ SOSTINĖ PAKEI
ČIA SAVO VARDA.

JAPONAI GALI EMIGRUOTI 
MEKSIKON.

Meksikos valdžia pasižada ne- 
statyt jokių kliūčių.

Nuo 1926 metų pradžios Kristi
anija vadinsis “Oslo.”

KRISTIANIJA, Norvegija, 
liepos 1. — Stortingas (parla
mentas) 75 nuošimčiais visų 
parlamento narių balsų priėmė 
bilių, kuriuo Norvegijos sosti
nės Kristianijos vardas pakei
čiama vardu “Oslo”. Naujuoju 
vardu sostinė oficialiai ims va
dintis nuo 1926 metų pradžios.

Tas jos vardas tečiau ne nau
jas, o senas. Oslo gavo Kristia
nijos vardą tik 17-tame šimtme
ty.

HONOLULU, liepos 1. Iš 
Toki jos praneša, kad Japonijos 
T. K. K. garlaivių kompanija 
gavus iš Meksikos valdžios už
tikrinimą, kad japonų emigran
tams Į Meksiką nebusią jokių 
kliūčių daroma.

IX SESIJA.
WTLKES BARRE, Pa., birže

lio 27. — 9-tą seimo sesiją ati
darė pirm. S. Gegužis 9 vai. ry
to. Po delegatų vardošaukio 
ir priėmimo vakarykščių sesijų 
protokolo Skundų ir Apeliacijų 
Komisija skaito D-ro A. Montvi- 
do skundą ant “Laisvės” kores
pondento V. Andrulio už grasi
nimą Dr. Montvidui, kam jis 
balsavęs už užgyrimą P. Tary
bos pasielgimo su Bimba. Dr-as 
Montvidas prašo, kad jo skun
das butų Įtrauktas Į protokolą, 
nes Andrulis vardu komunis
tų partijos grasinęs jam sunai
kinti jį bėgyje 2-jų ligi 10 mene
sių dėl balsavimo už išbraukimą 
Bimbos. Skundas paimama ap

svarstyti.

Vakarykščiai atbalsiai. , •

Pirmiausiai gauna balso Siur- 
ba ir nurodinėja, kad skundas 
esąs nepamatuotas, nes grasini
mas buvęs jau po sesijų. S. Ba- 
kanas remia skundą, nurodyda
mas ir daugiau tokių grasinimų 
iš bolševikų pusės vakarykščiai 
sesijai pasibaigus ir laike balsa
vimo Bimbos klausimu. Jie gra
sinę tiems delegatams, . kurie 
balsavo užgirdami P. Tarybos 
pasielgimą su Bimba. Dr. Mont- 
vidas papasakoja plačiau apie 
minėtą Andriulio grasinimą. 
Dundulis stengėsi kiek drūtas 
visą tą skundą padaryti mažu ir 
nepamatuotu, nors jam tas ne
labai sekasi. S. Gegužis rimtai 
nurodinėja, kad tokie grasini
mai esą neleistini ir negražus, 
kur jie nebūtų daromi, ar laike 
sesijų, ar po sesijų. Kasgi bus, 
— sako prezidentas, — jei aš 
balsavęs taip, kaip man atrodo 
geriau, turiu bijoti lauk išeiti? 
gal ir mažmožis tiems, kas turi 
užtektinai spėkos ir galingas 
kumščius, bet Seime sveikas 
protas turi tam padaryti galą.

Po Gegužio kalbos ir bolševi

kai apsiramina. Balsuojant, di
džiuma Ij.lsų Dr. Montvido 
skundas Įtraukiama Į protokolą.

57 kp. skundas ant P. Dedy- 
no ir kitų 57 kp. valdybos narių 
pavesta P. Tarybai išspręsti.

A. Bimba nebegali grįžti į 
Sus. Liet. Am.

Rezoliucijų Komisijos narys 
J. J. Nienius skaito rezoliuciją, 
kuri nusako, kad ir ateityje 
Bimba nebegali sugrįžti į SLA., 
ir Įsako P. Tarybai tokiuose at
sitikimuose, kaip kad su Bimba, 
laikyties grieštai konstitucijos 
ir su visais trukšmadariais pasi
elgti atatinkamai. Rezoliucija 
priimta didžiuma balsų be dis
kusijų.

Pastebėtina, kad Bimbos ša
lininkai nebekėlė jau jokio truk- 
šmo.

Komisijų sudarymas.
Prezidentas S. Gegužis pa

skyrė komisiją sudarymui pa
stoviųjų Komisijų iš F. živato, 
J. M. Buchinsko ir J. W. Liūto, 
taipjau komisiją išdalinimui 
Tautiškų centų iš A. F. Bredic- 
kio, J. Kazakevičiaus ir S. Ba- 
kano.

Priduodama Neo-Lithuanijos 
studentų korporacijos prašymas 
aukų jų statomam bendrabu
čiui. Prašymas atiduota Tautiš
kų centų skirstymo komisijai. 
Neo-Lithuanijos atstovui p. 
Marčiulioniui leista kelios minu
tės pakalbėti. Jis sveikino dele
gatus nuo Lietuvos ir savo kal
boje kritikavo Lietuvos klerika
lus ir pasakė, kad jų įsigalėji
mas Lietuvoj esąs tik laikinas.

Sesija uždarom i 2, vai. pietų.

N. DAKOTOJ K^MfDATO Į 
GUBERNATORIUS LIKO 

NONPARTISAN’IETIS.

FARGO, N. D., birž. 27. — 
Praimerių balsavimais praeitą 
trečiadienį kandidatūrą į valsti
jos gubernatorius laimėjo non- 
partisan lygos lyderis Arthur G. 
Sorlie. Jis ėjo republikonų ti- 
kietu.

SUTARTIS SU FRANCIJA 
DEL SVAIGALŲ 

ŠMUGELIO.

VVASHINGTON, D. C., liepos 
i. — Valstybės sekretorius Hu
ghes pasirr.se su Franci jos am
basadorių Jussc randu sutartį 
dėl gabenimo kontrabandos ke
liu svaigalų į Jungtines Valsti
jas.

Panaši sutartis kiek anksčiau 
buvo padaryta su Anglija.

KOJINIŲ MĖGSTUVĖS UŽSI
DARĖ; 6,000 BE DARBO. A

MARTINSBURG, W. Va., 
liepos 1. — šešios vietos in- 
temvoven Mills dirbtuves, ku
riose mezgama kojinės vy
rams, šiandie uždarė duris ne
apribotam laikui. Del to 6,00 
darbininkų pasiliko be darbo. 
Uždarymo fabrikų priežastis 
esąs rinkos perpilnis ir užsa
kymų stoka. Jie betgi spėja, 
kad darbai galėsią vėl prasidėti 
apie liepos mėnesio vidurį.

FONOGRAFAS — LAIKRO
DĖLIO DIDUMO.

Chicago ir apielinkė. — Šian
die busią gražu ir taipjau vėsu, 
sako oro pranašas; leųgvas, vė
sus šiaurės vėjas.

Vakar temperatūra vidutlnai 
siekė 560 F.

Šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 8:29.
■T—-1-L.L-___ ____ "'TT -l'-J r1-1!1- ■■

PINIGU KURSAS
. Vakar, liepos 1 dieną, užsienio pini

gų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos

PARYŽIUS, liepos 1. — Vie
nas vengrų * išradėjas Paryžiuj 
nori parduoti patentą, savo iš
rastam mažyčiam, kaip kišeni
nis laikrodėlis, fonografui. Tas 
fonografas neturi jokio rago, 
bet padėtas ant stiklo išduoda 
pusėtinai stiprų balsą. Kitoj 
laikrodėlio didumo dėžutėj su
dėta dvylika mažyčių rekordų.

KINUOSE NUKAUTA AME
RIKOS MISIJONIERIUS

PEKfNAS, Kinai, birž. 30. — 
Amerikos konsulatas Cantone 
gavo žinių, kad Hainan saloj ta
pęs, tur būt plėšikų, nužudytas 
Amerikos presbiterių misijonie- 
rius George Byers.

pinigais Šitaip:
Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.32
Belgijos, 100 frankų ........... $4.55
Danijos, 100 ki'onų............... $15.82
Italijos, 100 litų ...........    $4.34
Franci jos, 100 frankų J......$5.19
Lietuvos, 100 Litų .....   $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $18.40
Olandijos, florinų ....... $37.59
Suomijos, 100 markių ......  $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

DU LAKŪNAI UŽSIMUŠĖ.
, i....- ■■

NASHVILLE, Tenn., birž. 30. 
—Aviatorius kapt. A. Truello ir 
jo mašinistas B. Copeland, abu
du iš Columbus, Ohio, užsimušė, 
nukritę žemėn kartu su užside
gusiu ore savo aeroplanu.

Telegrafinės 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 j 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 APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

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

1MPERFECT IN ORIGINAL 1
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NAUJIENOS, Chicago, UI

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

KUPONAS

Vardas

Adresas

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Duoną 
Saldainiai 
Žuvis

Sosai
Mėsa 
Peistras

unsweetened

^aporat^
Mile

REIKALINGAS 
MAISTAS •

Pienas yra puikus dalykas 
suteikiantis žmoniems maisti
nius reikalavimus. Ir jeigu 
šviežio pieno negalite gauti ir 
neparankus dėl namų vartoji
mo, bandykite Borden’s Eva
porated Pieną.

Sešias-cieSinrrtis septyni me
tai atgal, Gail Borden, per jo 
amžiną išradimą evaporated 
pieno, užtikrino kiekvieną bi- 
le kur užtektinai gauti abso
liutiškai šviežio pieno dėl vi
sų namų reikalavimų.

Del kepimo Borden’s Eva
porated Pienas yra daugelyj 
atsitikimų idealis savo geru 
maistingumu. Pirmoje vieto
je jis yra absoliutiškai švie
žias. Jis užsilaiko bile laiko
tarpį bile kokiame klimate. Jis 
nesurūgsta kuomet yra kia- 
ne. Ir jis suteikia pilną pieną 
su smetona palikta jame.

Del smetoninių sriubų, ke
pimo, pudingų, pajų, sosų, de- 
zertų, jis yra daugelyj atsiti
kimų geresnis negu šviežias 
pienas. Pabandykit jį savo ka
voj.

Keturias-dešimtis dirbtuvių 
pastatytų netoli ganyklų kur 
ganosi geriausios karves h* 
jis yra prirengtas pagal for- 
niulą įdirbtą per vyrus ku
rių | ’ ;ai ant kiekvieno kia- 
no 4 -* garantija gerumo, j

Jei jus norite žinoti kaip 
virti su Borden’^ Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą pa
žymint kokį receptą jus nori
te ir mes atsiųsime jį jums 
dykai.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St., Chicago, III.

Sučėdyk pinigų, pirkdamas seklyčios (front room') setą geriau
siai, gražiausiai ir stipriausiai padarytą, tiesiog nuo išdirbėjų. Galite 
pasirinkti kokį tiktai norite turėti, mes padarysime pagal jūsų orderį, 
pusiau pigiau negu kur kitur. Atvažiuokite ir persitikrinkite. Mos 
laikome atdarą vakarais.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St.

KORESPONDENCIJOS
Sugriuvo bažnyčia

Detroit, Mieli.
Visi mes laukiame liepoš 4 d. 

šventės, kad turėjus progos pa- 
siliuosuoti iš dirbtuvės, susitik
ti savo draugus ir išvažiuoti už- 
miestin pakvėpuoti tyru oru. 
Gal jau dabar daugelis galvoja 
kur reiks tą šventę praleisti.

Niekur nebus geresnės progos, 
kaip Am. Darbirtinkų Apšvietos 
Dr-jos 2 kp. pikninke Evergreen 
Picnic Parke, kuris įvyks tą die
ną. Vieta yra žinoma kaipo ge
riausia, o čia be to bus progos 
sueiti su draugais ir gražiai pa
silinksminti, nes bus žaismių, 
šokių ir lenktynių. Rengiasi į šį 
pikniką važiuoti netik detroitie- 
čiai, bet ir kitų miestų lietuviai, 
tad bus progos sueiti ir su jais. 
Todėl nepraleiskite šio pikniko, 
bet visi bukite jame. žr. musų 
apgarsinimą kitoj vietoj.

—Rengėjai.

GIBARDVILLE, PA. . ,
Beardant seną medinę lietu

vių bažnyčią, sienos urnai su
griuvo ir sužeidė keturius lietu
vius darbininkus — Joną Diąke- 
yičių, Antaną Zenu, Antaną Les- 
kevičių ir Antaną šečaitį.

Bandydama nusižudyti, nužudė 
du savo vaikus

Įvairios žinios iš lietu-

viy gyvenimo
Užmušė savo burdingierių

SHENANDOAII, PA.
Povylas Mickelevičius kūju 

užmušė savo buvusį burdingie
rių Mikolą Kimelį, 31 m., nes 
buk tasis lindęs prie jo pačios. 
Mickelevičius suimtas.

PERFECT IN ORIGINAL
_____________________ J -Vv-J*

Perkūnas apgriovė bažnyčią
* . > •

Vaikas nušovė savo motiną

MAIIANOY CITY, PA.
žaibąs užgavo vietos lietuvių 

bažnyčią ir pramušė joj skylę.

KOLORADE, PA.
Mikolas Maršalas, 15 m., bej 

valydamas revolverį, netyčiomis 
nušovė ^savo motiną Mortą.

PI1TLADELPIITA, PA.
Domininką Januliene, 28 m., 

bandė nusitroškinti gasu, bet 
tapo atgaivinta ir pasveiks. Te- 
čiaus ji besitroškindama gasu 
nužudė savo du kūdikius Henri
ką, 17 mėn. ir Leonidą, 7 mėn.,! 
kurių ji veikiausia nė nemanė 

žudyti.

S u žeista mergaitė

TAMAŲUA, PA.
Magdutė Andrukaičiutė, 7 me

tų, radusi dinamito patroną pra
dėjo krapštyti jį .spilkute. Pat
ronas eksplodavo ir nutraukė jai 
3 pirštus.

^Trečiadienis, Liepos 2, 1924

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS |

S, L FABIONflS CO,
PAS MUS. TAS JUMS BUS<

ANT NAUDOS. >

ii
RODYKLĖ No. 2

šilki-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo Isabelte Kay *

Lietuvė fietmyninkč Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjAnt paerigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

niai kurie bus indomųs kožnai lietuvei ščinvininkei.

i
2
2
4
1

• , Vijrimo Receptai
Jei mėgstat kept sekantis receptas 

yra vienas’kuris jums patiks. Senes- 
i ni žmonės ir vaikai mėgsta gerą 
'spondž pyragą. Šis receptas padaryt 
Įkainuoja mažai ir lengvas kepti:

NAMINIS SPONGE PYRAGAS
puodukas evaporated pieno 
puodukai smulkaus cukraus 
puodukai miltų (dar nesijotų) 
kiaušiniai 
šaukštas vanillos

Va šaukštuko lemono sulčių 
2 šaukštukai kepamo pauderio 
Suplak kiaušinius ir cukrų iki 

tos saviti 1*816 s, pnislcvii jr>vio<______
pieno kuris buvo įkaitinta iki karš- 
ciausio laipsnio žemiau virinro punk
to. Dadėk prieskonius, paskiausia gi 

. . miltus ir kepamą pauderj persijotą 
Batl’Ukaitienė, motina dviejų,sykiu 3 kartus. Kepk neperkaršta- 

mažų vaikų, antru kartu sugau- jme Pe^uje 40 minutų.
ta darant munšainą, liko nutei-l Virtuvės Reikaluose
sta 1 mėn. kalėjiman ir užsimo-' Actas turi būti saugojama nuo 

Nesaugu yra laikyti vyno spiritus ar
ba actą prie medžio ant lentynų. Mo-

i stirhams laikyti. Paskui yra akmeni
niai indai. Akmeniniai indai neplyš- 

' ta šaltam ore kaip esti su stikliniais. 
I Vaisių košės, sutaisytos daržovės, 
katsupas geriausia laikyt apt grin
dų. Sudėk juos j eilę apačioj žemiau
sios lentynos. Vėsi temperatūra te
nai jiems ir tinka. Užtiesk juos ko
kiu uždangalu ant lentynos, nes švie
sa gadina juos.

Geriau užlaikyt virtuvės grindis 
švariai negu paskui kada būna labai 

•užteršta. Kuomet kepi mėsą geriau
sia turėt patiesta popierų aplink pe
čių. Taip daryk ir miltinius dalykus 
kepant. Miltai yra švarus per save, 
bet aršiausia yra tas kad jie įsiskver
bia j mažiausius plyšelius ir traukia 
priejiavęs visokį purvą.

BAUnZIA MUNŠAINEKIUS

WORCESTER, MASS.

pu-

keti $50. Išgirdusi nuosprendį ji,tviesos kada ,į^lu?a pilną ^prumą. 
bandė teisme pasismaugti.

Vladas Piktelis liko nubaus- ,i"įi uzbonai geriausia tokiems sky- 
tas $100, nes jo pati pardavine- 

jjo munšainą.

MIL2INISKAS PIKNIKAS DETROITE
Kurį Rengia

AMERIKOS DARBININKU APŠVIETOS DRAUGIJA 2 KP.

įvyks Pėinyčioje 4 d. Liepos (4th of July), 1924
EVERGREEN PICNIC PARK

Pradžia 10 valandą iš ryto
GERBIAMIEJI: —• šis piknikas bus vienas jš linksmiausių piknikų ka

da nors buvusių Detroite. Todėl bukite visi šitame piknike 4 d. Liepos (4th 
of July). O užtikriname, kad visi busite užganėdinti, kaip vieta, taip ir 
Orchestra. Kviečia A, D. A. D. 2 Kp.

P. S Važiuodami imkite Crosstown Thmigh gatvekarį ir važiuo
kite W. Warren iki bėgių galo, tenai lauks trokai, kul’ie nuvežš j pikniką. 
Su automobiliais važiuokite W. Wąrreu Evergreen-Jtoad 9 ir 10 mylias, 
tenai pasuk j dešinę ir toj greitai piknikas. j

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bc^evard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. •

Naminiai Pasigelbėjimąi
Po išmazgojimo vatinių arba 

nių pirštinių, perplauk jas laikant po 
šaltu vandeniu taip kad pirštai butų 
išpildyti vandeniu. Tada leisk joms 
nusivarvėt ir džiūt, ir išdžius pirštai 
nesusisukinėję.

Mažiausi lašai ammonijos nulašin
ti drapanų šėpoje tuoj išnaikins kan
dis. Jos.kvapas-taipgi nuodingas pe
lėms, tarakonams ir kitiems namų 
vabalams. Geriausia išnaikina viso
kį blogą kvapą. Sumaišius su karštu 
vandeniu ir nupylus j sinką ar kitas 
vandens nutakas kurios atsiduoda ne
geru kvapu, ammonija geriausia iš
valo.

S a. n h a. druska. ai’ba actas užtilti tas 
ant pletmų ant. marmuro išnaikina 
juos. Nuplauk tyru vandeniu, paskui 
numazgok su muilu ir vandeniu nu
ėmimui likusio acto.

Grožės Patarimai
Pigiausias ir geriausias dažas jau

nų merginų ir moterų veidams tai 
valgymas morkų. Valgykit jas tan
kiai prie valgių, nes jos turi daug ge
ležies ir padaro aiškią raudoną odą. 
Valgykit jas visaip pritaisytas, ar 
tai šutintas, keptas, virtas ar žalias. 
Rusijoj ir Francuzijoj, moterįš dade- 
da cukraus prie morkų kad butų ska
niau. Jums jos tikrai patiks bile kaip 
prirengtos.

Ypatiška Sveikata
Vienas blogumas kurio reik veng

ti tai blogas kvapas. Patjs tankiau
sia negalit jausti jj. Blogas kvapas 
užmuša veik visokį žnvėtinumą kurį 
moteris turėtų. Jo priežastis yra vi- j 
sokios, kaip cigaretąi, punantis mai
stas, negeri dantjs, skilvio netvarka, 
gėrimai, etc. Turėtumėt naudoti ge- Į 
rą antiseptišką burnai mazgotoją ku- f 
ris išvalo visus negerumus esamus 
burnoje. Blogas kvapas tankiai yra 
žymė vidurių nevirškinimo. I Mažas 
apsižiurėjimas iš jūsų pusės praša
lins šj nemalonų jausmą.

JOHN KUCHINSKAS
2221 W. 22nd SU arti Laavitt 81.

Telephonajs Ganai 2552 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se- 
redoj ir Pttnyčioj nuo 9 t, iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaes 

lengvomis iilygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS'
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, ' ERtami- 
nuoja Abstraktus, Padalo , pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus I ir įgaliojimu-.

7 South-Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Mes Rekomenduojame sekančius Produktus:
Borden’s Evaporated Pienas yra ge- Į den’s Evaporated Pieną su lygia da

riausias pavaduotojas reguliariu pie- limi vandenio ir naudok taip kaip 
j no arba smetdhos. Tik atskiesk Bor-1 bonkos pieną.

- S. XV. BANEb, Advokatai)
Vai.: 9 A. M. iki 6 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building
71 Weat Monroe Street, Chicago. Į

Telephone Randolph 2930
Rez. >8203 So. Halsted SI. ,.

Y*t(b 10X6. Vai.; |6 iki 9 vai. |

ISSIKIRPKIT M APUKACIJį, IŠPILDYKIT ATSIŲSKITE { NAUJIENŲ OFISį SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 50c
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar mažn suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje j tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

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

♦

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavarde ................................ ......................................................................-.............-............

Numeris namo ar bakso ....... j........... ............. ......gatvė ......................................... i..... .........—.........

Miestas .....      Valstija .......................-........ 1—............-......... —

Indedu nioney orderį (ar pinigais) ..........   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 .................. ...... J.................-................................................... ......... ........... ............

Kaimas ......... ................ t....................................  Valsčius ................. *.... -................................ ........

Paštas ..........................................................   Apskritis.............. .. ............................ .......... .........

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

Litų. Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

50 litų
100 litų
200 litų
800 litų
400 litų
500 litų

$6,00
11.00
21.25
31.75
42.25
52.50

600 litų ....
700 litų ....
800 litų ....
900 litų ...

1000 litų ....
5000 litų ....

"j

7'

(Stambesnėms gumoms specialia kursas)

$62.75 
. 7B«0 
. 83.25

98J0 
103.75 
514.25

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

J. P. WAITCHES ) 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 614-616
127 N. Dearborn Si., 

Telephone Randolph 6534 
Vakarais: 10717 Indiana Are.

Tel. t Pnllman 6877.

Tai. Dearbom 9067

t. A. SUKIS
ADVOKATAS

Oflaa* vidurmleatyh
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washinston St.

Cor. Wuahington & Clark

Hamną Tel.i Hyde Park 8896
————I ■ ■ ! —,,

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicugo Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

Vakarais
j 3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775
I 6-8 v. v. apart Panedėlio ir 

Pčtnyčios.

v. w. Rutkauskas) 
Advokatas

20 Se. La Salk St. Room 510
Tel. Central 6890 *

Vak. 3228 S. Halsted St„ Chicasa. I
Tel. Yarda 4681 L

T. DUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public

3405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
K IXMIK I t II -.■II, „•..■MUMį. ,1,/

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile- 
Jie bus brangesnis po mėnes o. 

gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
:pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND r 
; HEATING STJPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and 
'461 N Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 429^
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

KĄ IR KAIP VIRTI
VIŠTA PRANCŪZIŠKU BUDU

Nuvalyti vištą ir supiaustyti 
į 4 lygiais dalis, apipilti druska ir 
miltais .paskui į suplaktą kiau
šinį, apipilk trintais sukoriais 
ir kepk taukuose (taukų turi 
būti daug). Kuomet mėsa bus 
pakankamai rusva, sudėk į pe- 
telnią ir kepk keletą minutų pe
čiuje. Paduok į stalą su citrina 
arba pomidorų dažahi.

KIAULIENA KAIP 
STIRNIENA

Paimk kiaulieną taip vadina
mą “Pork tenderloin”, arba 
“beaf tenderloin” apipilk su ac
tu ir tegul pastovi ledainėje dvi 
dienas. Valandą prieš pradė- 
siant ją virti apipilk druska ir 
kartas nuo karto apipilk sunka, 
kurioje mėsa mirko. Paskui ap
kepus virk puode su daržovėmis 
arba vien su svogūnais. Su- 
piaustyk plonai ir paduok į sta
lą su bulvių koše, burokiukais 
arba kitomis daržovėmis .

MAKARONAI ITALIJONIŠKU 
BU DU

Išvirk makaronus, kuomet iš
virs, sudėk į šitą ir apipilk šal
tu vandeniu. Sudėk ant torielės 
apipilk tirpytu sviestu ir apibars 
tyk su trinta duona. Jeigu mėgs
ti gali apibarstyti trintu sūriu. 
Prie mėsos dėl 5 ypatų užtenka 
3Z svaro makaronų.

KOPŪSTAI SU PIENU
Paimti vieną didelę arba dvi 

mažas galvas kopūstų supjaus
tyk į keturius lygius šmotus. 
Sudėk į puodą su vandeniu, įpilk 
druskos ir virk pakol kopūstai 
neišvirs. Nusunk vandenį ir 
smulkiai kopūstus sukapok. Pa
imk du šaukštu sviesto, šaukštą 
miltų ir sudėjus į puodą pake
pink. Sudėk kopūstus, įpilk gero 
pieno, įdėk druskos ir truputį 
cukraus.

Kopūstai bus panašus j kali- 
fliorus. Gali valgyti vienus ar
ba su byle mėsa.

RYŽIAI SU OBUOLIAIS
Paimti pusę svaro ryžių, nu

plauti ir išvirti su Y? kvortos 
pieno. Kaip išvirs dadėti dėl 
skonies cinamonų, vanillos arba 
citrinų skurelių, 4 šaukštus 
smulkaus cukro, 2 trynius, 2 
šaukštu Smetonos ir 4 suplaktus 
kiaušinių baltymus. Išvirti at
skirai košę iš 6 obuolių. Sudėti 
į bliudą arba puodą eilę košės, 
eilę obuolių—viršutinė eilė turi 
būti ryžiai ir kepti pečiuje 15 
minutų.

ši porcija išteks 6 ypatoms.

OMLETAS SU VAISIAIS
Gerai suplakti tiek kiaušinių 

kiek nori įdėjus truputį cuk
raus ir pieno.

Gali supiaustyti obuolius, sly
vas, višnias arba žemuoges. Jei
gu nori gali sumaišyti keletą 
vaisių kartu. Kaip supiaustyti, 
apipilk cukrum ir duok pastovė
ti. Paskui sumaišyk su kiauši
niais ir kepk kaip omletą. Padė
jus ant stalo apibarstyk su 
smulkiu cukrum. Jeigu nori ga
li paduoti šį omletą su kokia nors 
sunka iš vaisių.

RAZINKŲ DUONA
2 kaupinu šaukštu 

povvder
2 puoduku miltų
V2 puoduko razinkų 
bk puoduko cukraus 
Žiupsniuką druskos 
1 puoduką pieno 
1 kiaušinį
Sumaišyk ir išsijok viską ir 

tada pridėk sumaišius gerai iš
plaktą kiaušinį ir 1 puoduką pie
no. Įmaišyk V2 puoduko besėk
lių razinkų. Sudėk į duoninę 
blėtą, padėk į šiltoką vietą ir 
leisk keltis per 20 minutiĮ. Kepk 
1 valandą vidutiniai karštame

baking

Verdant senas bulves, jeigu 
nori, kad jos nepamestų spalvos, 
įpilk į vandenį, kuriame virsi 
bulves truputį citrinų sunkos. 
Bulvės bus baltos.

Darant košę iš bulvių geriau į- 
pilti karšto pieno, negu šalto.

1 puoduką pieno ar vandenio Į Košė bus minkštesnė.
1 šaukštą druskos -----
21/> puodukų kvietinių miltų Sėjant žolę, arba daržoves 
1/3 mielių šmotelio (yeast su mažais grūdeliais, geriau ir 

cake). lygiau pasėsi, jeigu supilsi gru-
1 puoduką avižų (rolled oats). | delius į druskinyčią ir paskui sė- 
Pašildyk

pridėk druską ir užpilk ant avi
žų, šaldyk pusę valandos, pridėk 
mieles, sumaišytas su % puodu
ko šilto vandenio ir miltus. Iš
minkyk ir leisk iškilti pakol bus 
du kartus didesnė. Vėl išminkyk 
ir leisk kilti blėtėj. Kepk viduti
niai karštame pečiuje 50 minutų. 
Padaro vieną kepalą sveriantį 
11/4 svaro.

AVIžINfi DUONA

NAUJIENOS, ChlcMgft, UI.

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

vandenį ar pieną, | si. Su ranka niekuomet taip ly
giai nepasesi.

Valyti peilius ir šakutes ge
riausiai galima su kamščiu.

Jeigu durys girgžda, sutepk 
bėgtiną su muilu.

Mes manome, kad mes pakankamai darodėme musų lietu
viams kostumeriams stiprumą ir saugumą musų bankas. Musų 
patarnavimas darodė jiems, kad tas bankaK yra drugiškas ir 
kaip namuose daryti biznį.

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite i banką, jūsų parankuinui. Panele Kudulis. musų lietu
vaite bankos darbininke, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum’g patarnauti.

The Stock Yards Javings Bank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago. 

CLEARING HOUSE BANKAS.

VIRIMO SVARAS IR MIEROS

Buk Gera Sa. ftlouse c 
Skirt

KO VASARĄ NEREIKIA — O 
KĄ REIKIA VALGYTI.

Ne valgyk keptos kiaiflienos, 
pork chops, arba bile keptą mė
są. Jeigu būtinai reikalauji mė
sos, išvirk arba iššutink ją. Ne
valgyk riebalų, dešrų, kopūstų, 
blynų ir abelnai riebių valgių.

Valgyk žuvų, sardinkų, šaltos 
liesos mėsos, salotų su Smetona, 
rūgusio pieno, kiaušinių, virtų, 
keptų ,su arba be lašinukų), 
vaisių, virtų ir žalių. Bulvių, 
daržovių. Nemanyk, kad busi al
kanas, jeigu neprisivalgysi tiek, 
kad atsistoti negalėsi. Vasarą 
geriausia nedavalgyti, negu per
sivalgyti.

Gerk daug pieno ir vandens, 
geriau prakaituosi ir linksmes
nis busi!

2 puodukai taukų’ padaro 1 
svarą.

2 puod. sviesto padaro 1 sv.
4 puod. baltų miltų padaro 1 

sv.
4 puod. piklevotų miltų padaro

1 sv.
4Y> puod. nesijotų miltų pada- 

I ro 1 svarą.
21/3 puod. ruginių miltų pa-

I daro 1 sv.
2 2/3 puod. kukurūzų padaro

1 SV.
4% puod. kočiotų avižų padaro

1 sv.
41/3 puod. kavos padaro 1 sv.
2 puod. stambaus cukro 1 sv.
22/3 puod. smulkaus cukraus 

padaro 1 sv.
3‘/2 puod. geltono cukraus

I padaro 1 s v.
2 puod. kapotos mėsos pada

ro 1 sv .
17/8 puod. ryžių padaro 1 sv.
2puod. radzinkų padaro 1 sv.

21/į puod. serbentų, džiovintų, 
padaro 1 sv.

2 puod. sudžiovintos duonos 
sutrupintos, padaro 1 sv.

9 dideli kiaušiniai padaro 1 sv.
2 šaukštai

unciją.
4 šaukštai 

ciją.
6 šaukštai

daro 1 unciją.
3 šaukšteliai padaro 1 šaukštą.
16 šaukštų sausų dalykų 

daro 1 puoduką.

sviesto padaro 1

miltų padaro 1 un-

mielių miltelių pa-

SEIMININKĖMS 
PATARIMAI

pa-

Puodą, kuriame šutinsi pieną 
pirmiau išplauk su vandeniu, — 
tuomet pienas neprisvils.

Plaunant langus arba veidro
dį gerai yra plauti su šiltu van
deniu ir įpilti truputį naftos 
(mažą šaukštuką) stiklas geriau 
blizgės.

Jeigu nori kepti vištą pečiuje, 
o nežinai ar mėsa bus minkšta 
ar ne, paimk gilų puodą su ver
dančiu vandeniu, įdėk vištą kru
tinę į apačią puodo ir pastatyk 
ant ugnies, žiūrėk, kad vanduo 
ne virtų, tik kaistų. Išimk po 15 
minutų, apibarstyk miltais ir 
kepk pečiuje. Mėsa bus minkš
ta.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Specialė Generalė Vidurvasario Ekskursija Tiesiai iš New York j

LIETUVĄ
per Klaipėdą su S. S. POLONIA Liepos 5tą

. • . J
Sis laivas yra žinomas tarpe lietuvių kaipo labai parankus, nes hies 
gauname daug, laiškų su pagyrimais nuo musų pasažierių.

Pirkite laivakortes iš kalno
Baltic America linija kreipia labiausiai atydos į 
moteris ir vaikus ir abelnai visiems keliauninkams 
patarnauja gerai ir kompdnija žiuri,.; kad kelionė 
butų maloni. *
ATYDOS: Daug lietuvių neatlankė savo šalies per 
daug metų bijodami, kad jie negalės sugryžti atgal 
į Ameriką. .• v • - •
DABAR YRA JŪSŲ PROGA. Pagal naujų tiesų 
kiekvienas gali atlankyti savo šalį metams ar dau
giau. Daleidimas bus išduotas Jungtinių Valstijų 
valdžios sugryžimui atgal.

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIC AMERICA LINE
120 N. La Šalie Slr., Chicago.

9 Broadway, New York.

Bliuzka No. 2099.
Sejonas No. 1889. »
Labai smarki ir graži sportui suk

nia. Joje visuomet išrodysi gerai ap- 
sirengusii .-<»•<• 1.>!•!>•

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

Sejono sukirptos mieros 28, 30, 32, 
34v ir 36 colių per juosmenį.

t

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
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; Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

vo Kūdikiams
Išpailderiuokit jų odą su John* 
son’s Baby Powder ir jei bus 
sveiki šiltame ore. Jūsų gydy
tojas arba aptiekorius pasakys jums, kad Johnson’o 
pauderis yra geras užlaikymui jūsų kūdikio vėsiu ir 
kad jis užgydo sužeistas vietas ir iššutintus. John

son’o pauderis yra vartoja
mas daugiau motinų negu ki
tas pauderis. Tai yra todėl, 
kad jis yra geriausis paude
ris. Jis nekainuoja daug. Ei
kit pas savo aptiekorių šian
dien ir pasakykit kad jus no
rite Johnson’o Baby Powder. 
Atmink vardą “Johnšon’s”, ir 
žiūrėkite raudono kryželio.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

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

POWDER

Geriausias dėl kūdikio — Privalo
te j j vartoti

*HO

Siųkit ir Sutaupykit

Geriausia šešių cordų vati
nių siūlų špulaitė 

Dresių siuvėjų gerybė 
Del geros knygutės dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THB SPOOL COTTON CO.. D«pt. C 

31S Fourth Ava.. N«w York

Vien tik Lietuvių krautuvė

(

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška, 
3228 W. 38-th St., Chicago. III. 
n-tnm——

ILSO
ashion

STORE

Kalendorius!
Kiekvieno žmogaus gyvenime būtinai yra 
reikalingas Kalendorius, kad turėti kaipo 

• informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptįk ir išleido tokį Kalendo-. 
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kąlendoriaus 
kaina tik 25c. Tad prisiųsk pašto ženklia- 
liais, o Kalendorius Tamstai bus pasiųstas. 
“Sandaros” savaitinio laikraščio prienume- 
ratą metams Amerikoje $2.50, Lietuvoje. 
3.00. Kas užsirašys “Sandarą”, tas gaus 
Kalendorių kaipo dovaną.

SANDARA
327 E. St So. Boston, Mass

Garsinkities Naujienose

Telefonai:

Telephons Yards 0994

DR. MAURICE KAHN

LIETUVIŲ DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1989

itte 0075. Valandos 2-6 vak.

Francuziškas Daktaras

8118 South 
Halsted St.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

■uo 5:80 IH 7:81 vakare.

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette '

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kadžio Avė. Phone 
Lala:
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

' viršaus Ashland State Bankr
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10. 
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 diena 
ir 6:80 iki 9:80 vakaro

4608 S. Ashland Avė.
netoli 46th St., Chicago, Ui.

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

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

Daug metų patyręs dak 
taras sako

17B7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo • 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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.

Po sunkios ligos influenzos, gripo, 
Pneumonijos arba kitos silpninan

čios ligos, nieko nėra geres
nio kas sugrąžintų svei

katą ir stiprumą taip 
greitai kaip 

Nuga-Tone
Po tokių ęilpninančhj ligų jus turite 

bandyti Nuga-Tone. Jis daugiau ne
gu nustebins jus, kaip greitai jus pa
jausite grįžtančią sveikatą ir stipru
mą. Skaitytojai šio laikraščio atras, 
kad Nuga-Tone yra puiki gyduolė to
kiuose atsitikimuose. Ji yra .papra
sta, maloni gyduole kuri padaugina 
stiprumą ir vikrumą, suteikia kraują 
ir budavoja greitai kūną. Nuga-Tone 
suteikia gaivinantį miegą, gerą ape
titą, stimuliuoja inkstus ir kepenis, ir 
reguliuoja skilvį ir žarnas labai ge
rai. Pabandykite jas ir jus pradėsi
te jaustis geriau į keliai dienas. Iš
dirbėjai Nuga-Tone žino gerai, kad 
pagelbės tokiuose atsitikimuose ir 
jie įsakė visiems aptiekoriams su
teikti garantiją arba sugrąžinti pini
gus, jei jus nebusite užganėdinti. Žiū
rėkite garantijos ant kiekvieno pake
lio. Rekomendacija, garantija ir par
davinėjama visose aptiekose.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

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

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

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

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

Dr. Serner O. D.
3333 So. Halsted St., Chicago, ,11!

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki £ 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

Dr. A. J. KARALIDS 
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St„ Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

M^OR. HERZMAH'^a
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Tel. Boulevard 0587

DR.MARYA 
DOWIAT—SASS

Mrs, MICHNIEVICZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 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.

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
dnoJffl nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausis pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neS” mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Tel. Blvd. 3188 ’
M. Woitkewis« 

BANIS
AKUtERKA ’

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy- 
mo Kiekviename 
atsitikime. Teikia 
Jpatiška prižlur*- 
imą. Duodu pe- 

tarimus moterime 
ir merginoms dy-

Gydo staigias Ir chronlikaa ligai 
vyru, moterų ir vaikų pagal nan- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 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

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

( Dienomis: Canal 
8110. Nakti 
Drexel 0950

Boulevard 41M

abejoji akimis, pasiteirauk 
A. R. BLUMENTHAL

Optom«trUt 
T«L BoulayarS <487 
4M*8"A>uan4 
Kampu 47-toa gat 

1-roa Inbaba

įsOjisj?
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Kdltor P. LrigalUa
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Talaphone Koosevait 8600

Subscrlption Katėsi
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per year in Chicago*
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Entered as Second Class Mattei 
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pf Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879. ** *

rinkimų kampaniją, nesidė- 
dami su nieku. Remt La Fo- 
llette’ą socialistams apsimo
kėtų tiktai tuomet, jeigu bu
tų vilties, kad kitos organi
zacijos, kurios stoja už jo 
kandidatūrą, bent po rinki
mų sutiks steigti Darbo Par
tiją. '

Apžvalga
ŪPAS PRIEŠ FAŠISTUS

/ STIPRĖJA

Naujienos eina kasdien, 1 iškirtam 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Bt-n- 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago 
[U. — Telefonas) RooMvelt 8o33

Lietuvos Seimas taip ir iš
siskirstė atoštogoms, nepa
tyręs, ar krikščionių blokas 
turi tinkamą žmogų į vidaus 
reikalų ministerio vietą, ar 
ne.

U tsimosAjimo Kalnai
Ehlcagoje — paltui

Matams____________ 2.______ $8.06
Pusai metų  ...—   4.00 
Trims mftueaiama ..... . ...........- 2.00
Dviam minasiam         l»60 
Vienam minailui .75

* Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Chicagoje per neiioteju!
, Viena kopija — 

Savaitei-------
Minėsiu!----------

Metam*___ —___ 17.00
Pusei metg , —____ 8.50
Trims mėnesiams_______ ____ 1.75
Dviem mėnesiam ....  - ____ 1.25
Vienam mėnesiui_______ ____ _ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ---------------- ..........—... $8.00
Pusai nr.etų .......    4.00
Trims mėnesiams a_____ ___  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Republikohų partija savo 
konvencijoje, lyg pasityčio
dama iš organizuotųjų Ame
rikos darbininkų, išrinko- 
savo kandidatu į vice-prezi- 
dentus p. Dawes’ą, kuris or- 
,ganizavo\ “Minute Men of 
America” kovai su darbinin
kų unijomis.

Konservatyviai darbinin
kų vadai dabar ieško “drau
gų” demokratų partijoje. 
Bet šios konvencija pasirodė 
tokia pat atžagareiviška, 
kaip ir republikonų. Ji atsi
sakė paremti konstitucijos 
pataisos sumanymą .apie 
darbininkų darbą ir atmetė 
Gomperso reikalavimą, kad 
teismams butų atimta galia 
vartot “indžonkšenus” prieš 
streikininkus.

Klerikalų spauda teisina 
Lietuvos kunigų partiją, nu- 
vertusią koalicinį kabinetą 
ir sudariusią naują valdžią 
vien iš savo žmonių. Ji sako, 
kad visame pasaulyje esąs 
toks paprotys, jogei ta par
tija, kuri turi daugumą par
lamente, turi ir valdžią savo 
rankose. Tai yra tiesa, bet 
pasaulyje atsižvelgiama dar 
ir į kai kuriuos kitus daly
kus.

Pirmiausia, ta partija, ku
ri imasi viena sudaryt vald
žią, privalo turėt pakanka
mai intelektualių jėgų vi
soms ministerių vietoms už
pildyti. Lietuvos krikščionys 
tų jėgų neturi.

Antra, ta partija, kuri 
ima valdžią į savo rankas, 
privalo turėti daugiaus-ma- 
žiaus aiškų programą pama
tiniais valstybės klausimais. 
O kame yra toks Lietuvos 
Krikščionių programas?

Iš Romos pranešama, kad vi
suomenės nusistatymas prieš fa
šizmą Italijoje tolyn daropi vis 
griežtesnis, nežiūrint Mussolinio 
pastangų nuraminti žmones vi
sokiais pažadais.

Opozicinės partijos priėmė 
socialistų pasiūlymą boikotuoti 
parlamentą, kol valdžia nelikvi
duos fašistinės milicijos ir nepa
darys galo fašistiniems smurto 
žygiams.

Opozicija darosi vis drąsesnė. 
Jos spauda atvirai kaltina val
džią dėl socialistų atstovo, drg. 
Matteotti, nugalabinimo. Opozi
cijos drąsa pareina nuo to, kad 
žmonės rodo didelį pasibiaurėji- 
mą tąja žmogžudy be. Romoje 
matyt daug plakatų su užrašu: 
“Lai gyvuoja Matteotti!”

Vienas Amerikos laikraščių 
<orespondentap pasakoja šitokį 
charakteringą atsitikimą. Jisai 
ėjęs Romos gatve, kuomet prie 
jo prisiartinusi 12 metų mergai
tė ir pareikalavusi, kad }>sai 
tartų: “Tegyvuoja Matteotti!”

Akyveizdoje tokios žmonių ne
apykantos prieš fašizmą, dikta
torius Mussolini buvo priverstas 
išmesti iš ministerių kabineto 
keletą “juodmąrškinių” ir.į jų 
vietas paskirti kitų partijų žmo
nes. • '

Į jų žvėriškus darbus ir kėlė juos 
aikštėn parlamente ir susirinki
muose. Užsienių draugams jisai 
ne kartą yra sakęs, kad jisai ne
galįs pasirodyti Italijos provin
cijoje, kur fašistų gaujos veikia 
atvirai, galabindamos savo prie
šus; jos nužudytų jį. Dideliame

L-Ą - , . I -- - n   

Sulipę į laivą Baltarą pusėti-mieste esą saugiau gyventi.
Vienok, kuomet drg. Matteotti nai nusiminėme, nes persikėlus 

buvo surinkęs dokumentus apie 
fašistų valdžios korupciją ir 
rengėsi juos paskelbti iš parla
mento tribūnos, tai galvažudžiai 
užpuolė jį Romos gatvėse ir, ne
žinia kur išgabenę, užmušė.

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

MATTEOTTI BUVO PLAČIAI
ŽINOMAS SOCIALISTAS

Kai kurie geležinkelių 
darbininkų vadai pastatė ul
timatumą demokratų parti
jai, kad ji nominuotų Mc 
Adoo, kitaip jie grasina rem
ti La Follette’ą. Už ką tokia 
meilė prie McAdoo? Už tai, 
kad karo laiku jisai, būda
mas geležinkelių direkto
rium, įvedė 8 valandų darbo 
dieną geležinkelių darbinin
kams ir pakėlė jiems algas. 
Bet karo laiku taip pasielgė 
ir daugelis privatinių kapi
talistų. Klausimas dabar ei
na ne apie tai, ką p. McAdoo 
arba kiti asmens darė nepa
prastosiose karo sąlygose, 
bet ko darbininkai gali tikė
tis iš jų ateityje. Ką žada 
darbininkams McAdoo, rodo 
demokratų partijos platfor
ma, kuriųje nerado vietos 
net kuklus Gomperso reika
lavimai.

Klerikalų partija Lietuvo
je susideda iš' jvairių-įvai- 
riausių elementų — kunigų, 
bankininkų, stambiųjų ūki
ninkų, smulkiųjų vertelgų, 
darbininkų ir valstybės tar
nautojų. Vargiai rasi bent 
vieną klausimą, kuriuo šitie 
visi elementai turi vienodą 
nusistatymą. Gal būt vienin
telis dalykas, kuriame jie vi
si sutinka, yra tas, kad jie 
pripažįsta išimtinas teises 
.valstybėje kunigijai. Bet ku
nigų luomas yra tiktai ma
žiukė visuomenės dalelė. Jo 
reikalai nėra Lietuvos reika
lai; priešingai, jie dažniau
sia stovi konflikte su ben
draisiais krašto reikalais.

Tai kokią gi tuomet poli
tiką gali duoti Lietuvai kle
rikalinė valdžia?

Už poros dienų prasidės 
Pažangaus Politinio Veiki
mo Konferencijos suvažiavi
mas Clevelande. Jisai paro
dys, ar šiemet bus Darbo 
Partija, Amerikoje, ar ne. 
Jeigu ji pasitenkins tuo, kad 
nominuos Wisconsino sena
torių kandidatu į preziden
tus, tai bus pasiekta nedaug, 
nes be pastovios organizaci
jos La Follette’o pasekėjai 
vėl pakriktų, praėjus rinki
mams. Socialistai šitokiam 
atsitikime veikiausia eis į

Savo luomo interesus ku
nigai Lietuvoje (kaip ir vp 
sur) dengia religijos skrai
ste. Bet ką bendro turi reli
gija su politika? Amerikoje 
religijos klausimus kiša į 
politiką Ku Klux Klanas, bet 
ne politinės partijos. Kuo
met demokratų konvencijo
je kilo kova tarp ku-klux’ų 
priešų ir šalininkų, tai ką- 
tik nesuiro visa konvencija, 
ir Amerikos spauda kaip 
vienu balsu pasmerkė tą ap
sireiškimą. Kas gi butų, jei
gu kokia nors religinė sek
ta pamėgintų šioje šalyje pa
imti valdžią į savo rankas? 
Kiltų revoliucija!

Vienok musų klerikalai 
nori įtikinti žmones, kad 
Lietuvoje dedasi “kaip visam 
pasaulyje”. Tenai dedasi 
taip, kaip niekur kitur.

Amerikos- publika nebuvo nie
ko girdėjosi apie Giacomp Mat
teotti, socialistų atstovą Italijos 
parlamente ,iki neatėjo praneši
mai apie jo nužudymą. Bet pa
sirodo, kad jisai buvo plačiai ži
nomas ne tiktai Italijoje, bet ir 
kitų kraštų darbininkų judėjime.

Drg. Matteotti buvo turtingų 
tėvų sūnūs. Šitą faktą labai 
mėgsta pabrėžti kapitalistine ir 
komunstinė spauda; bet ji nenu
rodo to, kad tas “milionierius 
socialistas” dar savo jaunystėje 
atsižadėjo dykaduonių gyveni
mo ir pašventė savo jėgas darbi
ninkų judėjimui. 1919 metais 
jisai buvo išrinktas į parlamentą 
ir čia pasižymėjo, kaipo labai 
drąsus ir gabus kalbėtojas. Tarp 
kitų jo sumanymų, ypatingai 
svarbus buvo jo įstatymo pro
jektas, kuriuo draudžiama rink- 
'ti i parlamentą asmenis, suinte
resuotus valstybinėse koncesijo
se. Taigi jau tuomet drg. Mat
teotti griežtai kovojo prieš ko
rupciją valstybėje, šitoje kovo
je jisai ir krito, kaipo auka fa
šistinių žmogžudžius norėjusių 
paslėpti kyšių ėmėjus ir vagis 
Mussolinio kabinete.

Kuomet Berline buvo anąmet 
susirinkusi tarptautinė socialis
tų konferencija reparacijų klau
simui svarstyti, tai drg. Matteot
ti atstovavo joje Italijos Jungti
nę Socialistų Partiją, kurios sek
retorius jisai buvo iki savo mir
ties.

Kelios savaitės atgal, neužilgo 
prieš savo tragingąjį galą, drg. 
Matteotti buvo slaptai atsilan
kęs, savo partijos reikalais, Lon
done ir darė pranešimą apie dar
bininkų judėjimo sąlygas Itali
joje Unijų Kongreso komitetui 
ir Darbo Partijai. Jau tuomet 
kiekvieną jo žingsnį sekė fašistų 
šnipai. Savo pranešime jisai pa
sakojo, kiek kliūčių Italijos dar
bininkų judėjimui daro savo ar
dymo taktika komunistai, ir iš
reiškė nuomonę, kad kita socia
listinė grupė Italijoje, paskuti
niu laiku atskilusi nuo Maskvos 
davatkų kompanijos, maksima
listai, jau rengiasi Vėl dėtis prie 
Socialistų Partijos.

Italijos 
apkerite
kad paleido apie jį < pa
skalą, buk jisai užsieniuos^ 
ketinąs sutverti organizaciją 
kovai su fašizmu. Bet Mattėotti 
tokių planų visai neturėjo. Jisai 
pačioje Italijoje drąsiai stojo 
prieš fašistus, rinko faktus apie

fašistai taip ne- 
drg. Matteotti,

Klaipėdą pasiekėme birželio 4 
dieną. Tai buvo viena links
miausių musų kelionės dienų. 
Nors ir visa kelione buvo smagi, 
ką liudija čion pridėta keleivių 
dekleracija su parašais. (Origi
nalas priduotas “Baltara” laivo 
viršininkams).

Iš Southamptono atvažiavo
me gelžkeliu į Londoną. Stotyje 
pasitiko mus Lietuvos atstovy
bės sekretorius p. Račkauskas, 
Gineitis ir stenografė p-iė Viš- 
čiuliutė. Labai apgailestavo, 
kad pribuvo vėlai, nes buvo 
m,ums surengę Atstovybės na
me “Tea party”, bet kad “Bal
tara” laivui buvo laikąs išplau
kti, tai negalėjome užkvietimo 
priimti.

Nuo Londono stoties speciališ- 
kai paruoštais automobiliais at
važiavome ant laivo “Baltara”, 
kuriuo turėjome smagią kelionę 
iki Klaipėdai. Danzinge musiį 
laivas stovėjo pusantros dienos. 
Pirmą dieną turėjo paimti kro
vinius — ‘daugiausia kiaušinius 
— kad nuvesti į Londoną, o an
trą dieną turėjo stovėti ir lauk
ti keleivių iš Varšavos, kurie pa
vėlavo į laiką atvažiuoti mac, 
laivas ėjo į Klaipėdą, iš teiti į 
Liepoją ir atgal į Londoną. Mu
sų keleiviai sužinoję, kad laivas 
neišplauks paskirtu laiku, pra
dėjo nerimauti ir išmetinėti, 
Net reikalavo išbraukti savo pa
rašus iš pareiškimo, kurį buvo 
-davę dieną prieš tai.' Man, kai
po ekskursijos vadovui, buvo 
labai nemalonu tai klausytis ir 
pranešiau apie tai laivo vyriau
sybei. Mr. Pattifer, Londono 
ofiso generališkas manadžerius, 
kuris buvo siųstas speciališkai 
prižiūrėti, kad musų kelionė bu
tų smagi, tuojaus pasamdė lai
velį, kad mus pavažinėti po Dan- 
zingo upę ir duoti progos pama
tyti miestą. Laivelis privežė 
prie vidurmiesčio, kur mes visi 
išlipome. Paskui pavaikščiojo
me po miestą, atlankydami žy
mesnes vietas. Tai mums pri
davė daug smagumo. U. S. Lini
jos Dansingo ofisas sužinojęs, 
kad mes negalime išvažiuoti pa
skirtu laiku irgi sumanė mus 
palinksminti. Atsiuntė prie lai
vo apie 6 vežimus gražiai pa
puoštus su vėliavomis, kad pa
važinėti po Danzingą. Neradę 
musų jau ant laivo, atvažiavo į 
miestą ir surinkę apie 40 žmo
nių vežė į kurortus, kur suva
žiuoja milijonieriai vasarą pra
leisti. Daugelio keleivių negalė
jo surasti, nes buvo išsiskirstę 
po restoranus, kavines ir tam 
panašiai. Važiuojant davė kiek
vienam vežimui po bonką kon
jako, po keletą dėžių papirosu ir 
vežė apie dvi valandas, kol pasie
kėme kurortus. Važiuojant at
rodo, kad važiuoja lietuviška ve- 
s'elija, nes visi jau buvo linksmi. 
Kurortuose nuvedė į gražų vieš
butį, davė valgyti, gerti kiek kas 
tik norėjo ir dar valandėlę pa
sivaikščiojus parvežė atgal ant 
laivo apie 11 vai. nakties. Ant 
rytojaus apie 11 vai. ryto išplau
kėme į Baltąsias juras, kur rei
kėjo važiuoti 10 valandų iki 
Klaipėdai, čion juros buvo labai 
neramios. Privažiavus prie Klai
pėdos apie 9 vai. vakaro gavome 
sužinoti, kad negali įleisti laivą 
į uo^tą iš priežasties didelės vėt
rom, todėl’ musų, laivas per naktį

Apie 7 valandą atsilankė Klaipė
dos gubernatoriaus atstovas su 
užklausimu, ar mes sutiktume 
priimti gubernatorių p. Budrį 8 
vai. Pareiškus jam musų suti
kimą ir pasitenkinimą apie 8 
valandą pradėjo rinktis visokį 
valdininkai, muzikantai ir nepo- 
ilgam atvažiavo ir p. Budrys. 
Pasakė jis prakalbą, pasveikin
damas mus. Jo prakalba ir mu
zika taip sugraudino keleivius, 
kad nesu niekad matęs tokio re
ginio : seni vyrai ir moterys ver
kė iš džiaugsmo pribuvę į savo 
gimtinę ir vietoj rusų žandarų 
juos pasitiko Lietuvos valdinin
kai sveikindami kaip savo bro
lius. Kariška muzika griežė vi
są laiką Lietuvos himną, maršą, 
klumpakojį ir kitus tautiškus 
šokius. Nuo Klaipėdos Lietuvių 
Tarybos sveikino ponas Stik- 
liorius, pasakydamas trumpą 
prakalbą. Po visų pasveikini
mo ceremonijų atėjo muitinės 
viršininkai, patikrino pasportus, 
peržiurėjo bagažus, kurių nė 
atidaryti nereikėjo— tik užklau
sė ar neturi kas šautuvo, ga
vęs neigiamą atsakymą, tuo ir 
pasitenkino. z

Abelnai imant, Klaipėdos val
dininkai, veikėjai ir žmonės mus 
pasitiko labai mandagiai ir iš
kilmingai, ką mes visai nesitikė
jome. Man jau .trečią kartą 
tenka parkeliauti į Lietuvą su 
keleiviais, bet šitokio gražaus 
pasitikimo dar nebuvau matęs. 
Po visų formališkumų, atvažiavo 
vežimas ir suėmė visų rankinius 
ir didelius bagažus nuvežė į sto
tį, o 6 valandą vakare galėjome 
važiuoti traukiniu savo namų 
link.

Dar ant laivo esant buvo pra
nešta, kad yra rengiamas vaka
rėlis amerikiečiams pasitikti, to
dėl daugelis pasiliko, kad pama
tyti Klaipėdą ir būti ant mums 
surengto muzikališko koncerto 
arba vakarėlio.

Vakarėly dalyvavo gana daug 
Klaipėdos valdininkų ir šiaip vi
suomenės veikėjų. Choras siir 
dainavo keletą dainelių labai 
puikiai, sekė kalbėtojai vis su 
pasveikinimais amerikiečių, iš
reikšdami viltį, kad amerikie
čiai prisidės savo patyrimais ir 
finansais prie geresnio Lietuvos 
sutvarkymo.

Nuo Lietuvos pagrąžinimo 
draugijos buvo įteikta amerikie
čiams didelis pundas gėlių ir 
gražiai papuoštas jos 1924 metų 
leidinys.

Po koncerto sekė šokiai, ir 
draugiški pasikalbėjimai iki pra
švintant. Nakvynę visi gavome 
“Rytas” viešbuty j, kuris yra 
gana švariai užlaikomas ir val
domas Lietuvių akcinės bendro
vės “Rytas”. Dieną dar klaipė
diečiai pavadžiojo po Klaipėdos 
gražesnes vietas. Pajūryje pri
sirinkome gintarų, o vakare 6 
vai. gavome traukinį į Kauną. 
Kaune irgi pastebiama skirtu
mas. Namai atremontuoti, vi
sur prisodinta medelių, valdiš
kose įstaigose irgi biskį genaus 
sutvarkyta. Jau nereikia vaikš
čioti nuo Ainošiaus prie Kaifo- 
šiaus, kaip buvo pirmiaus.

—T. Rypkevičia.

nuo tokio milžiniško laivo kaip 
“Leviathan” atrodė, kad reikės 
pražūti. Pradėjus važiuoti, visi 
laukėme kada ims supti ir pra
dėsime sirgti. Bet važiuojant 
reikėjo stebėtis, kaip jis lindo 
per vandenį visai nesikraipyda- 
mas nė į šalis, nė į galus. Juo 
mes ilgiau važiuojame, tuo la
biau pamylime musų kelionę ant 
laivo Baltara. Valgis ant šio 
laivo buvo gana geras. Patar
navimas mandagus. Vienu žo
džiu, kelionę turėjome tokią 
smagią, kdkios visai nesiti
kėjome. Smagesnės kelionės 
dar nė vienas musų nesame tu
rėję. Pervažiuojant Kiel kana
lą matėme tokių gražių reginių, 
kad nė vienas musų nebūtume 
gale josi užmokėti po $5'0.00, o 
čion už tą pačią laivakortę teko 
pamatyti.

Turime tarti ačiū “Naujienų” 
palydovui A. Rypkevičiui už su
rengimą tokios smagios kelio
nės; Ų. S. Linijai už pervedimą 
nuo savo laivo ant tokio smagaus, 
laivo “Baltara”; taipgi Baltara 
laivo prižiūrėtojui ponui Patti- 
ferui, kuris visą laiką stengėsi 
padaryti musų kelionę kuosma- 
giausia ir abelnai 
tik prisidėjo prie 
musų kelionės.

r
Mes, kurie čion 

patariame visiems
linija ir tikimės, kad neapsirik
sime tai darydami. •

J. Sinkan, Chicago
A. P. Cukur, Chicago,
M. Miškin, Haverhie, Mass.

• P. Bugailiškis, Chicago
A. Cukur, Chicago x

Valentas, Chicago 
Berneckienė, Chicago 
Zalecki, Chicago

A. Stanys, Pittsbugh, Pa.
M. Kurilovicz, Grand Rapids, 

Mich.
A. Bugailiškis, Chicago
P. Adomaitis, Binghamton,

Įvairenybės
BUSIMAS DUJŲ KARAS.

jLondonc Glicinijos profeso
rius Karolis S. Gibsonas, buvu- 
sis Vyriausias Anglijos krašto 
apsaugos ,n$!)/įterijos dujų 
klausiniais patarėjas Didžiojo 
Karo metu, pasikalbėjime su 
korespondentais štai ką pareiš
kė:

“Dujos, — sakė profesorius, 
— yra vienas tiksliausių gink
lų, ką įrodė ir patvirtino Di- 

Karo praktika. Jų vei- 
yra daug žmoniškesnis, 

sprogstamosios medžia- 
V a r toj a n t sprogs t omą j ą 

pusės 
ža-

PAREIŠKIMAS

visiems, kas 
pagerinimo

pasirašėme, 
važiuoti šia

kimus 
negu 
gos.
medžiagą ‘ kovojančios
daug daugiau -susilaukia 
los, negu vartojant dujas. Nuo 
veikimo sprogstamos medžia
gos bekosi daugybė sužeistų, 
invalidų, kurie netinka toli
mesnei kovai, tuo tarpu kai už
muštų labai maža. Visai prie
šingo vaizdo susilaukiama var- 
tojont dujas. Esu priešas tarp
tautinių sutarčių, draudžiančių 
dujų gamybą, nes netikiu, kad 
panašios sutartys butų vykina
mos. Kaip galima įsitikinti, 
leiskime, kad dujos gamina
mos pramonei, o ne karo tiks
lams?

Busimame kare naudosimės 
dujomis daug plačiau, 
pereitame. Geriausiu
užtikrintoj u, I0kia 

virs tos pačios dujos,
į tautas savo bai- 
jos ir karų išsiža-

negu 
taikės 

manyti, 
nes jos

E.
D.

John Bugailiškis, VVaterbury, 
Conn.

L. Rutkowski, Harvey, 111.
K. Putramcntas, Chicago.
Mike Grey, Pittsburgh, Pa.
P. Pranokus, Chicago
E. Simonienė, Chicago x
V. Cernauskas, Chicago
Ant. Balsies, Chicago
Ver. Purvienė, Chicago
A. Gendąszek, Chicago
J. Yuciulikas
F. Kurilovivicz
Ant. Srokas
V. Cukuris
A. Jucius t ‘
K. Balcunas, Cicero
D. Dzinkus, Chicago 

Yarmorska 
Kilinskas

M. Pauplys
Z. Kiskunas, Chicago
O. Kiskunas
R. Matukienė
J. Kryžius, Waukegan, III. 

Budriunas, Waukegan 
Laucerlovicz, Chicago 
Ibenski, Zeigler, III. 
Chamris, Chicago.
Lutkus, Chicago

O. K. T, Goodman, Pittsburgh, 
Pa.

W. Urbon, Chicago
M. K. Kozakenas

J. Jakutis
V. Valanicz
A. Urpsas
Besurtin.

r.

M.
P.

p.

PAIEŠKOJIMAS

liėk paveiks 
surnu, kad 
dės...”

Neveltui 
dii.jų

Anglijos valdžia 
tyrinėjimo reikalams 

1022 ir 1923 m. skyrusi buvo 
169,700 svarų sterlingų! [“T.”]

Neiškolektavo nuomos ir dar 
mušti gavo.’

Joseph Gruszewski, 946 N. 
Wood St., turėjo įnamę Mrs. 
Frances Karrson, iš kurios štąi 
jau du mėnesiai negalėjo iško- 
lektuoti nuomos. Ji stačiai nė 
nesirodė jam ir nesileido | na
mus. Tad jis prikrovė ant Jos 
poičių' visokių blėkinių ir kada 
toji išėjo tas blėkiims nušluoti, 
tai jis su kirviu rankoje pradė
jo reikaiauti nuonos ir vaiky
tis ją po ėlę. Čia užsistojo už ją 
tūlas Cledenberg, bet tasis grei 
tai k-ucy’o, gavpj mio Gruszew- 
skio į galvą pieno bonka. Subė
go daugiau žmonių ir nuvyjo 
Gruszewskį į namus ir dar pra
dėjo jam daužyti langus. Grus- 
zevvskis gerai gavo ir nuo atvy
kusios policijos, kurią jis taip
jau pasitiko kirviu.

Ištraukė skenduolį

Bogers Park policija ištrau
kė iš ežero ties Calvary kapi
nėmis lavoną skenduolio Joseph 
K. Shamousky, 33 m., 2131 
Cortez St. Jis prigėrė penketą 
dienų atgal besimaudydamas.

NEW YORM 
HAMBURG .1

įJaint įSerrict

iHAMBURGAMERICANLINF

L1TTLE ROCK, Ark., birž. 
30. — Arkansas valstijos atsto
vų butas, o paskui tuojau ir se
natas patvirtino proponuojamą 
priedą prie federales konstltuci- 
jos dėl vaiky darbo kontroles.

prašvito. Prašvitus atvažiavo 
Lietuvos valdininkas, įvedė mu
sų laivą į uostą, kur tuojaus pra
dėjo rinktis žmones mus pasvei
kinti. Buvo daug mums smagu
mo, kada jaunos paneles, vajki- 
nai ėmė nešti ir dalinti gėles.

baigiame, savo kelionę.
“U / ' f ■

Artinamės prie Dansingo. Iš tėh 
10 valandų iki Klaipėdai. Kelionė 
laivu Leviathan buvo smagi; 
oras visą laiką tykus. Iš South- 
ampton traukiniu atvažiavome į 
Londoną, o nuo stoties automo
biliais prie laivo “Baltara”.

Lietuvos pilietė Salomėja Pet
ruševičienė iš Pakrojaus mies
telio, Šiaulių apskričio praneša, 
kad jos vyras, Jokūbas Petru
ševičius iš Podbiržės valsčiaus 
atvyko Amerikon 1913 metais ir 
dirbo Scrantone anglių kasyklo
se. Yra gandų, kad Jokūbas 
Petruševičius žuvęs kasyklose. 
Tad šiuo Lietuvos Respublikos 
Atstovybė prašo visų, kas žino 
apie Jokūbo Petruševičiaus liki
mą, malonėti pranešti* Atstovy
bei Washingtone.
Lietuvos. Respublikos Atstovybe

Trumpiausias kelias j visas 
dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę su 

musų laivais de luxe 
“Resniute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
ir populiariški laivai 

“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa“, “Thųringia” ir -“Wesh 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas,, 
puikus kambariai, puikios apy*- 
stovos.

f UNITED AMERICAN LINE^ 
171 West Randolp St., 

Chicago, UI.
* Arba bile autorizuoto agento. ■
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Trečiadienis, Liepos 2, 1924

HICiGCS

Svt ikatos departamentas 
skelbė, kad geriamasis vanduo 
vėl yra švarus ir kad nebėra 
reikalo jį virinti.

Kado poežery kūdikį.

t aęžery prie Krie gatvės ras
ta begulintį 18 mėnesių amž. 
kūdikį. Kūdikis gulėjo ant mo
ters kauto, bet jokios moters 
visoje apielinkėjo nesimatė. Ku- 

. dikis bus atiduotas prieglaudai. 
Policija mano, kad kūdikio mo
tina galbūt nusižudė įšokdama 
į ežerą. Visoj toj apielinkėj da
bar ežere j ieškoma tos moters 
lavono.

Išlošė svarbią bylą

ŽINIOS
Van<iuo vėl švarus

pa-

Lietuvių Rateliuose
' Lietuviy Liuteronų

' veikimas

■——— I III I ĮI.I——

K. Jamontas - Rudaitis 
pralošė bylą prieš Nau 

jieiiij Bendrovę

NAUJIENOS, CEIcagO, Iii
--■■I ■ ................——................................................ .......................................................

8
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$12.50 ap-

KLEIN BROS >20 a
SIMPTOMAI PAREIŠKIA 

AKIŲ LIGAS

DR. VAITUSH, O. D.
Liet u▼ k AIčb ^ peciahirt nu

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo norvuotu-. 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystęi Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialu atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Bcnlevaro 7580

Užvakar Illinois valstijos ape
liacijų teismas išnešė galutiną 

(nuosprendį byloje, kurią kone 
mietai atgal užvedė prieš Nau
jienų Bendrovę K. Jamonto sta- 
Itytinis V. Rudaitis, bolševikų 
tanias.

Byla ėjo dėl pervedimo V. Ru- 
oaičiui šimto Šerų, kuriuos K. 
Jamontas turėjo supirkęs nuo 
senųjų Naujienų šėrininkų. Pa
gal Naujienų Bendrovės konsti
tucijos Šerai negali būt perves-i 
ti bile kam ir šėrininkas pirm 
parduosiant Šerus turi pirma 
pasiūlyt juos pačiai bendrovei 
per jot direktorius. Kadangi nei 
K. Jamontas nei V. Rudaitis ne
buvo to padarę, tai ‘,N.” Ben
drovės valdyba atsisakė perves
ti V. Rudaičiui serus. Jie dabar 
norėjo per teismą priversti, kad 
serai butų pervesti. Vienok ne- 
pasiseke.

Naujienų Bendrovėj advo
katas Kazimieras Gugis su savo 
pagelbininkais iš pat pradžios 
buvo įsitikinę, kad šią bylą jie 
laimės apeliacijų teisme. Mat, 
pirmoj instancijoj teisėjas be 
svarstymų buvo davęs nuo
sprendį V. Rudaičio naudai. Pa
sirodė betgi, kad jo nuosprendis 
buvo klaidingas ir advokato K. 
Gugio argumentai buvo teisingi 
ir perstatė teisę kaip ji tame da
lyke ištikro yra. Apeliacijų tei- 

. . smas tą pripažino, ir atmetė viso-i1 • . , . _. tpirmojo teisėjo nuosprendį.
t'11,11’j Apeliacijų teismo nuomonę iš- 
a)al;dėstė apeliacijų teismo pirmi

ninkas teisėjas Matchett ir su 
juo vienbalsiai sutiko kiti Ape
liacijų teismo nariai teisėjai: 
McSurely ir Johnson. Jų nutari
mu Naujienų Bendrovės konsti
tucijos punktas apie serų perve
dimą pripažintas teisingu 
geru kaip šėrininkams taip 
pačiai bendrovei, turinčiai tiks
lu leisti laikraštį “Naujienas”. 
Jeigu tokio punkto nebūtų, tai, 
sako, koks nors nedraugingas ir 
nepritariąs šėrininkas galėtų di-

pat-

Adv. Kaz. Gugis
Adv. K. Gugis laimėjo ape

liacijų teisme bylą, kuri 
virtiną Naujienų bendrovės tei
sę neįsileisti negeistinų žmo
nių į šėrininkų skaičių, šis nuo
sprendis paliečia ne tik Nau
jienų bendrovę, bet ir daugelį 
kitų korporacijų.

Mokiniy koncertasBirž. 28 d. Meldažio svetainė
je įvyko Lietuvių Evang. Liu
teronų pašelpos draugijos pus
metinis susirinkimas, .kuriame 
dalyvavo gana didelis skaičius 
narių.

Priėmus protokolą pereito su
sirinkimo seka įvairių komisijų 
raportai. Pirmininkas praneša, 
kad sutaisęs kapą senai mirusio 
draugo, kas kainavo $5.25 Ir jo 
bila lieka išmokėta. A. Blokas 
praneša, kad jau supirkęs -T per 
davęs, kaip draugijos buvo nu
tarta, reikalingas drapanas dėl 
našlaitės A. Tieriutės . Reikia 
pasakyti, kad ši draugija, gal
būt kaip nė viena kita draugija,] 
rūpinasi savo nariais ir jų šei
mynomis, kada kokia nelaimė 
jas patinka. Pikniko komisija 
praneša, kad piknikas yra ren
giamas liepos 13 dieną Garden p,rie^ Dan-
City darže, Lyons. Nutarta pik
niką garsinti tris kartus Nau
jienose ir vieną kartą Vilnyje.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
advokato, kurį turi pasisam
džiusi musų draugijos mirusio 
nelaiminga mirtimi drg. Spral- 
nio moteris. Laiške reikalauja
ma, kad draugija kuogreičiausia 
atmokėtų jos vyro posmertinę, 
nes kitaip grumojama teismu. 
Bet kad draugija susideda iš 
suaugusių žmonių, tai tų grū
mojimų visai nenusigando. Ko-Įpįano įr balso, o poni Saboųienė 
mitetas perduos laišką draugi-1 pjano įr smuikos. Vieną mokyk- 
jos advokatui, kuris tinkamai į 
jį atsakys. Ši byla tęsiasi jau, 
rodos, šešti metai.

Sprainis mirė keletą metų at
gal. Jį rasta negyvą vanoję su 
perplauta gerkle, 
liudijo, kad jis 
akių pasipiovė ir jos liudijimą 
parėmė koronerio teismas. Bet 
žmonės visaip apie tai kalba. Jei 
jis pats nusižudė, 
draugijos įstatus, 
nieko negali gauti, 
žudystes pomirtinės 

Šiame susirinkime 
padarė didelį žingsnį 
kokio nedryso 
25 metus savo 
tent, ji nutarė priiminėti į savo 
draugiją ir moteris 
komisiją paruošti 
įstatus. Manoma, 
jai dabar dar labiau klosis. Rei
škia, visgi mes progresuojame.

Nutarta kviesti K. K. Dramos 
Skyrių sulošti puikų veikalą 
šios draugijos baliuje. 

----- VI eteoras.

Pereitam penktadieny, Melda
žio svetainėje, įvyko vaikų-mo- 
kinių p. Kasto'Sabonio ir p-nios 
Sabonienės koncertas.

Nors diena buvo šilta, 
publikos susirinko virš 
šimtu. Programas duota
ilgas, net iš trysdešimt astuonių 
numerių. Daugiausia gabalėliai 
pianui arba smuikai. Iš visų nu
merių bene geriausiais buvo:

(duktė pp.
dainavo ir

Sylvia Sabonis 
Sabonių), ji šoko, 
pianu skambino. Margareta Mą- 
skoliunaitė pianu paskambino 
labai gerai Rapsodie-Koeling’o 
ir Whispering Wind—Ilayes; Vi 
tautas Gavrilaitis smuiku pa-

cla ir Cavatina—Smitho; kvar. 
tetas smuikų ,‘Rondo”—Frit-
sche, atliko Vitautas • Gavrilai
tis, Franas Kuchinskas, A 
Schultzas, Franas Kantenis.

Visiems akomponavo p-ni Sa
bonis, pagarsėjusi smuikorė. 
Nors PP- Saboniai nesenai Chi
cagoje, tik apie trys metai, bėt 
jau daug užuojautos turi tarpe 
chicagiečių. Jie darbuojasi mu
zikos srytyje ir turi dvi mokyk
las, kuriose mokina p. Sabonis

lą turi West Sidėje, antrą, Brid- 
geporto. J. Uktverio kambariuo
se, 3235 So. Halsted Str.

ir 
ir

Sprainienė 
pats po jos

tai pagal 
jo moteris 

nes už sau- 
nemokama. 

draugija 
pirmyn, 

ji padaryti per 
gyvavimo. Bu-

ir išrinko 
reikalingus 

kad draugi-

Cicero
Draugija Lietuvos Kareivių 

yra viena. iš pavyzdingiausių 
vietos draugijų. Ji dabar rengia 
išvažiavimą į Lyons miškus, 
ties Lyons, III. Komitetas stro
piai darbuojasi, kad išvažiavi
mas butų kuosekmingiausias ir 
kuosmagiausias, taip kad kiek
vienas lietuvis turėtų 
gražiai pasilinksminti
ore. Dieną išvažiavimo paskelbs 
komitetas. — Seki’. K. D. I

progos 
tyrame

Liepas Taupymui

DAUG musų pasekmingų ko- 
stumerių pažymi pradžią 

savo finansinės neprigulmybės 
. nuo Liepos.

Priežastis yra ta, kad nuo tos 
dienos prasideda naujas periodas 
musų taupinimo departmente.
Neleiskite, kad šis liepos mėne- 
sis praeitų pro šalį be pradžios 
taupymo. Po šio sistematiško 
taupymo mes padarysime kitką. 
Sąskaitos atidarytos pirmoje ar- 
ba prieš 21 d. gaus nuošimčius 
nuo pirmos dienos mėnesio.

STATE BANK 
Ashland Avė. prie 47th St. 
Nariai Federal Resetve System

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą 6į mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą ligą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
patį prižiūrėjimą ir gydymą kaip niu- 
kėtumčt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialum-as mano viso gy
venimo. . Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu būdu kokis yra žino
mas medicinoje.

Daktaras de! tyrų 
Praktikuoja 25 me
tus — tai yra ge
riausias darodyrr.’as, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne 
taip ?
DR. M. G. MARTIN' 
337 W. Madteon St..

Chichgo, III.
Suteikiame FĮuropiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. W«Hnrmano ban- 
dyrtiai jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzamk 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esat* 
Kuosas nuo Hroj, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių HUtaisytnas, perkeičia praktiką medi 
cinoje ligos ligfiiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda šitam moksliškam gydymo 
metodui. Aš naudoju mano praktikoj vistu 
vėliausius sėrtimus, čiepus., antitoksinus, bak- 
terinas ir naujausias, ypatingas gyduoles h 
vėliausius ir geriausius budus gydymui užsi 
^nėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantu, kurie plaukte plaukia ) 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1
Nelauk, lig paskutinių dienų, kac' 

dėl perdaug svieto mano ofise nega
lėtumėt pasikalbėti su manim-. Tei 
singas gydymas. Nėra apgavingų- 
apvylimų ar prižadėjimų. Pasekmė: 
yra tokios, kokių norite.

ROSELANDO QFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligąs NA PRAPATI
JOS bodu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St., 

Vai. 9 iki 12 ir 8 iki 9 vak.
' Tel. Boulevard 4774

Pašto arba telefono orderių nepriimame 

DUBELTAVOS STAMPOS VISĄ DIENĄ 
KETVERGE

Atdara iki 6 vai. ketverge. — Uždara Liepos 4. — 
Atdara visą dieną subatoj, 8:20 iki 6 valandą vakare

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Mokinių turi jie turbut dau
giau, negu bile viena Chicagos 
lietuvių mokyklų-jų rekordai 
rodo 134 mokinius (abejose mo
kyklose).

šiam koncertui nebuvo įžan
gos. Paklausiau p. Sabonio ko
dėl; atsakė—“Pasikviesk publi
ką, kad tavo mokinių klausytų, 
juk tai yra vargas; reiškia pub
liką vargink ir įžangą imk. Ka
da bus tikras' koncertas, tai 
tuomet. Dabar tai yra tik mo
kinių “recital”. — Raganius.

KATRINA VELIKIENĖ
Po ilgos ligos ir sunkios opera
cijos persiskyrė su šiuo pasau
liu, Birželio 3 dieną, 6-tą vai. 
iš ryto, sulaukus 40 metų am
žiaus, palikdama dideliame nu
liūdime, sūnų Bronislovą 19 me
tų, vyrą Mikolą, seserį Emiliją 
Kondrotienę Chicagoje, ir vieną 
seserį Oną Gedvainienę Lietu
voje.

Katrina paėjo iš Radviliškio 
miesto; po tėvais vadinosi Snop- 
ščiutė. Gyveno Amerikoje 23 
metus, visą laiką Philadelphijos 
mieste, 4088 Haverford Avė.

Liko palaidota Firmwood ka
pinėse, Birželio 7 d. Visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse ir su
teikusiems velionei paskutinį pa
tarnavimą teikiu savo širdin
giausią padėką.

Tebūna jai lengva šios šalies 
žemelė!

Lieka nuliūdę
Vyras su sunumi ir 
seserimi.

Vyrams tikri Palm Beach 
ir Mohair siutai

Kiekvienas siuvinys su lebe- 
liu. Mieros 32 iki 50 įskai
tant reguliarius ir storus.

ŠILKINIAI SHEMISES
Moteriems Shemises, 
gero crepe de chine ir 

i radio šilko, baigti su 
puikiais leisais $1.89

ŠILKINIAI ŠALIKAI
Moteriems šilkiniai ša
likai, nerti, visokių spal
vų .......................   51

Valandos: 9 ryte lig 5:30 po p
Seredomis ir bu batonus: 9 ryte 1U

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

DR. H. G. MARTIN
337 W. Madison St.

(Kampa* Madison ir So. Market) 
Chicago. Iii.

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, III. 
Brighton Park, 2-rų lubų, Rufnas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 fiietų. 
Vakaro nuo 6 iki 8 vai. vakare, 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12’,pietių.

Telephone Lafayette 4543

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

LITTLE - 
SPINOGiZAPHS

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 taš

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

Ant frečio augšto virš Platto 
tiekos r a rn Dariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valando* i .,o 9 ryto iki 9 vakare.

Nedėlioj nepriimam ligonių

Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar 
Ar

Del Sergančių ir silpnų 
vyrų

AŠ noriu pakalbėti su kiekvienu 
kenčiančiu nuo Chroniškų, Nervų, 
Kraujo, odos, šlapumo, Išėjimo žar
nos ir Privačių Ligų.

«■

STANISLOVAS KUTRA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 29 dieną, 10:20 vakare. 
Velionis paėjo iš Panevėžio, 
Amerikoje išgyveno 17 metų, 
buvo vedęs. Paliko dideliame nu
liūdime* savo žmoną Oną ir 2 
dukteris ir vieną sūnų. Velio
nis buvo 52 metų amžiaus, mi
rė miesto ligonbutyje.

Laidotuvės atsibus seredoje, 
liepos 2 dieną, kurios bus išly- 
džiamos iš namų 1458 So. Avers 
Avė., 1-mą valandą ’po pietų į 
Tautiškas kapines.

.Todelgi, visi giminės, visi 
draugai ir visi pažystamai pra
šomi '/dalyvauti laidotuvėse ati
duodami velioniui paskutinį pa
tarnavimą. .&

‘s Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. M. Skujas, 1911 
Canalport Avė., Phone Roose- , 
velt 7532.

PRANCIŠKUS NORBUTAS
Mirė Balandžio 17 d., 1924 m., 
gyvendamas Lietuvoje, susilau
kęs 75 metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno vedybos, Raseinių apskri
čio, Šidlavos parapijos, Šiaulė- 
lių kaimo. Paliko dideliame nu
liūdime 3 sūnūs, 5 dukteris. 
Amerikoje 2 sunu: Pranciškų ir 
Joną; dukteris Kazimerą Čeino- 
rienę, Juzefų Stoškienę, ir sese- 
rį Marijoną Misaičienę. Lietu
voje sūnų lxjoną, dukteris Zofi
ją Laui'aitienę, Oną Giečienę, 
Antoniną Giedvigienę, seserį Ju- 
zefą Daukskurdienę.

Pamaldos už musų amžiną 
atilsį nvėliausį tėvelį atsibus 
Liepos 5 d. Pirmos šv. mišios 
bus 5:30, antros bus 8:30 šv. 
Kryžiaus Bažnyčioje ant’ Town 
of*Lake, 46th ir Woqd gatve.

Nuoširdžiai prašome visus gi
mines ir pažįstamų;} atsilanky
ti į pamaldas. Mirė nvusų šird
žiai brangus tėvelis. Lauk mu
sų pas tavęs ateinant, o mes 
neužrpiršįme v tavęs musų mal
dose.' Nuliūdę

Sunai, dukterys, seserys, 
žentai ir marties.

i

Vasariniai Skubėliai
šlauniai trimuoti skrybėliai ir išeiginiai skrybėliai, dėl moterų, mer
ginų ir mergaičių. Čia rasite puikaus darbo dailiai baigtų, su kviet- 
komis, vainikais, leisais ir malinę; Leghorn skrybėliai, Jūreivių- skry
bėliai ir kitokį; su plunksnomis. Visokių spalvų. C 1
Vertės iki $4 ir daugiau ..................................................- ■

MOTERYS! ŠTAI PUIKIOS

PLAUNAMOS DRESES!
Tuzinai puikių modelių dėl moterų ir merginų, 
iš šilko ir pangee, normandy, voties,• tyro lino, 
rajah šilko, French voile, hemstitehed ir sutrauk-* 
to voile pusk uoto swiss, plonaus ginghams, inv- ftČ 
porinote ratine.
Naujausio tiesių modelių, saguotų, leisuotų, ap- 
tavotų, šilko statiškomis baigtų, kvaldotu ir kval- 
bonuotų; su rankovėmis ir be rankovių.
Spalvos: rožės, jade, orchid; lemon, mėlynos, ru- 
žavos, navy, peach, beige,^juodos ir baltos.

Mieros: 16 iki 18, 36 iki 44, 48 iki 52

$2.65
ELEKTRA

trlesą ir pajiegą sąvadams | senus Ir naujus namus, taipgi dirb
tinas. Cash arba ant iimokijimo.

Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine,

A BARTKUS Pres

11619 W. 47th St., Tek Boulevard 7101, 1892. Chicago.

Dr. W. R. 
Register,

109 N. Dearborn 
Street.

Kiekvieno ser
gančio žmogaus 
draugas. Mano 
geriausias paty
rimas. “Nei vie
no dolerio nerei
kia mokėti, kol 
nebus/ pasekmių”

Giduolės išski
riamos.

Mano 35 metų 
pasekmin.-o prak 
tikavimo aš pa
švenčiau gydy
mui ir atbūdavo- 
jimui, nusiminu
sių, ligotų vyrų.

Mano ofisas 
yra pilnai pri
rengtas su X- 
Ray mašina 
ir visais geriau
siais ir naujos 
mados elektros 
įtaisymais. Ne
trukdykite laiko 
ir pinigų rinki
mui daktarų; a- 
teikite ir sužino
kite tiesą apie 
jūsų nesveikatą. 
Mes suteikiame 
X-Ray ir mikros
kopiškus egza
minavimus, krau
jo, šlapumo ana- 
lyzą ir t. t. kuo
met reikia ištai
syti diagnozą ir 
būti tikram, kaip 
gydyti.

Apsisauj'okitc kliniRų ir Tnstitutų 
su jų pavojingu nepatyrusių studen
tų egzaminavimu.

Dabokite savo sveikatą. Aš užtik
rinu jums patyrusį, teisingą gydymą 
už mažą kainą.

Kalbu visokiomis kalbomis.
Pasitarimas ir egzaminavimas dy

kai.
Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 po 

pietų, kasdien. Utarninke, Scredoj ir 
Subatoj: vakaris iki 8 valandai. . ? ' ' i y
' Nedėlioj nuo 9 ryto iki lw. po piet.

Dr. W. R. Register,
109 N. Dcarhorn St., Chicago, III. 

(Imkite elevatorį iki 12 au^što^

Garsinkifės Naujienose

Liga negah būti pra- i 
šalinama to žmogaus, 
kuris ją turi

Labai /daug mažes
nių ligų yra taip sau 
praleidžiama tartum 
jos neturėtų jokios 
svarbos žmogaus gy
venime t

Ligos yra labai pras
tas draugas, jos sutei
kiama vien tiktai tru- 
belius.

Geriau atlankyki t 
Chiropractic ir išveng- 
kite ligų.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chirdpractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną

Siuskit pinigus per /
NAUJIENAS <



NAUJIENOS, ChleagO, UI

Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

džiai pakenkti laikraščiui, kurį 
leisti yra bendrovės tikslas.

• Naujienų Bendrovės reikalą 
šioj byloj kartu su adv. K. Gu
gių gynė dar jo padėjėjas adv. 
P. B. Smith ir adv. H. Kinne.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
l^rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
} tuojau Jei dar nesi prisiraikęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerj-kitų, nei 

, nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli.

Naujienų S pulką
1789 S. HaJsted St.

PRANEŠIMAI.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

194 kp., Cicero, III., mėnesinis susi
rinkimas atsibus 6 liepos, 2 vai. po 
piet., Onos Tamuliunienės svetainėj,
1447 49th Avė.

— Sekretorius.

Važiuokime į girias

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

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsiiarrkyti.

Ork. Kom.

Jaunuosių Birutės Dainų ir Muzikos 
pamokos įvyks seredoje, 3 dieną lie
pos, 7:30 vai. vak., Mark Wliite 
Sąuare didžioje svetainėje. Visi na
riai bukite laiku.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKDJIMAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RANDAI geras kamabrys dėl dvie

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

958 W. 36 Str.
2 lubos iš užpakalio

RENDAI KAMBARYS švariausioj 
ir parankiausioj Bridgeporto dalyj. 
Tinkamai prirengtas dėl dviejų asme
nų. Merginoms, vyrams arba vedu
siai porai. Visi parankamai. Atsišau
kite BRIDGEPORTO “NAUJIENŲ” 
Skyrius, box no. 129.

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas ir fonografas 

su suoleliu ir 150 volelių geriausios 
muzįkos, turi būt tuojaus parduota, 
nes savininkas apleidžia miestą. Kai
na $100 ir $11 sandėlio kaštų. Pri
imsiu išmokėjimais.

1389 Mihvaukee Avė.
Klausk Mrs. Plucinski štore

NAMAI-2EME
Trečiadienis, Liepos 2, 1924

NAMAI-ŽEME

Atėjo vasara ir kartu su ja 
atgimė visa gamta. Visi paukš
čiai, žvėrys ir kiti gyvūnėliai 
linksminasi, džiaugiasi ir gėri
si gamtos grožybe. Žmogus, ly
giai kaip ir kiekvienas gyvas 
gamtos padaras, turi karts nuo 
karto užmiršti savo kasdieni
nio gyvenimo smutkus ir išva
žiuoti iš pilno durnų, dulkių ir 
visokio 
orą, po 
lapuotų 
ošia, ir
žįstainais 
juokauti ir pažaisti.

Tokį išvažiavimą rengia ‘LSS 
81 kuopa ateinantį sekmadienį, 
liepos 6 dieną, į Beverly Hills 
girias. Be visų gėrimų, valgių 
ir linksmybių 
sius politikos 
konferencijos 
pasakys kas 
pasauly.

trenksmo miesto į tyrą 
atviru dangum, tarp 

medžių, kur vejalis 
su savo draugais ir pa- 

pašnekučiuoti, pa-

Didelis piknikas rengia SLA 3-ias 
Apskritys 4 d. Liepos (Fourth of 
July), 1924, geriausioj ir gražiausioj 
vietoj Emnva 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 Swimming Poli, bus 
prakalbos, dainos, žaidimai, dekla
macijos, šokiai. Vieta labai graži.

Visus gražiai užkviečia Komitetas

Liet. Moterų Draugijos “Apšvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
liepos 2 d., 7:30 vai. vak., Mark 
White Square Parko svetainėj.

Visos narės malonėkite atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų.

— Sekretorė.

JIEŠKAU savo brolio Adolfo Tau- 
jinsko, kuris gyveno 11L Norbert St., 
Aberdeen, Wash., bet dabar nežinau 
kur jis randasi. Malonės atsišaukti 
arba kas žino, pranešti, busiu labai 
dėkinga.

Vanda Taujinskaitė, Vaškų mieste
lis, Aptiekos gatvė, No. 9. Arba K. 
Stapulionis, 3223 So. Auburn Avenue, 
Chicago, III. ,

PAJIEŠKAU Antano, Juozo ir Sta
sio Dudonių, kurie septyni motai at
gal turėjo grosernę Brooklyne, paeina 
iš Garliavos parapijos. Turiu labai 
svarbų reikalą ir labai meldžiu atsi
šaukti ar kas juos žino pranešti, už 
ką busiu labai dėkinga.

ELENA SABIENĖ-URBAIČIUTĖ 
715 W. North Avė.

Chicago, III.

DU KAMBARIAI dėl dviejų vyrų 
be valgio. Namas naujas, elektra ir 
kiti parankumai dėl dalikatnių vyrų. 
Geistina, kad būti} sumanus patai
syt ko prie namo, kaipo gaspado- 
rius galintis paaiškinti moteriškiai, 
kaip sutvarkyti dalykus. Galintis 
draivinti karą, kad galėtų pavažinė
ti gaspadinę su vaikučiais subatom's 
ir nedėlioms. Atlyginimas pagal su
tarties. < \

Atsišaukit tuojaus.
ANTANINA STATKUS 
3127 So. Emerald Avė.

1 flątas

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

Nori pirkti namą ar mainy
ti namą, važiuok pas mane

AR NORI GERĄ NUOSA
VYBĘ? TAIP

turėsime geriau- 
žinovus ir LSS 
atstovus, kurie 
dedasi plačiame 

—J. Lapas.

L. S. S. VIII Rajono išvažiavimas 
įvyks sekmadieny, liepos 6 d., Bever
ly Hills miškuose, vakarinėj daly. Iš
važiavimas prasidės nuo vienuoliktos 
valandos ryto ir tęsis iki vėlybam va
karui. Bus programas. Kalbės Nau
jienų redaktorius drg. Grigaitis. Va
žiuoti reikia Ashland — 87 gatveka- 
riais iki galo linijos, o paskui eiti 
pėstiems į vakarus iki miško. Visi 
yra kviečiami atsilankyti.

— Renginio Komitetas.

JIEŠKAU savo brolio Tonio Paikšt. 
1921 m. jis gyveno Harvey, III., 15711 
Woldberg Avė.

Žinantieji apie jį malonėkite šiuo 
adresu pranešti: W. Rudaitis, Raščiu
kai, Kražių paštas, Raseinių apskr., 
Llthuania.

PASIRENDAVOJA gana ge
ras ruimas dėl vieno arba dėl 2- 
jų vaikinų. Kam yra reikalin
gas toks ruimas malonėkite at
sišaukti šituo antrašu: JOE 
MARKŪNAS, 3223 Auburn Av.

JIEŠKO darbo

Jaunoji Birutė
Nors buvo pranešta ir net 

daug žadėta, kad bus tas, bus 
l<itas ir jau rodės, kad viskas 
bus gerai ir kad darbas slinks 
sklandžiai, bet patinka nelaimė: 
Jaunosios Virutės mokytojas J. 
Uktveris, kuris buvo apsiėmęs 
viską padaryti, ir vaikus išvež
ei į ekskursijas ir kitus dalykus, 
dabar negal to bepadaryti, nes 
liko 
gas 
mis 
nal
kalus, kas užima visą Jo laiką.

Komitetas vėl turi nertis iš 
kailio, kad gavus ; 
mokytoją Jaunajai

Visi išvažiavimai 
kiami kol dalykai 
Vėliau bus pranešta 
įvyks.

L. S. S. 81 kuopos išvažiavimas 
įvyks sekamą sekmadienį, liepos 6 
dieną, j Beverly Hills girias. Turėsi
me valgių, gėrimų ir puiki} progra
mą iš prakalbų, dainų ir žaismių. No
rintieji linksmai su jaunais žmonėmis 
pasismaginti ir pakvėpuoti tyru gi
rios oru maloniai kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, 2 d. Liepos- 
July, 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
svet. (Library Room) prie 29 ir Hal
sted gatvių. Nariai, jų tėvai ir no
rinti įstoti Jaunuolių Orkestron esa
te maloniai kviečiami atsilankyti.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

JIEŠKAU savo brolį Juozą Ken- 
stavičių (pirma gyveno Kensingtone, 
o dabar Chicagoje).

Mano adresas: Bronislava Jasuda- 
vičaitė, Saulės gat. 4, Mažeikiai, 
Lithuania.

PAJIEŠKAU darbo j krautuvę, pa- 
gelbininkas prie troko, arba galiu pi
nigais prisidėti prie kokio biznio. 
Taipgi kam reikalingas vaikas pai- 
gęs mokyklą, 16kos metų dirbti krau
tuvėj arba ofise. Atsišaukite

ĮVAIRUS SKELBIMAI 263 E. 115th St., Chicago, III.

užverstas darbu ir dirba il- 
valandas. Jis šiomis dieno- 
paskirtas vesti Internatio- 

Cable Remittance Co. rei-

Keistučio Kliubo Dramos Skyriaus 
susirinkimas įvyks trečiadienį, liepos 
2 d., 7:30 Vai. vak., M. Kasparaičio 
name, 3827 Archer gat. Visi Dramos 
Skyriaus nariai turite atsilankyti, nes 
turėsime tarimą padaryti su viena 
draugija, kuri musų skyrių kviečia 
sulošti jai veikalą. Taip pat bus re
peticijos veikalo “Gegužės”. Visi ne- 
sivėluokite.

— Pirmininkas.
atšakom i n gą 
Birutei.

yra atšau- 
susitvarkys.

1 kada kas
— .lapas.

Delegatai sugryžo

L. S. J. Lygos mėnesinis narii} su
sirinkimas NE ĮVYKSTA ketvirtadie
ny, liepos 3 d.' »

Kadangi pirmas šio mėnesio ketvir
tadienis pasitaiko prieš pat šventę, 
tai valdyba, narių parankumo dėlei, 
pasitarus perkėlė susirinkimą iš pir
mo į antrą ketvirtadienį, kuris pri
puola liepos 10 d.

— J. J. Auryla, Sekretorius.

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDVVARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTE

stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linktj. Įstaiga 34 mėtų senumo. Di
dinusia ir geriausia stogų dengimo 
Išeiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
dubininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

įieško partnerių
REIKALINGAS partneris į 

Real Ęstate biznį. Turi įnešti 
tiktai $200.00., Gera vieta.

Atsišaukite:
Prospect 5173

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA — 1
Pardavėjo pHe pianų ir play- 

erių. Patogios sąlygos ir pasto
vus darbas.

KLEIN BROS.
20th & Halsted St.

PARDAVIMUI Ice cream, ci
garų, cigaretų, pančiakų ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Parduosiu urnai, nes yra didelis 
reikalas. WM. BALIS, 2995 Ar
cher Avė.

PARDAVIMUI groserne, de- 
likatesen ir fruktų krautuvė. 
Parduosiu pigiai ir greitai, nes 
šeimyniški reikalai neleidžia 
biznį būti. 11942 So. Miehigan 
Avė., Roseland, III.

PARSIDUODA krautuvės in- 
taisai: lentynos <iel grosernės ar 
kendžių storo, šėpa ir kendėms 
“show case”. Viskas gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai.

4400 So. Washtenaw Avė.

PARSIDUODA barbernė, pool 
ruimis ir cigarų krabtuvė geroj 
apielinkėje, geras biznis, už cash 
ar lengvais išmokėjimais — 
priežastis einu į kitą biznį. Tel. 
Fairfax 2836. 622 E. 67th St.

PARDAVIMUI geriausiai Įreng
ta groserne ir bučernė, geroje 
lietuvių apielinkėje. Geras lysas, 
daromas didelis biznis. Prieina
ma kaina. 10648 Miehigan Avė. 
Tel. Pullman 0004.

PARSIDUODA groserne su viso
kiais saldumynais ir rūkyta mėsa; 
biznis geras, išdirbtas gerai, apgy
ventas lietuviais ir lenkais. Ilgas ly
sas, pigi renda; į trumpą laiką turi 
būti parduotas.

Atsišaukite:
945 )y. §3rd St.

Jau veik visi delegatai, daly
vavę SiLA Seime Wilkes Bar- 
re, Pa., sugryžo Chicagon. Tik 
dar niekurie pasiliko kelioms 
dienoms .pasisvečiuoti rytuose.

Visi delegatai džiaugiasi Sei
mo pasekmėmis, išėmus vienus 
komunistus, kurie yra labai 
nusiminę, kad Seimas išėjo jų 
nenaudai ir kad komunistai 
jame aplaike pilniausį pralai
mėjimą.

Harvey, III. — S. L. A. 289 kuo
pos pusmetinis susirinkimas įvyks 3 
d. liepos, 1924, paprastoj svet., pra
džia 7:00 vai. vak. Nariai ir narės 
esate kviečiami skaitlingai susirink
ti, o mes turime daug svarbių daly
kų apsvarstyti; ir naujų narių atsi
veskite. •

— Valdyba.

TURITE VIETĄ VAKACIJOMS?
Jei turite vietą praleidimui vakaci- 

jų dėl dviejų moterų ir keturių vai
kų, malonėkite tuoj pranešti. Jei ne
siranda vietos dėl dviejų moterų ir 
keturių vaikų, tai gaĮ yra vietos mo
teriai ir vaikui. Pranešdami pažymė
kite ir sąlygas už mėnesį laiko mo
teriai ir vaikui, taipgi atskirai pažy
mėkite moteriai ir trims vaikams mė
nesiui laiko. Butų gerai, kad vieta 
rastųsi VVisconsin arba Miehigan 
valstijose. Rašykite šituo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS 
(Box A)

3210 So. Halsted St., Chicago

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5-kiems kamba

riams rakandai' — dar mažai naudo
ti. Trumpąs laikas kaip pirkti bu
vo mokėta $l,30Q dabar parduosime 
už mažiau negu pusę kainos. Pirkę 
rakandus galėsite turėti sykiu ir pi
gius, gražius ritimus. Kreipkitės: 
2609 So. Lowe Avel, (2nd front) 
Phone Victory 10278

PARDAVIMUI delikatesen ir 
groserne, geroje vietoje dėl bu- 
černės, gyvenimui kambariai gy
venimui ir lysas, $35 į mėnesį. 
Turi, būt parduota šią savaitę už 
pinigus jūsų pačių kaina.

4430 W. 60th St.

Tautiškos Dr-stės Mylėtojų Lietu
vos Brolių ir Seserų pusmetinis su
sirinkimas įvyks pėtnyčioje, liepos 4 
d., 7:30 vai. vak., paprastoj svetai
nėj, 341 E. Kensington Avė.

Malonėkite visi nariai laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių dalykų 
aptarti.

— J. Valonchius, Sekt.
šiandie bus SLA 36 kp. su

sirinkimas. Gal ir delegatai iš
duos savo raportus, o raportai 
turės būti įdomus, nes vienas 
delegatas yra nepartinis, o ki
tu du — komunistai.

Komanduoti savuosius buvo 
nuvykęs ir Andriulis 
narys), nors mandato 
pos ir neėmė, bet ir jo 
nieko negelbėjo.
rinti komunistus ir jais vado
vauti Dundulis 
net savo lėšomis, 
sykį jis labai smarkavo ir bu
vo pavojuje išmetimo iš Sei
mo, bet viskas nuėjo niekais— 
komunistų seime niekas ir ne
klausė.

(36 kp. 
iš kuo- 
pagelba

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų laikys savo mėnesinį susirin
kimą trečiadieny, 2 d. liepos, 7:30 vai. 
vakare, Mildos svet., 3142 So. Hal
sted St. Visi nariai malonėkite susi
rinkti laiku ir atsivesti naujų drau
gų; visi lietuviai namij savininkai 
Chicagoj yra priimami.

— D. Gulbinas, Rašt.

Kad

buvo nuvykęs 
bet nors šį

Dr-stės Darbininkų Lietuvių Sąjun
gos mėnesinis susirinkimas neįvyks 
4 d. liepos dėl šventės. Susirinkimas 
bus laikomas tik rugp. 1 d., A. Bag
dono svet., 1750 So. Union Avė. Tai 
tada draugai turėsite visi atsilanky
ti ir užsimokėti visus savo užvilktus 
mokesčius.

— Antanas Gurskis, Rašt.

Pranešimai

Cicero. — Lietuvių Narni} Savinin
kų Sąjungos pusmetinis susi rinki mas 
atsibus šįvakar, 2 d. liepos, 7:30 vai. 
vak., W. Lukštos svet. Namų savi
ninkai bukite visi ir laiku, o galėsi
me tartis apie savus reikalus, o jų 
yra galybės.

— Koresp. K. D.

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

ar kviečia

S. L. A. 36 kuopos susirinkimas 
įvyksta šiandien, birželio 2 d., 8-tą 
vai. vakare, Raymond Institute, 916 
W. 31 St. Bus išduota delegatų ra
portai. Visi nariai yra kviečiami da
lyvauti.

— Valdyba.

DRAUGYSTĖMS arba biznie
riams. Jei kam reikalinga ciga
rų piknikams, baliams, turime 
pigiausia kaina ir gerų. Jums 
bus uždarbis dvigubas. J. J. 
STRAVINSKAS, 704 W. 31 St., 
Tel. Boulevard 5009

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

PARDAVIMUI kastantinka. 
Pigiai parduosiu. Priežastis 
pardavimo dvi turiu. Atsišauki
te greitu laiku. JUSTINAS 
STANKUS, 4459 Dix Avenue, 
Detroit, Mich.

at-

INFORMACIJOS KELEI
VIAMS Į KANADĄ.

Žinia tienvs žmonėms kurie nori 
sikviesti savo gimines j Kanadą iš
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
ta kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kana
dą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus į musų Laivakorčių Ofirfą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga dėl norinčių va
žiuoti j Kanadą. Aš turiu korespon
dentus didesniuose Kanados miestuo
se ir visu? mano keleivius jie sutiks 
ir viskuo aprūpins. Su visais reika
lais kreipkitės j

Į

Geo. Kaupas and Co. '
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigij Siuntimo. 

6603 St. Clair Avė. Cleveland, O.

TAISOME TAJERUS. Jūsų seni 
tajerai gali būti sutaisyti ir tuomi 
galite sutaupyti pinigų. Turim*e 
jų tajerų ant rankų.

Kreipkitės:
• GEORGE RUKLIC
1605 So. Wabash Avė.

Tel. Calumet 1671

nau-

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 Dr-jos Sav. Paš. ar pasilikt 
po senovei, kaip iki šiol t. y. savisto
viai Liet. Kriaučių Kliubui.

Visų narių dalyvavimas būtinai rei
kalingas. —Valdyba.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinki
mas pripuola pėtnyčioj, 4 d. liepos. 
Del šventės susirinkimas yra perkel
tas i kitą pėtnyčią — 11 d. liepos, 
W. įųkštos * “ — * * ' -
Avė., 7 vai. 
riai pribūti 
daug dalyki} 
jubiliejaus ir

— B.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

svetainėj, 1500 So. 49th 
vakare. Malonėkite na- 
paskirtu laiku — yra 
aptarti kaslink 10 metų 
tt.
Tumavich, Nut. Rašt*

REIKALINGAS kambarys dėl se
nos moteries, geistina prie mažos šei
mynos. Jeigu rastųsi tokie žmonės, 
kurie turėti} kambarį ir kurie apsi
imtų prižiūrėti seną moterį, malonė
kite atsišaukti žemiau padėtu antra
šu, o dėl mokesties, tai susitaikysim. 
Atsišaukite šiuo antrašu: W. WISHE- 
RIS, 10406 Indiana Avė., Roseland.

PARSIDUODA 4 kambarių 
rakandai, visi gerame stovyje: 
Victrola su daugybe rekordų, 
lietuviškų ir angliškų; du pečiai 
vienas šildomas dėl kietųjų ir 
minkštųjų anglių, mėlynai ene- 
maliotas, kitas “combination”. 
Taipgi parsiduoda Fordas tour- 
ing — visai naujas. Viskas bus 
parduota pigiai, nes išvažiuoju 
Lietuvon. 5135 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Gents furnish- 
ing krautuvė. Yra tinkama vie
ta dėl kriaočiaus. Išdirbta per 
17 metų. Town of Lake apielin- 
kej. Parduosiu pigiai už $2,500. 
Atsišaukit į NAUJIENŲ SKY
RIŲ, 1616 W. 47th St.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius. 

Scripps-Booth 1920 metų, 6 cl- 
linderių, 6 tajerai. 1Parduosiu už 
$225i Atsišaukite telefonu po 6 
vai. vakare. Canal 4198.

DELICATESEN krautuvė pilnutėlė 
su visais rakandais ir įrengimais 
įskaitant mėsos piaustytuvas, parodos 
šaldytuvas, sviesto šaldytuvas, paly
ginančios svarstyklės, registrą, elek
tros maltuvas, lentynos, kaunteris, 
grindų valytoją ir tt. Parsiduoda, kad 
sutvarkius šią savastį ir turės būti 
iškraustyta. Priims $900 už viską. Vi
sas stakas ir rakandai bus pervežami 
pardavėjo kaštais į bile kurią mie
sto dalį. Del smulkmenų kreipkitės 
tarp 10 ir l-m*os valandos. Kamba- 
ris 309.

155 No. Clark St., 
Kampas Randolph St. 
Tel. Randolph 1435

PARSIDUODA Hub Cab ka
ras, gerame stovyje; biznis ge
ras. Parduodu, nes einu į kitą 
biznį. Prekė $325. Naujai numa- 
levotas, geri tajerai ir motoras. 
Hub Cab,-2929 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA grosemė, 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;

GROSERNĖ ir bučernė parsiduoda 
beveik už pusdykę. Vieta tirštai žmo
nėmis apgyventa; biznis išdirbtas per 
daugelį metų, daug tavoro, nauji fiks- 
čiurei, turiu parduoti greitai, arba 
mainysiu ant loto ar automobilio. 
Priežastį patirsite ant vietos.

3806 So. Wallace St. 
Phone Boulevard 4932

PARSIDUODA groserne ir ki
tokių smulkių daigtų krautuvė. 
Gera vieta, biznis gerai išdirb
tas ir pelningas; 4 kamb. dėl pa
gyvenimo, lysas geras. Parduo
siu pigiai — priežastis — liga.

1439 So. 49th Ct., Cicero

GERIAUSIA PROGA. Parsi
duoda grosemė ir bučernė sy

kiu su namu. Namas naujas ir 
nauji Įrengimai (fixtures).

Atsišaukite:
2953 W. 59th St ~ ~

2 flatų muro namas, po 5 ir 6 rui
mus, mainau ant bučernės ar groser
nės, namas randasi ant 53 ir Mor
gan) St.

2 flatų medinis ir 3 lotai, mainy
siu ant bučernės ar grosernės, na
mas randasi ant 81 ir Vincennes 
Avė. ‘

2 flatų mūrinis po 6 ruimus, mai
nysiu ant mažo namo ar ant bučer
nės, grosernės ar ant automobiliaus, 
namas randasi ant 35 ir I»we Avė.

4 flatų namas po 1-6, 1-5 ir 2 po 
4 ruimus, mainysiu ant bučernės, na
mas randasi ant 61 ir Racine Avė.

2 flatų medinis namas, po 4 rui
mus, mainau ant farmų, namas ran
dasi ant Brighton Parko.

6 flatų mūrinis namas, mainysiu 
ant farmų, namas randasi ant Nor
mai Bulvaro ir 55.

5 ruimų cottage, 2 lotų, kaina $2,- 
700, cash $1,300.

6 kambarių cottage, 2 lotų, kaina 
$4,500, cash $1,000.

8 flatų namas $15,000.
4 flatų namas $10,500.
3 flatų namas $8,500.
3 flatų namas $12,000.
4 flatų namas $6,500.
2 flatų namas $5,500.
4 flatų namas $2,400.
2 flatų ir storas $4,500. Tuose na

muose yra visi parankumai.

NEPRALEISKITE ŠIO BAR* 
GENO. Greitam pardavimui pla 
tus kampinis lotas 411/2X125 
ant 68 ir Campbell Avė. 2 blo
kai nuo Western Avė. Parduo
siu pigiai $1500 vertas $2200. 
Savininkui reikalingi pinigai, 
Kas pirks galės pelnyt greitu 
laiku. Savininką galite matyt bi
te kada John Mikutis, 

4615 So. Honore St. 2 lubos

PARSIDUODA 4 kambarių 
namas ant dviejų lotų, barnės 
— turi būti parduota greitai. 
Savininką galima matyt kasdien 
nuo 8 vai. vakare.

3623 W. 56th St.

PARDAVIMUI 2 augštų po 4 
kambarius mūrinis namas, yra 
vana, gasas, elektra. Viskas pir
mos rųšies, randasi prie 51 Avė., 
netoli 15th St., Cicero. Parge
nąs. Tiktai $7,700. Atsišaukite: 
A. Podkrivacky, 2911 W. 22 St.

PARDUODU arba mainau 
farmą ant namo, visi įrankiai ir 
mašinos su gyvuliais. Gerame 
stovyje. PAUL SASNAUSKJS 

Bravo, Mich.
B. 1

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas, Bright

on Parke, su visais įtaisymais, elek
tra, vanos ir visi patogumai. Kaina 
$5,500, įmokėti $1,500 likusius ant 
lengvų išmokeščių. Del platesnių ži
nių telefonuokite Englewood 8137

6951 So. Union Avė.

PARDAVIMUI garadžius ir 
filling station, $5,000, su cemen
tiniu budinku, 50x130 lotas — 
$15,000.

MOUREK’S GARAGE 
9135-37 So. Western Avė.

SPECIALIS BARGENAS. Pirk nuo 
kontraktoriaus, naują 6 kambarių na
mą m pagyvenimo, galima padaryt 
2 flatus. Cash $1,000, kaina $6,750. 
Taipgi 5 kambarių, cash $3,000, kai
na $6,000. Turi parduot šią savaitę. 
Agentai lai nesikreipia.

5923-25 So. Robey St. 
Tel. Diversey 1971

PARDAVIMUI 12 flatų narnąs, 
bargenas, randasi Hamilton Parke, 4 
po 5 kamb. ir 8 po 4 kamb. apartnven- 
tai. Geriausia transportacija. Rendos 
įneša į metą $10,300. Kaina $65,000. 
Pinigais reikia įnešti $20,000. šauki
te savininką Stewart 6972 arba Stew- 
art 6782, klauskite Kelly.

SAVININKAS pasiūlo savo 
dviejų lotų, didelių ir puikių 
kambarių namą, kuris randasi 
puikiausioje apielinkėje, North 
Sidėje, stiklais apdirbtas miega
masis porčius, puikiai sutvarky
tas saulės kambarys, ugniavie
tės, toks gražus budinkas, kad 
užtenka pamatyt, kad apverti- 
nus. Turi būt parduota greitai. 
Galima pamatyt po numeriu 
6344 Campbell Avė., ar šaukit 
savininką Kelly, Stewart 7682*

Parsiduoda dviejų pagyveni
mų medinis namas po 5 kamba
rius; pastatytas ant dviejų lo
tų žemės. Cementinis pamatas 
— beizmentas; kambariai nau
jai išdekoruoti vėliausios mados 
dekoracijomis, užpakaly namo 2 
nauji garadžiai dėl 4 automobi
lių. Nuosavybe randasi pietinėje 
dalyje miesto, labai graži vieta 
gyventi; rendos neša $1,080.00 
į metus. Mokant rendoms pati 
nuosavybė išsimokės į 6 metus. 
Taigi nevilkinkite — atsišauki
te, nes pardavimo priežastis 
svarbi — kas pirmesnis, tas lai
mės. Įmokėti reikia nemažiau 
kaip $3,000. Ant likusių savi
ninkas išduos pirmus ir antrus 
morgečius, be komišino. Atsi
šaukit tuojaus.

H. BUCK
6002 So. State St.

Tel. Wentworth 0612 
Agentų meldžiu neatsišaukti.

PARSIDUODA kampinis 225x 
300 lotas ant 104th St. ir Spring- 
field Avė. ir 5 kambarių namas; 
elektra, daržinė, vištų namas, 
130 vištų, 1 karvė, prekė $5000. 
$1,800 cash, kitus išmokėji
mais. Parduodu, nes išvažiuoju 
į Europą. Mano adresas: JOE 
MADIVAR, 10419 Springfield 
Avė., Mt. Greenwood, III.

PARDUOSIU arba mainysiu 
4 kamb. cottage, 50x125 lotas. 
Garage, elek., gasas, vana. Kamb 
dyki, toj galima kraustytis gy
venti. Mainysiu ant mažo biznio 
ir biskį pinigais. Namas randasi 
arti vienuolyno. Sav. P. Kuršau- 
skis, 751 W. 31 St., Yards 6296.

MOKYKLOS
J Specialiai1 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
» i .............. .......... ■

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

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

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

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School Ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų j visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dienų mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampa* 88-ėios gat.,. 2-ros lubos)

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 mokinsitės o kaip, užbaigsite, 
lai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

G E R B. Naujienų skai
tytojo® ir skaitytojai 

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




