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M illeranda's rezignuoja
Sukilimas Albanijoje 

plėtojasi

Klerikalizmo viešpatavimas Lietuvoj

Japonų įstaigos boikotuoja 
amerikiečius

Francijos prezidentas 
Milerandas rezignuoja

Buvo priverstas pasitraukti, 
parlamentui atsisakius turėti 
ką nors bendra su jo naujaja 
valdžia.

PARYŽIUS, birž. 10. — Pre
zidentas Millerand’as nusitarė 
rezignuoti.

Jo paskirtojo premjeru Fran- 
cois-Marsalo kabinetas buvo 
šiandie parlamente sumuštas
329 balsais prieš 214, priėmus 
didžiumos lyderio Edvardo Her- 
riot’o pasiūlytą įnešimą: nepra
dėti diskusijų su valdžia, kuri 
“nesudera su krašto sentimen
tu.”

šitoks parlamento žygis paga
liau privertė Millerand’ą trauk
tis iš respublikos prezidento
suolo, ir jo rezignacija veikiau
sia bus rytoj perskaityta sena
te ir atstovų rūmuose.

Savo pranešima parlamentui 
šį rytą prezidentas Milerand’as, 
atsisakydamas rezignuoti, grau
deno:

“Pavojingi patarėjai, savo 
partiniais interesais stengias 

taip padaryti, kad parlamentas 
savo drbuotę pradėtų revoliu- 
cingu žygiu. Aš neseksiu pas
kui juos.

“Senatas pasiliks, kaip ir 
pirmiau kad darydavo rūsčiau
siose apystovose, konstitucijos 
dabotojas. Aš su pasitikėjimu 
apeliuoju į abiejų rūmų išmin
tį, į jų meilę Francijos ir res
publikos.

“žinodamas savo priedermę, 
aš ėmiaus atsakomybės. Atėjo 
valanda, kad parlamentas imtų
si savo atsakomybės”.

Prem j eras Francois-Marsal 
savo deklaracijoj, kartu su pre
zidento pranešimu, prašė pilno 
parlamento pritarimo sakyda
mas, kad jeigu pranešimas bu
siąs atmestas, tai “valstybės 
vyresninkas darys žingsnį ata
tinkamą tokiai akcijai.”

Parlamento radikalų ir so
cialistų koalicijos buvo išank- 
sto nutarta, kad kai tik bus iš
klausytas prezidento Millerando 
pranešimas, tuojau padaryti 
balsavimą, neprileidžiant jokių 
dėl to pranešimo diskusijų, tuo 
parodant, kad parlamentas ne
nori turėti su juo jokio reikalo.

Didžiumos lyderis Herriot bu
vo visų grupių deleguotas pa
siūlyti rezoliuciją, kad preziden
to pranešimas nebūtų diskusuo- 
jamas. Jis tatai padarė. Rezo
liucija skamba:

“Atstovų Rūmai nusitarę ne
turėti jokių santykių su minis
terija, kuri savo sudėtim yra 
parlamento teisių neigimas. Rū
mai atsisako eiti į nekonstitu- 
cinius debatus, kuriems jie 
kviečiami, ir nutaria atidėti ša
lin visokias diskusijas iki tai 
dienai, kai jiems prisistatys va
ldžia, sudaryta atitinkant vir- 
šiausiai krašto valiai.”

DETROIT, Mich., birž. 10.—- 
Rytinėj miesto daly pasireiškė 
raupų epidemija. Ligos išsiplati- 
nimui sulaikyti penkiolika mie
sto blokų pastatyta karantinoj.

Sukilimas Albanijoj plėto- 
jas ir ima viršy

Sukilėliai į savo eiles patraukia 
vis daugiau kalniečių, ypač 
jaunuomenės.

ROMA, birž., 10. — Corriere 
d’Italia žiniomis, Albanijos su
kilėliai paėmę krašto sostinę 
Tiraną [Jau kelintą kartą jie ją 
paima!]. Jie taipjau paėmę 
Pesino, dvidešimt mylių į pie
tus nuo Tiranos. Dabar jie žy-
giuoja į šiaurvakarius, ant Ka- 
vadžos, iš kur trauks į Duraz- 
zo.

Durazzoj randasi Amerikos 
karo laivas komunikacijai palai
kyti tarp Jungtinių Valstijų 
konsulato Tiranoj ir Romos.

Nacionalistai, kurie dabar 
sukilę veda kovą prieš feodalinę
valdžią, vakar visu frontu pa
darė aštuonis atskirus puoli
mus, ir ne be pasisekimo. Prie 
sukilėlių, kur jie maršuoja, pri
sideda vis daugiau ir daugiau 
Albanijos kalniečių, ypatingai 
jaunuomenės.

Visos viltys nuraminti sukilė
lius ir pabaigti dalykus be krau

jo liejimo dabar visai žlugo. 
Generolas Ahmed Zogu stengias 
gerai įsitvirtinti Tiranoj. Jis 
bandė sušaukti parlamentą, bet 
pasirodė, kad'didžiuma narių 
^ra arba prisidėję prie sukilėlių, 
arba išvažiavę užsienin. Zogu 
nuolatos dabojamas stiprios 
sargybos, kad apsaugojus jį nuo 
revoliucininkams simpatizuo
jančių pasikėsinimo.

Į Bari atvyko, baimės apimti, 
apie šimtas bėjų, arba feodalių 
dvarininkų ir jų šeimynų. Va
kar keliolikai jų susirinkus vie
noj kavinėj, būrys albaniečių 
užpuolė juos ir visus išvaikė.

10,000 kasyki? darbinin
kų streikuoja

SCRANTON, Pa., birž. 10.— 
Pennsylvania Coal kompanijos 
streikuojančių angliakasių skai
čius padaugėjo iki 10,000,* ka
dangi šiandie metė darbą dar 
5000 kasyklų darbininkų. Su
streikavo dėlto, kad kompanija 
nuskėlė jiems algą.

POTVINIAI INDIANOJ DAUG 
ŽALOS PADARĖ.

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
10. — Del smarkių lietų vanduo 
upėse stipriai pakilo ir slėnes
nes vietas plačiai užliejo, pada
rydamas daug žalos. Daugely 
vietų ką-tik pasėtų komų, avi
žų ir kviečių laukai vandens ap
semti.

MILŽINIŠKI GIRIŲ PLOTAI 
LIEPSNOJA.

WINIPEG, Manitoba, Kana
da, birž. 9. — šiaurinėj Alber
tas daly, kur girios užima mil
ijonus akrų, milžiniški tų girių 

plotai dabar gaisro naikinami. 
Nuo McMurray per penkiasde
šimt ar daugiau mailių į vaka
rus ir rytus girios liepsnoja.

Klerikalų “švietimo” Globėjas p. Cenzūra: “Mokslas tai bedievybė — į kalėjimą.”
I

Japonų įstaigos boikotuo
ja amerikiečius

Rimtesnieji laikraščiai betgi įs
pėja žmones ir kviečia nusi
raminti.

KOKE, Japonija, birž. 10. — 
Viena didelė vietos japonų pre
kybos įstaiga ant savo durių pa
kabino šitokią pastabą:

“Ponai amerikiečiai ir ponios 
amerikietes: Keista, kad jus ra
miai pasiliekėite šioje šaly, kų- 

rios žmonėms jūsų kongresas 
uždarė duris, išleisdamas prie
šingą japonų imigracijai įsta

tymą. Tie, kur tą neteisingą įs. 
tatymą išleido, yra velniai žmo
gaus pavidale, nors šiaip jie'mė
gsta kalbėti apie teisingumą ir 
žmoniškumą. Jums turėtų būt 
nemalonu pirktis prekių san
krovoj tos tautos, kurios pilie
čius jūsų kongresas išstūmė 
laukan. Aš visai neturiu noro 
ką nors jumis parduoti. Mes esą* 
me vieni antriems nedraugingi. 
Ir mano dėta, jums butų daug 
geriau, kad ligi eisite į šią san
krovą ko nors pirktis, pirma pa- 
sirupintumėt, kad jūsų įstaty
mas prieš japonus butų atšauk
tas.

“Sankrovos Valdytojas”. ■ i
Daugelis sankrovų kituose 

miestuose padėjo iškabas su pa
rašais : .

“Jokių Amerikos prekių čia 
neparduodama.” I

Vienas okulistas padėjo iška
bą, kad pacientų amerikiečių jis 
daugiau nebepriimąs.

Centralinė vyriausybė svars
to, kokių priemenių pavartojus, 
kad užbėgus už akių neramu
mams ir dalykų padėtį patai
sius.

Devyniolika svarbiausių Osa
kos ir Tokios laikraščių išspaus
dino straipsnių, kuriuose grau
denama žmones nurimti ir neiti 
iki ekscesų prieš amerikiečius. 
Laikraščiai sako, kad Japonija 
tvirtai nusistačius išlaikyti drau 
gingus santykius su Amerika ir 
jos žmonėmis, tik nori, kad Jun
gtinės Valstijos pakeistų savo 
aštrų imigracijos įstatymą 
prieš japonus.

DU AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ.

WASHINGTON, D. C., birž. 
10. — Leitenantas Hail ir kap
ralas Lehman, laivyno aviato
riai, užsimušė, jų aeroplanui su
gedus.

Sovietai norely matyti
Herriot’? premjeru'

. T..... - •, ’

Pažįsta jį iš jo lankymos Mask* 
voj dveji metai atgal.

MASKVA, birž. 10. — Rusi-* 
joj nedaug ir atsargiai kalbama 
dėl politinės padėties Franci]oj. 
Vis dėl ta sovietai džiaugias na
cionalistų bloko pralaimėjimu 
ir kad premjeru veikiausia bus 
Herriot.

Edvardas Herriot lankydama- 

sis Maskvoj 1922 motais savo 
atvirumu, nuoširdumu ir suma
numu įsigijo sau draugų, bet 
daugelis abejoją, ar jis sugebėk, 
jei liks premjeru, pašalinti grū
mojantį Rusijai pavdjų pietva
kariuose.

Nė Izviestija, nė Pravda šian
die nieko nekalba dėl busimos 
kabineto atmainos. Tik Ekono- 
mičeskaja žizn mena, kad nau
jasis Francois-Marsalo kabine
tas turėsiąs tuojau kristi ir kad 
jį pakeisianti tokia valdžia, 
kuri priimsianti ekspertų repa
racijų planą. O priėmus planą ir 
jį svarstant pasireikšią aiškiau 
priešingumai tarp Anglijos ir 
Amerikos finansininkų, daran
čių įtakos kitų • kapitalistinių 
valstybių taktikai.

Nepaliauja niekinę pi^nnjerą 
MacDonaldą.

’ '■ I

Sovietų spauda Užsičiaupė ir 
dėl Londono konferencijos dar
buotės. Tik praeitą sekmadienį 
Pravda įdėjo karikatūrą, vaiz
duojančią darbininkų valdžios 
ministerį pirmininką MacDonai- 
dą kaip marionetę, kurią šokdi
na stovintieji už jo kapitalistai, 
tampydami siulus.

Republikonų partijos kon
vencija prasidėjo

________ L.............

CLEVELAND, Ohio, birž. 10. 
— Šiandie čia oficialiai atidary
ta nacionalė republikonų parti
jos konvencija. Posėdžiai laiko
mi milžiniškoj AuĮditorium sa
lėj,. kurioj yra vietų arti 14,000 
žmonių. Suvažiavusių delegatų- 
politikierių yra 1,100 suviršum.

Konvencijos uždavinys — su
kulti ri’publikonii partijos rinki
mų kampanijos platformą ir no- 

minuoti kandidatus krašto pre
zidento ir vice-prezidento vie
toms.

Kas bus nominuotas į vice
prezidentus, nežinia; kandida
tu gi į prezidentus veikiausia 
bus pastatytas esamasis prezi
dentas Calvin’as Coolidge.

[Republikonų konvencijos ir 
apie konvenciją žinios išstūmė 
visas kitas žinias iš didžiulių 
Amerikos dienraščių, bet iš viso 
to konvencijos “naujienų” tva
no, užliejusio visus spaudos lak
štus, beveik nėra kas nors ver
tesnio musų skaitytojams pra
nešti. — Tel. Red.].

Maksim Gorky apsigyvens 
Italijoj

PRAGA, Čekoslovakija, birž.
10. — Garsus rusų rašytojas 
Maksimas Gorky, kurio sveika
ta yra stipriai pairus ir kuris 
šiuo tarpu buvo apsigyvenęs 
Čekoslovakijoj, dabar išvažiuoja 
Italijon sveikatos ieškoti.

Per pastaruosius dvejus me
tus Gorky gyveno klajoklio gy
venimą. Praeitų metų pavasarį 
jis buvo apsigyvenęs švarcval- 
de, arti Freiburgo, bet dėl spa- 
ių ir lapkričio mėn. neramumų, 
pasibaigusių Hitlerio avantiūra, 
jis turėjo iš ten pasišalinti. Pa- 
sibastęs šian ir ten, atvyko 
čekoslovakijon, bet to krašte 
klimatas jam netiko. Jis troško 
išvažiuoti Italijon, bet jo radi
kalizmas stovėjo jam skersai ke
lią: Italijos fašistų diktatorius 
Mussolini nedavė jam vizos. Tik 
dabar, po kelių mėnesių susira
šinėjimų pagaliaus gavo leidi 
mą įvažiuoti Italijon.

Gorky visai pasitraukė nuc 
politinės darbuotės ir laikosi 
griešto neitralum'o. Apie politi
ką jis visai atsisako dagi kalbė
ti.

KINŲ BANDITAI UŽMUŠĘ 
AMERIKOS MISIONIERIŲ.

NEW YORK, birž. 10. — 
Prikščionių Misionierių sąjun
ga gavo kablegramą iš Kinų 
kuria pranešama, kad Kuangs' 
provinęijoj “padėtis darosi la
bai rusti.” Vienas Amerikos mi
sionierius esąs kinų banditų 
nužudytas,, o keliems kitiem? 
grūmojąs didelis pavojus. 

f " * _______
$125,000 DOVANŲ COIAJMBI

JOS UNIVERSITETUI.

NEW YORK, birž. 10. — Mi- 
lijoninkas Geo. F. Bąker paau
kojo Columbijos Universitetui 
125 tūkstančius dolerių įsteigti 
atletikos aikštei, kuri turėtų 
vadintis “Bakerio aikštė.”

DIDELĖ AUDRA ITALIJOJ.

MASKVOS-RYGOS EKSPRE
SAS IŠSPROGDINTAS.

MILANAS, Italija, birž. 9.— 
Praeitą naktį čia siautė didelė 
audra su ledais ir neparastai 
smarkiomis perkūnijomis. Kele
tas namų buvo audros apardy
ta ir visas miesto susisiekimas 
suparaližuotas.

BANKININKAS PASMERK
TAS 4 M. KALĖJIMO.

SUPERIOR, Wis., birž. 10.— 
Del suktybių su banko pinigais, 
buvęs Allouez State banko pre
zidentas William Barker liko 
teismo pasmerktas ketveriems 
metams kalėjimo.

BERLINAS, birž. 10. — Tele
grama iš Elsinkio praneša, kad 
Maskvos-Rygos greitasis trau
kinys likęs išsprogdintas. Smul
kmenų trūksta.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 10 d., užsienio pini- 

g-ų ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių banku buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų .......  $4.31
Belgijos, 100 frankų ........... $4.44
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų..........   $5.02
Lietuvos, 100 litų ............... $10.80

■ Norvegijos, 100 florinų ....... $18.49
1 Olandijos, 100 florinų...........$37.43

Suomijos, 100 markių .......  $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.53
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.60

Chicago ir apielinkė. — šian
die dalinai apsiniaukę; nedidelė 
atmaina temperatūroj: mainą- 
sis vėjas.

Federalis oro pranašas p. 
Cox sako, kad dar per kurį lai
ką jis negalįs žadėti tikros va
saros, tiek tik galįs pasakyti, 
kad saulė dažniau šviesi antį ir 
oras šiltėsiąs, nors didelės šilu
mos bent šią savaitę dar nebu
sią.

Šiandie! saulė teka 5:13, lei
džiasi 8:25.

Iš Vilniaus
DARBININKŲ ŠVENTĖ VIL

NIUJ.

Demonstrantų susirėmimai su 
policija ir areštai.

Vilniaus darbininkai pirmąją 
gegužės šiemet šventė labiau or
ganizuotai ir gana skaitlingai. 
Manifestacijoj, 'kuri išėjo iš 
“Darbininkų namo” dalyvavo į 
du tuksančiu darbininkų, susi
tvarkiusių į atskirų profesinių 
sąjungų grupes. j

Kadangi demonstrantai ėjo 
sustoję po 4 eilėse, tai ta eisena 
gana ilgai tęsėsi. Pastebėta, 
kad demonstracijoj šiemet dau
giau krikščionių dalyvavo, negu 
kitais metais.

Neapsėjo be susirėmimų. Mi
ckevičiaus (ties Totorių g.) po
licija atkirto paskutinę demon
strantų grupę ir a|ėmė vėliavą 
su parašu: “tegyvuoja socialinė 
revoliucija.” Keletas demons
trantų suimta.

Vilniaus gatvėj demonstran
tus užpuolė lenkų nacionalistai, 
su iš anksto pasiimtais akmeni
nis rankose ir kišenėse, smar
kiai laidydami akmenimis svaro 
sunkumo. Kadangi demįonstran- 
;ai to nesitikėjo ir buvo begink- 
iai, tai jie nusigando ir ėmė bė
gioti. Pasidarė didelis sumiši
mas, pasikėlė riksmas, šukavi
mai.

Štaiga iš vieno kiemo pasiro
dė mažas policijos būrys ir pra
dėjo gaudyti demonstrantus. 
Tokiu budu demonstracija buvo 
suardyta. Yra daug sužeistų.

Iš nakties į geguž. 1 dieną bu
vo daug suimtų. [L. ž.]
DENBY PAŠAUKTAS PRIEŠ

GRAND JURY.
WASH1NGTON, D. C., birž. 

10. — Buvęs laivyno sekreto
rius Edwin Denby pašaukta 
prieš federalę grand jury, kuri 
dabar čia nagrinėja laivyno na
ftos šaltinių išnuomojimą.

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 į 3 ar4 dienas, o jums tas nekaštuoja bran
giau. /

Naujieny 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. 
TOWN OF LAKE: BENOŠIAUS APTIEK A: 
1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEK A: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Kas Dedas Lietuvoj

Pradžia 10 valanda ryte

PIKNIKAS
NEDELIOJE

VALSTYBĖS TARNAUTO
JAMS Už GEGUŽĖS MĖ
NESĮ ALGAS JAU IŠMO

KĖS SU PRIEDAIS Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

begali sutilpt bažnyčioj. Pavyz
dingi krikščionys.

— Lietuvos darbininkas.

KAUNO BAŽNYČIOSE 
SKANDALAI VIS DAR 

NESILIAUNA

RIVER PARK DARŽE. WILLOW SPRINGS, ILL

nu-
ne-
pa- 
jie

Nedėlioj, Birželio-June 15 dieną, 1924 m.

Dviejų (2) kavalkų dailiai 
dirbti (aptraukti) 
parsiduoda 
tik už
Trijų (3) kaval
kų už

Globė Upholstering 
Furniture Co.

6637 So. Halsted St., Chicago.

ap-
gražiu Velourų

$65.00
$87.00

ap-

—

Kama $60

Lithuanian

Kenosha
Lietuviai

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Tel. I>afayette 4228
Plumbing, Hcating

Kaipo lietnris, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
8228 W. $8-th St„ Chicago. III.

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susirašinėjl ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos v l "

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

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 trečio augšto virš Platto 
tiekos kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare. ‘

Nedėlioj nepriimam ligonių

y. vieną vakarą lietuviams, kitą 
jiems. Lietuviams giedat i f ima 
giedoti ir lenkai ir tokiu/ budu 
bažnyčioje kyla riaušės.

Taip dalykams esant Šančių 
klebonas 18 gegužės išbaręs 
riaušininkus paskelbė, kad šio-

Kaunas. — Praėjusią vasarą 
prasidėjusi Kauno bažnyčiose 
tarp lietuvių ir sulenkėjusiųjų 
parapijonų kova vis dar neužsi- kioms dienoms gegužinių pamal- 
baigia ir iki šiol. Po buvusių , dų nebebus nei lietuviams nei 
Karmelitų ir šv. Trejybės baž- lenkams, o bus vien tik šventa- 
ny/iose kelius sy^ skandalų že- dieniais. Taigi, kaip matome, 
maičių Vyskupas visoms Kauno,kad kauniečiai maldininkai ne
įmesto ir priemiesčių bažny-: 
eioms įvedė naują pamaldų tvai
ką, sulig kurios lenkams nuskir
ta laikas iš pat ryto iki 9 vai.

Įvedus minėto ją tvarką Tre
jybės ir Karmelitų bažnyčios^' 
riaušių nebebuvo betgi Šančių 
parapijinėje bažnyčioje dar bu
vo skandalas ir 13 gegužės 6 
vai. vakare. Šančių bažnyčioje 
lietuviai su lenkais dabar dar 
varžosi dėl gegužinių pamaldų 
tvarkos. Dalybas tame: sulig 
Vyskupo nustatytosios pamaldų 
tvarkos šventadieniais lenkams 
pamaldoms laikas užsibaigia 9 
vai. ryto, betgi šiokioms die
noms gegužinėms pamaldoms 
vieną vakarą lietuviams, antrą 
lenkan^s. Minėtosios tvarkos ko
vojantieji betgi nesilaiko ir ne
silaiko deltoj kad lietuviai skai
to, jog lenkams pamaldoms 
skirtas iki 9 vai. ryto laikas 
tik šventadieniams, bet ir 
prastoms dienoms, — todėl 
ir gegužinės pamaldas privalo 
atlikti savam laike — iš ryto, 
o ne vakare^ Gi lenkai tokiam 
lietuvių nusistatymui yra griež
tai priešingi ir jie reikalauja, 
kad gegužinėms pamaldoms lai
kas butų lygus su lietuviais t.

Kaunas. — Ministerių Kabi
neto nusprendimu iš 23 balan
džio š. m. valstybinių įstaigų 
mėnesiniams tarnautojams nuo 
1 gegužės pakeliama algos ant 
50 ir mažesnių nuošimčių. Algų 
priedų projektų dar turi užtvir
tinti Seimas, kuris iki šiol dar 
nespėjo peržiūrėti. Vienok ne
žiūrint į tai, kad Seimas algų 
priedų projekto dar nėra užtvirr 
tinęs, tačiau valldžios jau. duota 
parėdimas, kad išmokant už ge
gužės mėnesi etatiniams ir lais
vai samdomiems tarnautojams 

ELEKTRA
šviesą ir pajiegą Buvodame | senus ir nauju* namus, taipgi dirb

tines. Caah arba ant išmokijimo. v
Pirmetlni Lietavią Elektroe Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Pr«u

1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7191,1892. Chicago.

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Liet. Teatr. Dr-stė Rūta No. 1

Gerbiamieji Chicagos Lietuviai! šitas piknikas yra, perkeltas nuo 25 d. gegužes į 15 d. June dėl prie
žasties prasto oro. Katrie buvote nusipirkę tikietus iš kalno, tai bus geri 15 d. June. širdingai kviečiame 
dalyvauti musų piknike ir linksmai praleisti laiką. KOMITETAS.

PASARGA. Važiuokit Archer Avė. karais iki galui linijos. Paskui paimkit Joliet karus ir važiuokit 
iki Willow Springs. Ten išlipę eikite po dešinei rankai 3 blokus ir rasit daržą.

NAUJIENŲ

BIRŽELIO 22 d

Pilną kianą galite laikyti pentrėje 
— atsakantis dalykas visuomet ant 
rankų. Jis užsilaiko bile kokiame kli
matu bile kokį laiką. Net ir’tkj 
darymo jis bus geras keletą dienų le
di aunėj arba šaltoje vietoje. Iš jo pa
daroma ideališkas sriubas, sosus, dre- 
singus, dezertus; virimui ir kepimui 
galima vartoti ten kur reikia šviežų 
pieną vartoti. Pabandykit jį kavoj

Jįi jys norite žinoti kaip virti su 
Borden’s Evaporated Pienu, išpildy- 
kite kuponą pažymint kokį receptą 
jus norite ir mes atsiųsime jį jums 
dykai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building Ncw York

3514-16 Roosąvelt Rd. 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL.

algas privalo būt išmokėta su 
priedais sulig Ministerių Kabi
nę^ nustatytosios naujų algų 
lentelės.

Įsakymuose išmokėt su prie
dais algas betgi pridėta pasta
ba, kad jeigu Seimas priimda
mas tą algų priedų įstatymo 
projektą padarytų kokius nors 
savo pakeitimus, tai tuomet iš 
gautųjų priedų pasidariusieji 
skirtumai iš tarnautojų bus iš
skaityti. sekančiais mėnesiais.

Valstybinių įstaigų žemieji 
tarnautojai su nekantrumu lau
kia pirmosios birželio, kad ga
vus padidinta alga. Vienok kaip 
matyti, — tie priedai jiems ne 
ką tepagelbės, nes jau ir dabar 
dar negavus tų priedą, O pre
kių ir produktų kainos paskuti
niu klikų jau žymiai pakilo. Pro
duktų kainų kilimui beabėjo 
daugiau negu kas kita duoda 
progos nenormalus ir šlapias pa
vasaris, dėl kurio sodiečiai ne
gali tinkamai pasėti vasarojaus 
laukuose gyvuliams . nėra mais
to ir t. t.

Sunki darbininkų ir žemes
niųjų valstybės tarnautojų bui
tis tik tuomet tegal pagerėti jei 
pagerėtų aplama krašto padėtis 
—o ypač jei pasidaugintų Val
stybės Ižde finansai, kurių ant 
nelaimės Lietuva tuotarpu la
bai stokauja ir per tai biednuo- 
menei tenka panešti skurdas. 
Gi to skurdo padidinimui labai 
prisideda išbujojusi žmonėse 
girtybė.

— Lietuvos darbininkas.

UNSWEETENED 

^vaporate*1 
milk

The Borden Kompanija išdirbo būdą 
pagaminti gryno pieno užtektinai ir 
pristatyti bile kada ir bile kur.

Kad būtumėt tikri, kad gautumėt 
absoliutiškai šviežų, gryną pieną tam 
dalykui, jie pastatė savo pirmą išdir- 
bystę netoli ganyklų kur ganosi gal
vijai. Kiekviena nauja išdirbystė to
kioje vietoje yra pastatyta. Pienas 
kuris eina į Borden’s kianus yra tur
tingiausias ir gryniausias produktas. 
Vartokite jį dėl visų virimų ir kepi
mų, nes jis užganėdina visais atžvil
giais kaipo šviežias skystimas.

p’ Galit dčvCtl naujai suprosyti) siutų; Stikliniai žibančius čoverykus;
) Jūsų pirštų nagui gali būti puikiai nupoliruoti. Ir lygiai, švariai nuskustas veidas, 
f. Bet — jei jūsų galva pilna pleiskanų — tai tas sugadinu viski).
> Kų tokiam atsitikime pamanys apie jus just) mylimoji nanc'ū? Vbos jūsų pas- 
) tangos, padaryti gerų impresijų, nueis niekais, jei jus praaOiite kasyti savo galvų 
l* ir barstyti nešvarias pleiskanas po visų kambarj. Naudokit

) ^Gaunama aptiekose 65c už bonM

F. AD. RICHTER & CO.. 104-114 So. 4th St, Brooklyn, N. Y. .

pleiskanų mirtinąjį prioši) I Uilaikykit save kitų pagarboje. Tik su trupučiu patrin 
kjt galvos <xli, kiekvieni) vakari) per kokia deSimt dienų ir danginu nereikia jums , 
gedintis nusiimti savo skrybėlę bile kur. Pleiskanos'išnyks visiškai j trumpi) laiką

. ir po to, viskas l<ų reikia daryti, tai retkarčiais patrinti galvos odų su Rufflct, 1 
ir daugiau niekuomet pleiskanos jus nekankins. Koks skirtumas tuomet bus! , ,

•

’ :■ * ’ A' 41 *

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET
T.l. Kadai. 8912

..................... . ...........
r v

S ii I

V V,

j vKg
S. L. FABlONflS 00,

MOKĖK PINIGAIS 
ir pirk per pusę pigiau tie
siog iš dirbtuvės.

MBS * W».

NORĖDAMI]
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL į
NYTI VISADOS KREIPKITftS [
PAS MUS. TAS JUMS BUS^

ANT NAUDOS. h

809 W. 3511) SI., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes, o

DEŠIMTIS 
SEPTYNI 
METAI 
ATGAL

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja ?
Ar yni uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta gąlva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar
Ar

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Duona 
Saldainiai

i , 
Vardas

Adresas

KUPONAS
Sosai

Mėsa
Peistres

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis

Dabar laikas siysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAISYS
220 Mihvaukee Avė., 

Kenosha. Wis.
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K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn StM Room 111-11 

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

8328 So. Halsted St 
Tel.: Boelevard 1310

Valandos: ano 6 iki C v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrų* ketvergą. 

NedUiomla nuo 9 Iki 12 ryte.

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgiėiatu 

lengvomis išlygomis.
J

S. W. BANES, Advokatai) 
Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
71 į- Weat Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted S*.

Yards 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
......... ■■ /

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienom!* Room 514-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tei.j Pullman 6877.

T«jL Dtarbon 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlsstyh 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Narni Tel.i Hyde Park 8395 K

1

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir {galiojimui

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 8261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefono Canal 1667.
» ..r

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas 

2> S«. La Šalie St. Room SSO 
Tel. Central 6390 

Vak. 3223 S. Halsted St., CMcagu. 
Tel. Y arda 4681

J. BUCERZAN ) 
ADVOKATAS 
Notary Public

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

M

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

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

Plumingo ir Apšildymo {rengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabaY raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnęsio. 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

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

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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MUSŲ MOTERIMS
' ■ Veda Dora Vilkienė    

Dar keletas sugestijų toms 
kurios į piknikus važiuoja

Praeitoj savaitėj padaviau 
keletą sugestijų toms, kurios į 
piknikus važiuoja ir tuo pačiu 
laiku apsiima pašeimininkauti.

šiuo sykiu paduodu valgius 
toje proporcijoje, kad maisto 
dėl 40 žmonių pilnai užtektų 
ir kartu nepriseitų jo bereiko- 
lingai aikvoti.

1) svaras kavos, dešimts 
kvortų vandens; 1 kvortą sal
džios grietinės ir U/į svaro 
cukraus sudarys 40 puodukų, 
kavos.

2) 2 tuzinu citrinų, 2 svaru 
cukraus, 2 galionu vandens su
darys pakankamai lemonado 
dėl 40 žmonių.

3) 12 svarų vištų salotų (chi- 
cken salad) arba kokių kitokių 
salotų užteks dėl 40 ypatų, 
kiekvienai ypatai išpuls po 
svaro.

4) 20 svarų keptų vištų, žą
sų arba kumpio pilnai užteks 
dėl 40 ypatų. /* **

5) % galiono alyvų.
(>) 1 tam tikra sandvičiams 

balta ‘duona užteks dėl 24 sand-
• v • 1 -IVlčių.
7) Su 1 svaru sviesto aptep

si 3 baltas suraikytas duonas.
8) 2 galionu “ice cream” 

pilnai užganėdins 40 ypatų.
9) 1 pyragas (10 inčių dia

metre) užteks dėl 12 ypatų.
10) Iš 1 juodos lietuviškos 

duonos galima padaryti 10 
sandvičių.

Atydžiai perskaičius 
išskaitliavimus lengvai 
sukombinuoti ir kitus,
suminėtus produktus toje tvar
koje, kad nei vienas trupinėlis 
nenusimestų į šalį. Kiekvienai 
naujoviškai sumaningai šeimi
ninkei negali būti nieko sma
gesnio kaip gerai suplanuota, 
pigi, skani ir skalsi vakarienė 
arba pietus.

šiuos 
galima 
čia nc-

Kį IR KAIP VIRTI
Salotos iš silkių.

3 silkes nuvalyk ir supiaus- 
tytk į šmotukus.

3 obuolius.
3 virtas bulves.
V2 puoduko maišytų riešutų.
Yi puoduko smulkiai suka

potos virtos veršienos.
1 agurką.
1 mažą svogūną.
Pipirų.

puoduko cukraus.
4 kietai išvirtus kiaušinius.

Sumaišyk kiaušinių trynius 
su trupučiu uksuso. Sukapok vi
sus viršuje paminėtus dalykus 
ir gerai sumaišyk su tryniais 
ir uksusu. Gali valgyti ant bal
tos duonos arba paduoti į sta
lą ant salotų lapų.

“Strąwberry eoektail.
1 kvortą braškių.

1 kvortą šalto vandens. «
2 puoduku cukraus.
Sugrūsk braškes, supilk sun

ką nuo citrinų ir cukraus ir 
tegul pastovi tris valandas. 
Pripilk vandens, perkošk ir 
sumaišyk. Tegul pastovi ant 
ledo valandą laiko. Supilk į 
plonus aukštus stiklus, 
po 2—3 uogas. Paduok į 
kaipo pirmą valgį laike 
arba vakarienės.

įdėk 
stalą 
pietų

Salotos iŠ sardinkų.
Išimk kaulus iš vienos 

tinės sardinkų. Sukapok balty
mus dviejų kiaušinių ir vieną 
agurką ir viską gerai sumai
šyk. Sudėk gražiai ant salotų 
lapų ir apipilk su mayounaise 
dažalu. Sukapok kiaušinių try
nius ir užbarstyk ant viršaus 
dažalo.

blė-

Višta spanišku budu.

2 puoduku sukapotos virtos 
mėsos.

2l/o puoduko trupinių sudžiu- 
vusios baltos duonos.

1 šaukštuką svagunų sulčių 
(arba truputį sukapotų svogū
nų).

1 Va šaukštuko druskos, jeigu 
mėsa nesūri, o jei sūri, tai tik 
vieną šaukštuką.

Truputį pipirų.
2 valgomu šaukštu sviesto.
Ištarpink sviestą ir užpilk 

ant duonos trupunių. Pridėk 
druską, pipirus, tomates, mėsą 
ir svagunus. Sudėk į išsvies- 
tuotą molinį ar paliavotą bliu
dą, užberk truputį išviestuotų 
tiupinių ant viršaus ir kepk 
iki bus paruoštas.

SEIMININKĖMS 
PATARIMAI

Į skrynelę arba stiklinę 
rioj laikai arbatą, gerai yra įdė
ti keletą luobų nuo apelsinų. Ar
bata ne tik turės geresnį kvapą, 
bet ir bus skanesnė.

ku-

Virdama daržoves užpilk jas 
virtu vandeniu vietoj šaltu — 
daržovės turės geresnį skonį ir 
nepames spalvos. Neluptos dar
žovės, lengviau bus nulupti.

smul- ______ _

Prieš pa
grauš 
10 mi-

NAUJIENOS, Chicago, TU.

MADOS

S. V. VALDŽIOS LAIVAI

Į LIETUVĄ

per BREMENĄ

Tūkstančiai Randa Stebėtiną Pa
lengvinimą j Keletą Dienų.

Geriausias Receptas dėl 
Sustiprinimo Silpnu, 

Nusidirbusiu Vy
rą ir Motery

Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa
kęs jo dėl Jūsų, nueik pas Jūsų ap
tiekorių šiądien ir nusipirkit bonku- 
tę. Jis vadinasi Nuga-Tone. Nuga- 
Tone sugražina gyvumą, veikmę ir 
pajiegą nusidėvėjusiems nervams ir 
raumenims. Jis budavoja raudonąjį 
kraują, stiprius patvarius nervus, ir 
labai stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Jis suteikia gaivinanti miegą, gerą 
apetitą, puikų žlebčiojimą, reguliarį 
vidurių veikimą, gausiai entuziazmo 
ir ambicijos. Jei Jus nesijaučiat kam 
reikiant, pabandykit jį. Jis nieko Jums 
nekainuos jeigu Jums ir nepagelbėtų. 
Jis yra malonus priimti ir Jus tuo- 
jaus pradėsit jaustis geriau. Imkit 
jį per keletą dienų ir jei nesijausit 
geriau, ir neatrodysit geriau, nuneš
kit atlikusią pakiuko dalį pos Jūsų 
aptiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 
pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone gerai 
žinodami ką jis padarys dėl Jūsų, pri
sako visiems aptickoriams garantuoti 
jį arba sugražinti Jūsų pinigus, jei 
Jus būtumėt neužganėdintas. Reko
menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per visus aptiekorius.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIK1ENE
AKUŠERKA

3161 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.

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

Optomatriat 
T«L Boalavari UM 
404* 8. Aihlani Ava 
Kampu 47-tou gal 

1-roi lutab«

2046 
tmb.667

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duole nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
rj>uIv reguliatorius. Vienas doleria at- 
ne§r mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

kini 
nori.

Patogi 
Lengvai

mieros 16 metų, 36, 38, 
per krutinę.
reikia 3% yardo 40 colių

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewici 

BANIS 
AKUtERKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikia 
ypatišką pri žiūrė
jimą. Duodu pa- 
tarimus moterim* 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soath 
Halsted St.

—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias Ir chroniikaa ligai 
▼yra, moterų ir vaikų pagal na»- 
jausius metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labara tori jai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 plati. 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

f Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telifonali

8419 So. Halsted St.
Va!.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.

4 sv. riebios vištos, druskos, 
pipirų ir paprikų.

1 suraikytų svogūną.
i/4 puoduko vištos taukų ar

ba sviesto.
1 blėkinę tomačių.
Smulkiai supjaustytų salerų.
1 žaliųjų pipirą (sėklos iš vi

daus pipiro turi būti išimtos).
1 blėkinę grybų.
1 blėkinę žalių ižirnių (nu

pilk vandenį).
3 smulkiai sukapotas mork-

vas. •
Sukapok vištą į tokius šmo

tus, kad kiekvienai ypatai iš
pultų po vieną porciją. Api
pilk su druska, pipirais ir pap
rika. Užkaisk taukus ir sudė
jus svogūnus pakaitink, paskui 
sudėk vištą ir apkepink kol 
parus; uždenk su dangčiu iri 
tegul kepa ant mažos ugnies 
apie valandą laiko. Sudėk to- 
mates, morkas, salerus ir ža
lius pipirus ir virk pakol višta | 
pasidarys minkšta,
duosiant į stalą sudėk 
ir žirnius ir virk kokias 
nutų.

Gali pridėti puoduką
supiaustytų bulvių, jeigu I Aprūkusias virtuvės sienas

labai sėkmingai gali nuplauti su 
---------- vandeniu, .'kuriame! įdėsi sodos 

Kepti ryžiai. — nevartok muilo — soda pa-
puodukus virtų ryžių. darys sav0 darb«- 
puoduką supiaustytos kep- . .
kiaulienos Išplautas ir išdžiovintas vii-

2 žaliu svogūnu smulkiai su- "ionestkaIdras gerai yra išmuš- 
. t .. ti su tam tikru karpetams mu-
2 šaukštu sviesto arba aly- . lrankiu- Kaldros bus minkš- 

vos tesnes ir įsrodys kaip naujos.
1 šaukštuką druskos.
2 kiaušiniu. Partepjonų klavišas gerai yra
Paimk taukus,1 svogūnus ir v<^yLi su minkštu skuduru pa-

mėsą ir pašildyk ant skaura- j šiltą pieną ir su krei
dos, tegul kepa keletą minutų. sumaišyta su benzinu. Kla-
Pridėk ryžių ir viską gerai iš-Įv^os ^us baltos ir švarios, 
maišyk, paskui įmušk 
nius gerai maišydama, 
verda keletą minutų 
kiaušiniai iškeps.

tos

kiauši- 
tegul 

pakol

Savotiška ryžių sriuba.
Supiaustyk smulkiai vieną 

svogūną ir pakepk su šaukštu 
sviesto. Atskirame puoduke 
paimk % svaro ryžių, nuplauk 
ir išvirk su sviestu. Kaip ry
žiai išVirs ir svogūnais pasi
keps, paimk ir sumaišyk juos. 
Atskiesti gali su buljonu arba 
vandeniu. Paduok į stalą su 
smulkiai su p i aus t y tom petruš- 
kom ir tarkavotu suriu.

Sūrio kiaušinienė.
Gerai išplak 2 kiaušiniu ir 

sumaišyk su jais puskvortę 
karšto pieno. Įdėk keletą rie
kučių senos baltos duonos į 
molinį bliudą. Sutarkuok ant 
šios duonos svaro ameriko
niško sūrio. Apipilk kiaušiniais 
ir pienu.

Įdėk į pečių ir kepk kokia 
20 minutų. Padėk ant stalo dar 
karštą.

Tomatės ir mėsa
2 puoduku sukapotų toma

čių.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Subway Gas Station
1600-1602 So. Halsted St

Mr. Automobilio savininke. 
Mes rūpestingai ištepsime 
jūsų karų.

Graphite springsai, kol visi 
cups bus pilni tepalo.

Ištepame ratus, springsus, 
post ir fan. Pripilame 
transmission ir diffirential, 
viskų už $2.25 ir augščiau, 
žiūrint kokios išdirbystes. 
yra karas.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

No. 2046. Graži suknelė, 
mergaitei, kuri dirba ofise, 
pasiuvama.

Sukirptos
40, 42 colių

36 miierai 
materijos.

Norint gauti vieną ar daugiaus virš 
įurodytu pavyzdžių, prašome iškirpti 
jaduotą blankutę arba priduoti pavyz- 
Ižio numerį, pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą, pavardę ir 
įdresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 15 
entų. Galima prisiųsti pinigais arba 

krasos ženkleliais kartu su užsakymu. 
Laiškus reikia adresuoti;

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

Jeigu jūsų mylimieji negali at
vykt j Ameriką, delko nevažiuoti 
j seną tėvynę jų pamatyt?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto, kad galėtumėt su
grįžt bėgyje šešių mėnesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą.

Buk užtikrintas ir keliauk ant 
Amerikos Laivų — po Amerikos 
vėliavą. Trečia kliasa ant Amerikos 
laivų užtikrina švarumą, valgį ir 
patogumą. Beno koncertai kiekvie
ną dieną duoda palinksminimą.

Matykite jūsų vietinį agentą ar
ba rašykit:

UNITED STATES LINES 
45 Broadway, New York City 
110 So. Dearbom S't., Chicago, III?

Managing Operators for
United States Shipping Boa r d

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9
Nedėliomis nuo 10 iki 1

Te. Boulevard 7679

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

III

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

siųsti man pavyzdį No.............
čia įdedu 15 centų ir prašau at- PinigaiMieros per krutinę

i.

visos bus baltos ir švarios.

(Miestas ir valst.)

(Vardas ir pavardė)
■t ■*»

(Adlėsasj

AUGIMAS

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

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankumui, Panele Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jum'a patarnauti.

The Stock YardsI^dBank
4162-72 So. Halsted Street, Chicago.

CLEARING HOUSE BANKAS.

Vaisių dėmes, nors seniausias 
galima, išimti su kamparu. — 
Kamparas turi būti ištarpintas, 
ne šmote.

Augimas lietuvių biznio yra 
mums malonus.

Bridgeporto

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuviu Akių Specialistas

Palengvins akių įtempimą, kurif 
estų priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus.

Vai.: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p.
1545 Wešt 471 h St.

Phone Bcnlevard 7589

Telephone Yardi 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną. /

l

LIETUVĄ
per 

NAUJIENAS
.3210 So. Halsted St.
Tek Boulevard 9663.

S

Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

LIETUVIU DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

“KULTŪROS” B-VE

.......... ......... .... ■ —I ■ ■ ■ ų.i ........ -■■■.......................  .

■■ ■!!■■■■■ III II ■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 8 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

4—

mmagiiaflu

Siūlo amerikiečiams lie
tuviams savo gražių ir tu
riningų knygų Lietuvos 
kainomis. Užsisakydami 
siųskit pinigus čekiu. 
Knygos prisiunčiamos pa
štu.

Telefonai Boulovard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Tojict/IUby 
POVVDER

FOR

Užlaikykit 
savo kūdikį 
sveiku!

Užsisakykit iliustruotų, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalų “KULTŪRĄ”, 

f

Kaina metams Ameri
koj ir užs. $3 — pusei me
tų $1.50.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 Iki 11 vai. ryto; 

*uo 5i80 iki 7i8i vakare.

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. PhoAe 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:80 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Neleiskite kentėti karštame ore. Tik
ras ir lengvas būdas užlaikyti ji Vė
siu ir sveiku vartojant Johnson’s Baby 
Powder. Gydytojai ir nurses vartoja 
jį dėl kūdikių ir jis yra vartojamas 
daugiau moterų šioj šaly negu kitas 
kokis pauderis. Jus taipgi privalote 
vartoti Johnson’o pauderį jei norite, 
kad jūsų kūdikis butų sveikas.
Eikite pas aptiekorių šiandien ir nu
sipirkite Johnson’s Baby Powder. Jis 
yra geriausiai padarytas kūdikių pau
deris. Atsiminkite vardą “Johnson’s” 
ir žiūrėkite raudono kryželio ant bak- 
siuko.

Kaina metams Lietuvoj 
Litų 20 — pusei metų 12.

Knygos bei žurnalas 
yra graži ir naudinga DO
VANA giminėms ir drau
gams.

“Kultūros” b-vės: 1, 
Lietuvos Koperatyvų 
Bankas Šiaulių sk. Eina
mosios s-tos: 2, Prekybos 
ir Pramonės Bankas Šau
lių sk. Adr.

Geriausias dėl kūdikių — 
Privalote ji vartoti

s “Kultūros” b-vė, 
Šiauliai (Lituania) 

Dvaro g. 24.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S.'Morgan StM Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Df. S. MONKIEWICZ
) Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas
3327 So. Halsted St

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

Francuziškas Daktaras
Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. I. 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.

, . I ' '

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagėlba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Avė., att 
viršaus Ashland State Bank’

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 5 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:30 ik! 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 3878

Dr. J. W. Beaudette
—-................. II ................................

■ -'T ____ _
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lltaimozftjimo Kalnai
Ehlcagoje — paltui 

Metam s ■ ■■
I*us«i matų---------------------
Trima mineciami .............-
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesini

Ehicagoje per neUoteJual
Viena kopija —... ■ 8c
Savaitei --------------- . .... 18c
Minėsiu! ........ ...................75c

Suvienyto «• Valstijom, ne Chicagoje, 
paltui

Metanu__ _________ - >7.00
Puiai metų _____..... . ....— 8.60
Trinu m«naciams  L75

. Dviem mėnesiam ...... 1.25
Vienam minėsiu! ----------- —> .75

Lietuvon ir kitur uiaienluoao:
(Atpiginta)

Metame ---------     $8.00
Pusei metų 4.00
Trinu mėnesiams ______   2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

$8.01
4.00
2.00

. 1J0
- .75

perduota Valstybės Gynėjui, 
Viršininkas atstatytas nuo 
vietos. Del drg. Podleckio 
mušimo įrodymų nesą; poli
cija nežinojusi, kad gegužės 
1 d. atsišaukimai esą galima 
iškabinti?* / I

Taigi net Lietuvos minis- 
teris viešai pripažino, kad 
policija mušė kalėjime mer
giną. Vienok nesenai, kuo
met socialdemokratai buvo 
pakėlę Seime protestą prieš 
kalinių mušimą Rokiškyje 
ir Panevėžyje, tai žvalgybi
ninkai tvirtino valdžios laik
raštyje, “Lietuvoje”, kad tai 
esą prasimanymai.

Augfščiaus paminėtasai 
drg. Bielinio paklausimas 
vidaus reikalų ministeriui, 
be to, rodo, kokie begėdiški 
melagiai yra Angarietis ir 
kiti komunistų rašytojai, 
kurie skelbia, kad Lietuvos 
valdžia labai “mylinti” soci
aldemokratus. Je, taip “my
li”, kad areštuoja ir muša!

Karo stovis Lietuvoje veikia, 
galima sakyt, nuo pat valstybės 
pradžios. Jisai buvo pateisina
mas, kuomet Lietuvai reikėjo 
kautis su įsiveržusiais Rusijos 
bolševikais, su vokiečių ber- 
montninkų gaujomis ir su len
kų Želigovskio legionais. Bet da
bar Lietuva senai jau su nieku 
nekariauja, o ^<airo stovis vis- 
tiek nėra pašalintas. Vienintelė 
jo prasmė dabar yra varžyti lai
svą visuomenės plėtojimąsi ir 
persekioti darbininkų judėji
mą.

Todėl prieš karo stovį tolyn 
vis smarkiau kyla Lietuvos dar
bininkų nepasitenkinimas. Jiems 
Vadovauja socialdemokratai. Jo
kia kita partija šitoje kovoje 
socialdemokratams nepadeda. 
Komunistai savo propaganda 
“pasaulio revoliucijos” ne tik 
nepadeda kovoje prieš karo sto
vį, *bet dar teikia valdžiai argu
mentą karo stovio palaikymui. 
Liaudininkai, susidėję su kleri
kalais, gina karo stovį.

NACIONALISTŲ TAL
KININKAI

Patys stambiausieji pa
saulyje rašytojai šiandie 
yra socialistai: Francijos — 
Anatole France, Anglijos 
— Bernard Shaw ir Wells, 
Rusijos — Gorki, ir k.

Tai ne pripuolamas atsi
tikimas. Socializmas duoda 
žmogui augštą idealą, skati
na jį prie galvojimo ir kovos 
už geresnę pasaulio ateitį. 
Be tų dalykų žmogus, kad 
ir turėdamas gabumą, var
giai gali pasidaryti didelis 
rašytojas.

Bernard Shaw nesenai pa
skelbė spaudoje laišką, ku
riame jisai tiesiog sako: 
“Socializmas padarė mane 
žmogum.”

Pranešama, kad republi- 
konų konvencijos rengimo 
komitetas Clevelande nuta
rė traukti konvencijos pa
veikslus kinematografui. 
Tuo tikslu reikėsią šviesoms 
ir kitoms prietaisoms išleis
ti ne mažiaus, kaip $20,000.

Paveikslai bus paskui ro
domi visuose Amerikos te
atruose, už ką teks užmo 
keti ne dešimtys, bet šimtai 
tūkstančių dolerių.

O kiek bus išleista rekla
mai laikraščiuose, kalbėto
jams, svetainių samdymui, 
plakatams, pamfletams ir 
t. t.? Šitaip stambiojo ka
pitalo partija mėgins pa
gauti j savo maršką Ameri
kos balsuotojus.

O betgi tie kapitalistų pi
nigai nedaug ką reikštų, jei
gu darbininkai butų susi
pratę ir susiorganizavę.

Iš 40 narių Klaipėdos 
miesto taryboje yra tiktai 2 
lietuviai. Jeigu prie šito
kios padėties lietuviai tenai 
imtų skelbti šovinizmą (kitų 
tautų neapykantą), tai jie 
sukeltų prieš save ir prieš 
Lietuvą didelę daugumą 
žmonių Klaipėdos krašto 
centre.

Klaipėdos lietuviai tą su
pranta ir dėlto jie yra pasi
ryžę ne aklai koyoti prieš 
visus vokiečius, bet eiti iš
vien su vokiečių darbinin
kais. Du lietuviai ir devy- 
nioliką socialdemokratų 
miesto taryboje ketina su
daryt daugumą prieš vokie
čių patriotus.

Jeigu Lietuva atgautų 
Vilnių, tai tenai lietuviams 
taip pat tektų blokuotis su 
socialistais, kad atsispyrus 
prieš lenkų patriotus.

Iš to matome, kokia dide
lė nesąmonė yra pasakoti, 
kad socializmas esąs lietu
vių tautos reikalų priešas.

Apžvalga
SOCIALDEMOKRATAI IR 
LIETUVIAI EIS IŠVIEN 

KLAIPĖDOJE

rinkimus į Klaipėdos 
tarybą buvo pranešta 
laikraščiuose, kad tar-

Aprašydamas Lietuvos 
Seimo posėdį, laikytą gegu
žės mėn. 13 d., “Socialdemo
kratas” sako: “Vidaus Reik. 
M-is atsako J paklausimą 
drg. Bielinio dėl suėmimo 
Kretingos s.-d. org. pirmi
ninko drg. Podleckio, jo ir 
Onos Liutkaitės mušimų. 
Ministeris patvirtino, kad 
Ona Liutkaitė tikrai buvo 
policijos viršininko Jankau
sko mušama, byla busianti

Apie 
miesto 
Lietuvos 
pe kitų esą išrinkta ir 6 komu
nistai. Pasirodo, kad tai yra ne
tiesa. “Klaipėdos žinios” sako, 
kad tie 6 atstovai yra nepriklau
somieji socialdemokratai. O ko
munistų nėra nė vieno.

Pagal partijas naujieji Klai
pėdos miesto tarybos nariai taip 
skirstosi: 13 socialdemokratų, 6 
nepriklausomi socialdemokratai, 
12 “ordnungsbundlerių”, 6 val
dininkai, 1 buto savininįkas ir 
2 lietuviu. Vokiečių patriotų 
spauda Klaipėdoje spėjo, kad 
prieš 19 socialdemokratų eis 19 
vokiškų partijų atstovų (“ord- 
nungsmunde” 12, valdininkų 6, 
buto savininkas 1) ir 2 lietuviu. 
Bet “Klaip. ž.” sako, kad tas 
spėjimas nepasitikrino:

“Kiek tenka patirti, du lie
tuviu blokuosis su socialde
mokratų bloku”.

Reiškia, Klaipėdos miestą val
dys visgi socialdemokratai. Ačiū 
jiems, ir lietuvių padėtis tenai 
bus patogesnė. Jeigu ne social
demokratai, tai Klaipėdą kon
troliuotų vokiški patriotai, ku
rie yra griežtai nusistatę prieš 
lietuvius.

Tuoj po rinkimų į Francijos 
parlamentą, mes išreiškėme nuo
monę, kad tg rinkimų rezultatai 
reiškia nacionalio bloko ir ko
munistų pralaimėjimą. Vėlesnės 
žinios pilnai patvirtino šitą mu
sų nuomonę. Nacionalistai jąU 
yra verčiami iš valdžios, kartu 
su prezidentu Millerandu.

Komunistų pralaimėj imas ne 
taip metasi į akis, bet kiekvie
nam, kuris bent truputį yra ap
sipažinęs su darbininkų judėji
mo istorija Franci j oje per pa
skutinius keletą metų, jisai taip 
gi yra aiškus.

1921 metų pradžioje komuni
stai buvo užgrobę beveik visą 
Francijos socialistų partijos or
ganizaciją. Partijos suvažiavi
me tris ketvirtadalius delegatų 
ie buvo pakreipę į savo pusę. 

O dabar jie gavo balsų apie ke
turis kartus mažiaus, negu so
cialistai.

Be to, beveik visa komunis
tų jėga yra tiktai Paryžiuje ir 
apielinkėse. Iš 29 savo atstovų 
. ie pravedė 18 atstovų Franci
jos sostinėje ir priemiesčiuose. 
Kitose krašto dalyse pasekėjų 
jie turi nedaug.

Palyginamoji socialistų ir ko
munistų jėga atskiruose distrik- 
;uose bus matyt iš sekančių 
skaitlinių: Pramoningame Šiau
rės departamente išrinkta 11 so
cialistų prieš 3 komunistus. Iš
tisoje eilėje departamentų — 
Ronos ištakos, Ronos, Correze 
ir Aube — komunistai visai pra
kišo savo atstovybes. Departa
mente Haute-Vienne išrinkti 5 
socialistai, už kuriuos paduoda 
dauginus kaip 50,000 balsų; o 
komunistų neišrinkta nė vieno 
(gavo tik 5,000 balsų). Anglių 
tasyklų distrikte Pas-de-Calais 
išrinkta 6 socialistai, o komu
nistų nė vieno.

Savo balsais komunistai dau
gelyje vietų v pasiekė tiktai to, 
kad išgelbėjo nuo visiško sumu
šimo inaCionalį bloką. Įdomus 
tam pavyzdys yra Saonoje ir 
Loiroje. Čia randasi milžiniškos 
dirbtuvės 
mases, 
surinko 
balsų, 
67,718.
cialistams teko 5, o du pasiėmė 
nacionalis blokas ir vieną radi
kalai. Socialistams truko tiktai 

2,719 balsų iki absoliučios dau
gumos, ir tuomet jie butų ga
vę visus 8 mandatus. Absoliuj 
čios daugumos socialistai nega
vo dėlto,‘kad 6,400 balsų jiems 
paveržė komunistai. Patys ko
munistai nepravedė nė vieno at
stovo, bet padėjo nacionalis
tams gauti 2 vietas ir radika- 
ams 1.

Taigi faktinai komunistai pa
dėjo buržuazijai, ir ypatingai 
aršiausiajai josios daliai — na- 
cionaliam blokui.

laiškas, iš Archangelsko kalėji
mo.

Novikov buvo komunistų par
tijos narys. Bet jisai pasipikti
no bolševikų valdžios teroru ir 
ponišku partijos vadų gyveni
mu, kuomet minios badą ken
čia. Jis pasitraukė iš partijos, 
pareikšdamas savo protestą so
vietų vyriausybei. Mėgino jisai 
kreiptis ir į bolševikų spaudą, 
bet ji, žinoma, neįdėjo jo laiš
ko.®

Už tokią savo drąsą Novikov 
tapo suimtas, įmestas į kalėji
mą ir dabar randasi Archangel
ske už geležinių krotų.

Laiške, kurį jisai slaptai per
siuntė socialistų laikraščiui, ji
sai plačiai aprašo, kaip jisai vei
kė bolševikų partijoje, kaip ji
sai savanoriu kovojo raudono
joje armijoje ir dirbo įvairiose 
sovietų įstaigose. Bet už vald
žios kritiką jam dabar tapo at
imta laisvė. Novikov prašo pa
skelbt jo laišką ir sako:

“Aš garsiai šaukiu, kad lais
voje šalyje, kur prie valdžios 
stovi neva darbininkų klasė, 
kur laikraščiai smerkia bur
žuazines Europos vyriausy
bes už darbininkų varžymą ir 
komunistų spaudos persekio
jimą, už kalėjimus ir piliečių 
laisvės mindžiojimą, kur skel
biama, kad tos laisvės gyvuo
ja 'Rusijoje, kad darbininkas 
padėties valdovas, daro ką no
ri ir laisvai tvarko savo liki
mą, — štai šitoje neva lais
voje šalyje staigiai pagriebia 
darbininką, pasodina į kalėji
mą, baudžia be teismo ir tar
dymo, be atsižvelgimo į jo
kią teisėtą tvarką. Už ką? 
Tiktai už tai, kad jisai, tas 
neva krašto valdytojas, pra
sižiojo ir pasakė, kas jam ro
dosi naudinga revoliucijai, o 
kas ne, ir padarė tai dorai, 
atvirai, palikdamas kiekvie
nam piliečiui teisę sutikti su 
jo nuomone arba ne....”
Novikovo laiškas baigiasi 

;aip:
“Tai kur gi tie musų lai

mėjimai? Už ką gi laiko ka
lėjime? Bet ari aš vienas! To
kių, kaip aš — tūkstančiai; 
niekam nežinomi, jų balsas 
nuskamba Rusijos arba Eu
ropos spaudoje ir niekam jie 
ne galvoj. Aš tai dar bent 
prasižiojau, o jie nė to nepa
darė; jie visuomet buvo ver
gai, ir muša juos tie, kieno 
širdis žiauri ir ranka nepail
sta!” t
Užsienių darbininkų daugu

ma jau gerai žino, kad Rusijo
je yra ne proletariato, bet ko
munistų partijos diktatūra. Šis 
laiškas parodo, kokia tenai yra 
darbininkų padėtis.

Kaune sukaktuvių 
iškilmės

KOVA PRIEŠ KARO STOVĮ 
LIETUVOJE

Berlino “Vorwaerts” rašo, 
kad Lietuvoje tolyn darosi vis 
aštresnis karo stovio klausi
mas.

ir didelės darbininkų 
Komunistų 
vidutiniškai 

o
Iš

sąrasas
6,400 

socialistų — 
mandatų so-
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Laikraštyje 
Viestnik” 
darbininko,

“Socialističeskij 
išspausdinta ruso 

A. M. Novikovo,

gegužė* 15 
jvi taip ga

vi sų lietu- 
sukaktuvės.

Šiemet, 1924 m. 
dieną Kaune įvyko, 
Įima būt pasakyti, 
viškų sukaktuvių 
Tai diena — Steigia ir c.: o Lietu
vos Seimo atidarymo diena. Į 
tą dieną, kiek'teko girdėti, ma
noma sutraukti visos Lietuvos 
švenčių iškilmių dienos, kaip 
anta Vasario 16 dieno* šventė, 
gegužės 1 d. šventė ir dar kai- 
kurios. Mat šiluma ir gražus 
oras duoda galimybės kuopia-, 
čiausiai tą šventę švęsti —ap
vaikščioti.

Na, ir neapsirikti. Šiemet g<- 
Lietuvoj

Sau-
galędama 
kepino, c 

tam tyčia

gūžės 15 dieną orą 
buvo nepaprastai gražus, 
lutė iš anksto kiek 
žemę ir jus gyvius 
dvelkiąs vtjalią lyg
užprašyta — vėsino, liktai ne
malonu, kad Kaune nesant van
dentraukio visas Kaunas sken
do dulkių debesiuose žinoma, 
tų dulkių buvo’ pilnos žmonių 
burnos, plaučiai ir visome kū
ne, kas kiek kaimiečiams pri
prasta, kiek svetimų valstybių 
atvykusioms atstovams nepri
prasta ir nem'alonu buvo.

Diena jau iš pat ryto turėjo 
didžios šventės pobūdį: visos

krautuvės uždarytos, visur dar
bai sustabdyti, visi namai bei 
vartai vėliavomis papuošti, visi 
žmonės šventadieniais rūbais 
pasipuošę. Prasidėjo, kaip jau 
žinai, “karšti” katalikai, nuo 
bažnyčios^katedros. Tejh pdiM 
miausiai susirinko ktmigai, zak
ristijonai, špitolninfkiai, organi
zacijų atstovai, dauguma Sei
mo narių, valdininkų, tapo at
varyta ir kareivių, skautai, ai
bės bobų ir davatkų, svetimų 
valstybių- —Estų, Latvių, Suo
mių švedų, Danų ir t.t. — at
stovų, — visi labai pasipuošę ir 
savo šalies žymėmis pasižymė
ję arba visai be žymių.

Pirmiausiai Katedroj tapo at
laikytos pamaldos. Po pamaldų 
prasidėjo ėjimas į žaliąjį kalną 
iškilmingai parodai. Na ir su
judo visas miestas kaip skrus- 
dynas: automobiliai, vežėjai, 
dviratininkai, kariuomenė, or
ganizacijos, valdininkai, muzi
ka, seni ir jauni, — visas gali
ma sakyt, Kauno miestas ir 
tūkstančiai atvykusių svečių — 
žmonių minia kaip debesys iš
sirito į žaliąjį kalną.

žaliajame kalne — kariuo
menės parodos vietoje — jau 
buvo nepaprasta daugybė Lie
tuvos kariuomenės sutraukta: 
pėkščių, raitų, važiuotų — su 
patrankoms — neužmatomas 
plotas. Visur tvarka, visur 
viskas iš anksto numatyta ir su
tvarkyta. Neorganizuotų žmo
nių minios į parodos aikštę vi
sai nebeleidžiama, tai tie ištolo 
pasilipę ant tvorų, medžių, sto
gų, jeigu kur tokių pasitaikė, 
stengėsi ką ne ką pamatyti, bet 
daugiausia nieko nepamatė ir 
negirdėjo, tad nusispiovę grįžo 
namo, čia reikėtų patėmyti, 
£ik, žinoma, manęs niekas ne
paklausys, kad tokia didelė pa
rodo savo tikslą pasiektų, reik
tų (juk paroda tam ir da
roma, kad visi ją ir 
pamatytų) žmonės (publika) 
taip pastatyti, kad pro ją šiaip 
ar taip galėtų praeiti parodos 
procesija ir ją galėtų pamatyti 
visi — seni ir jauni, dideli ir 
maži, stiprieji ir silpnieji, — 
kurie tik noti, kurie' tik atėjo į 
parodos lauką. Juk valstybės 
“didybė” jos žmonių sieloje, 
jeigu visi piliečiai kaip vienas 
mano, kaip vienas juda, kaip 
vienas viską daro...

Lietuvos kariuomenė kaip sa
vo išvaizda taip ir disciplina 
gana gerai susitvarkius. Kai aš 
ne kareivis, tai man netenka 
apie ją nė daug ko pasakyti. 
Vyrai visi jauni, stiprus, žaliu
kai — kaip parinkti, gražiai ap
rėdyti, gerokai išmankštyti. Už
teks, kad aš pasakysiu vieno 
prūsų lietuvio (buvusio vokie
čių kareivio) nuomone, kurią jis 
šiemet (1924 mr gegužės 15 d.) 
Lietuvos kariuomenę karakteri- 
zavo šitokiais žodžiais: “Ja, ja. 
Toki kariuomenė palengvutėle 
jau galėtų per Berlyną pereit!” 
Ką tas jo sakinys reiškia, —be 
išvadų galima suprasti, kad prū
selis musų kariuomenę jau net 
su vokiečių kariuomene palygi
na., O vokiečių kariuomenė, 
kaip seniau, taip ir dabar, juk 
visiems žinoma, kaip išdresi
ruota, disciplinuota ir viskas 
joje kuosmulkiausiai kaip per 
plauką nustatyta. — Buvo šio- 
kių-tokių ekscesų, kad apie pora 
kareivių bej odinėj ant arkliai iš
metė, vienoi arklys drauge su 
jojiku, galva į purvyno duobę 
įsivertė, bet tas abelno įspūdžio 
nesugadino. $ 
. Didžiausiai įspūdį gadino ku
nigas Staugaitis Lietuvos pre
zidento pareigas eidamas. (Tik
rasis prezidentas sergąs ir dabąr 
gyvenąs (gydąsis) Italijoj ar 
kitoj tam panašioj vietoj). Vi
si, ypač visos davatkos, žino, 
Kad jis kunigas — ilgais skver
nais. O čia pasirėdęs civiliai — 
su cilinderiu ir fraku, eina svie- 
tiškio pareigas. Visi dievoti ir 
nedievoti žmonės žino, kad ne 
čia jam vieta. Jei jau tokias 
—prezidento — pareigas eitų 
bent vyskupas ar koks didžios 
pagarbos, kuom nors Lietuvai 
užsitarnavęs kunigas — Mairo
nis (Maciulevičius), Vaižgantas 
(Tumas) — vyrai gilaus moks
lo, plaęios pagarbos Lietuvai 
savo darbais užsitarnavę, tai

dar būt suprantama, būt įma
noma, bet dabar... Be to, dar jo 
su visais kitais Lietuvos kuni
gais, zakrastijonais, vargoninin
kais bei davatkomis vedama 
Lietuvoj tokia paika politika, 
taip žmogaus ir piliečio teisės 
varžomos, kad nekartą dėl jų 
darbų Lietuvai prieš visą civi
lizuotą pasaulį priseina raudo
nuoti.

Antai Latvių tautai imant 
savo nepriklausomybę ir šalies 
valdymą į savo rankas taip pat 
buvo atsiradęs kunigas, tik ži
noma, kur kas populeriškesnis, 
nedaug ką tesiskiria nuo svie- 
tiškių, nes — reformatas, ku
ris, žinoma, savaip, kunigiškai, 
kaip pas mus, norėjo šalį val
dyti, bet, vargšas, turėjo smuk
ti į užsienį ir tįk po keletos me
tų, badar tik beišdrįso Latvi
jon sugrįžti, bet tuoj tapo su
imtas, kalėj iman įkištas ir at
sakomybėn patrauktas... Arti
nasi ir Lietuvoj laikas, tik ži
noma, kitokioj prasmėj, kuo
met visi kokiomis nors šunybė
mis pasižymėję, kaip nors ant 
valdžios sosto užsikopę kunigai 
bus traukiami atsakomybėn, 
sodinami kalėj imuosna. Juk 
kunigų, kaip dvasiškių, vieta 
bažnyčioje, mišias laikyti, vai
kus krikštyti, jaunuosius “vin- 
čiavoti”, numirusius laidoti, 
davatkas spaviedoti darbas, o ne 
prezidentavimas, ne svietiškių 
pareigų ėjimas. Ateis laikas ir 
bus labai rakštų tiems kunigu-

žiams, kurie nuo savo pareigų, 
nuo Dievo tarnystės atsitolino...

Trauk jį devyni. Grįšiu prie 
parodos. Dienos karštis, dul
kės ir troškulys, nepaprastai 
minias žmonių nuvargino. Ka
dangi netik parodos vietoj, bet 
esant visoms krautuvėms ir na
mams uždarytiems, turėtų būt 
tokioj žmonių susitvenkimo vie
toj keletas geriamo vandens 
statinių. Bet tas, matyt, ne 
kam terūpi.

Iš žaliojo kalno minia, ypač 
organizacijos ėjo tiesiai pas 
Karo muziejų ir ten vėl iškil
mės, vėl apeigos, vėl šis tas į- 
domaus, nepaprasto.’ Vietos su
vis nedaug, tai ir nuo organi
zacijų tik po du asmeniu leido. 
Iš Karo muziejaus dar tapo lan
kytasi pas kai kurias svetimų 
valstybių atstovybes, kurioms 
sakyta komplimentai, iš jų gau
ta atsakymai taip pat kompli
mentai. Kalbomis pasižymėjo 
Matas šalčius, daktaras Jonas 
Šliupas ir kiti.

Vakare buvo didžiausia ilu- 
munacija (šviesa). Teatre vai
dino operą “Rigoleto”. Vakaras 
buvo gražus. Publikos daugybe 
šian ir ten slankiojo. Kaunas 
dūkių durnuose iki išnaktų 
skendo...—P. b.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS
y"..... .... ... .

Doc. p. e. J. Tumas

Kokių lietuvių darė drau
džiamasis laikas.
(Skaityta Lietuvos Universitete V—7 d.)

(Tęsinys)

i I.
Rusai antrąją pusę neapsako

mai pažangaus devynioliktojo 
amžiaus labai nelaimingai buvo 
pasirinkę laisvėjančiai piliečių 
dvasiai spausti. Jei tai butų 
padarę pirmiau, kultūrinė prie
spauda butų buvusi lygi socia
liajam suvaržymui, ekonominei 
baudžiavų nelaisvei ar kitam 
kam, tam lygiam, ir ne butų bu
vusi taip skaudžiai pajusta. Bet 
kai 1848 m.' revoliucija supurti- 
no jugoslavus, čekus, vengras, 
kai imta garbinti asmenų ir 
tautų individualumas, — atsira
do naujų, grynai sielos reikalų, 
kurie reikėjo patenkintii. Dva
sios sparčiai brendo, kondensa- 
vosi; kaip garas, katile suvar-' 
žytas, rėmė į šalis ir veržės lau
kan į nebe varžomą laisvę. Jei 
vokiečiai kryžiuočiai, tie seno
vės bolševikai, naikintojai ne 
savo žmonių, už kraujo liejimą 
ir žemių plėšimą virto lietu
viams velniais (velniai imta 
personifikuoti vdjdečiais); jei 
baudžiavos idealogai dvarinin
kai, nors savo tautos žmonės, 
prarado ryšius su visa ta ir su 
žmpnių širdžia, — tai rusinto
jai, kultūros plėšikai, lietuviams 
buvo virtę daugiau, kaip vel
niais; vergiamųjų santykis su 
jais susidarė visai nebe tarptau
tinėmis teisėmis ir net ne pa
prasta krikščioniška etika. Bet 
kuri nelaisvė, net paviršutinė, 
žmogų žemina, jį tvirkina, men- 
kadušiu daro; ką besakyti apie 
dvasios nelaisvę! Brutaliai en
giamas žmogus jaučias pasilai
davęs iš bet kurių etikos pan
čių. Tik, meluok, veidmainiauk, 
mušk ir užmušk,/ anarchiją ir 
revoliuciją daryk, bet tik nors 
tam kartui pasilaidotuYnei ne
laisvės pančios! Nelaisvė 
griaute griauna visus žmogaus 
sielos pagrindus. Baisi ji pati 
ir savo pasekmėmis.

Graikų Tantalą aš yaizduo- 
juosi ne tiek kunu kentėtoją, 
kiek įerzintą. Įmerktas iki 
kaklo į vandenį, troško; stovė
damas po nusvirusiomis vynuo
gių kekelėmis, alko, nes, kai 
linkės ^atsigerti, vanduo slūgo, 
o kai siekė uogų pasiraškyti, 
jos kilo, kad nepasiektų. Ir taip 
be galo. Lietuvių alkimas ir 
troškimas kultūros didėjo, ma
tant, kaip kiti ja sotinasi, o 
pasisemti jos savais indais bu

vo draudžiama. Ar teisiamas 
alkanas, kad jis nepavelytas, 
duonos pasiimjta? Teologija to 
nevadina nusidėjimu. Ir mes, 
kultūros badmiriai, buvome 
verste verčiami tos kultūros — 
vogtis.

Musų kultūros šviesa buvo 
klaidžiojanti, kaip tie nakties 
šviesulėliai. Pamatyti, jie ne
arusiai ateina iš už Rusų vals
tybės sienos. Menki jie buvo, 
tos musų kontrafakcinės litera
tūros šviesulėliai, ne tiek jie 
švietė, kiek žavėjo ir masino; 
jie siūlė mums daugiau, neg 
tesėjo duoti. Vis dėlto mes, 
tautinės kultūros ištroškę, pasi
slėpdami, eidavome tų naktie^ 
žiburėlių tykotų ir gaudytų. Bet 
jie dažniausiai būdavo — bliks 
bliks ir užgeso arba kur kitur 
nušoko... Kam ir kodėl ? Gi todėl, 
kad buvo ir kitų, kurie taip pat 
ėjo jų tykotų. Bet jų negaudė. 
Išvysdami ištolo juos baidė, 
savo skvernais vėją kėlė: aštiš, 
išnyk, Lietuvos nepasiekę 1 arba 
tiesiog savo kepurėmis vožė, jei 
vis dėlto jie perarti priselino.

Šviesos gesytoj ų ar jos vožė jų 
vis daugėjo; bet lygiai augo ir 
musų uolumas jų tykoti ir ankš
čiau pasigriebti, negu gesytoj ai 
suskubs pribėgti. Ir »ėmė tų 
užsienio literatūros žiburėlių 
rastis vis' daugiau, it giedrią 
tamsią naktį birželio mėnesy
je blizgančių šv. Jono vabalė
lių. Rink jų dešimtimis, dar 
šimtai lieka ir drąsiai, tiesiog 
begėdiškai erzina* šviesdami ir 
viliodami. Lietuvių kontrafak- 
cijos veiksmai ir veikalai, ki
taip sakant, tapo panašus į 
sprogusį benziną: ištiško ir vi
sur de^a; juo taškais vandeniu; 
taškydamas, mojuodamas, tik 
daugiau degančių vietelių pri
darai.

Rusų valdžia, neleisdama pa
tenkinti ‘šių naujų dvasios rei
kalų, pati prisidarė Lietuvoje 
sau priešų, pati revoliucionavo 
lietuvių inteligentiją, kure jos 
širdyse valdžios neapykantą, 
vettė, kad ji ir kitus mokytų 
valdžios neklausyti, daryti prie
šingai tam, ko ji reikalauja. 
Psichologiškai buvo tai patiems 
lietuviams nesveikas pasireiški
mas, bet tam kartui —neišven
giamas.

(Bus daugiau)
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Trys žmonės užmušti

Didelis Socialistu Piknikas

mayoras 
R. Kirk- 
W. Hoan 
išrinktas

Ateinantį septintadienį bus 
didelis socialistų presos pikni
kas Riverview parke. Tokie pik
nikai buvo rengiami kasmet ir 
jie visuomet pilnai patenkinda
vo atsilankiusius. Tūkstančiai 
žmonių suvažiuodavo į socialis
tų piknikus, smagiai praleisdavo 
visą dieną ir išgirsdavo gerų kai 
betojų. Bet šiemet piknikas bus 
dar šaunesnis, nes bus dar gra
žesnis programas, o ir kalbėto
jai bus Jokie, kokiuos tik labai 
kada pasiseka gauti ir kuriuos 
darbininkai būtinai privalo iš
girsti. Tai Milwaukee 
Daniel W. Hoan, Geo. 
patirek ir kiti. Daniel 
jau trečiu sykiu tapo
Milwaukee mayoru, kas reiškia, 
kad jis turi didelį žmonių pasi
tikėjimą už jo gerą vedimą mie
sto reikalų. Jis ir papasakos 
apie savo patyrimus vedant di
delio miesto reikalus ir socialis
tų uždavinius miesto valdžioje. 
Geo. R. Kirkpatrick yra žymus 
socialistų darbuotojas, buvęs 
socialistų kandidatas Į šalies 
vice prezidentus, taipjau para
šęs pagarsėjusią knygą “Karas 
—'ko deled?” Be jų dar kalbės 
Leon Krzycki ir Ross D. Brovvn.

Lietuviai tafue piknike turės 
savo skyrių. Lietuviams kalbės 
Naujienų Redaktorius d. P. Gri
gaitis ir dainuos choras.

Visi lietuviai darbininkai kvie 
čiami atsilankyti į šį pikniką 
Bilietas 30c. Galima gauti Nau
jienose. *

ski. Pirmosios dvi — lietuvai
tės.

Iškilmės atsibuvo Immanuel 
Užvakar automobili ii užmušė IPresbyterian bažnyčioj, 1035 W 

tris žmones ir kelis sužeidė., 31 St. Programas susidėjo iš 
J. Murphy, 5747 Cotage Gro- apie 20 numerių, daugiausia kai 

ve Avė., liko nuteistas 30 dienų Ibų ir deklemacijų, solo vargo- 
kalėjiman ir užsimokėti $200 (nais, pora dainų ir Jaunuolių 
pabaudos už važiavimą girtu Orkestro. Pastarasis padarė di- 
bunant ir įvažiavimą į policijos delį įspūdį į daktarus ir į pub- 
vežimą. Uiką, kurios buvo virš dviejų

Po susidūrimo prie 46 ir Hal- šimtų, lietuvių ir kitataučių, 
sted gatvių, kuriame Mrs. Ella Vakaro vedėjas Dr. Eugene O’- 
Casidy, 2606 So. Wells St. liko Neill, ir kiti kalbėtojai pagyrė 
sužeista, automobilis bandė pa- Jaunuolius; esą nežinoję, kad jų 
bėgti, bet tapo pagautas. Areš- kaiminystėj yra tokis gražus 
tuota: John Canvos, 4045 So. (jaunų lietuvių orkestras). Vi- 
Richmond St., Anton Blinstrup, sa tai buvo tikrai įspūdinga, 
Justice Park ir Jesse Schooler, ypač Dr. Y. M. Doodokyan skai- 
3022 W. 40 St. Sužeistoji mote- tymas kvalifikacijų dėl slaugių, 
ris važiavusi jų automobily. Moteriškė nebe jauna, kalbėjo 

gi taip tikiu ir sujudintu balsu.
Paskiaus pradėjus busian- 

Dešimt metų atgal ir šiandie, čioms slaugėms sakyti eiles, lig 
----------- ir prisiegą sudedant, taip pasi- 

Šiemet visa pradžia birželio darė griaudu, kad reikėjo laiky- 
yra šalta ir šaltas oras tęsis dar tis nuo verksmo; bet aplaikius 
porą dienų. Abelnai, visas pa- panelėm diplomus lig ir akmuo 
vasaris šiemet buvo nepaprastai | nuo širdies nusirito, visi pradė- 
šaltas.

Dešimt metų atgal gi, birže
lio 10 d., buvo 95 laipsniai karš
čio ir 7 žmonės mirė nuo karš
čio, k 29 sunkiai susirgo dėl kar
ščio.

Matyt, laikai mainosi.

Lietuvių Rateliaoss
Iš Jaunosios Orkestras

DIRBTUVĖJE NUMIRĖ DAR
BININKAS.

Cohan,Pereitą penktadienį 
Risman Co, bruslotų dirbtuvėje 
prie Congress ir Wells gatvių, 
bedirbdamas ūmai pasimirė dar
bininkas H. Wolf, 34 m. am
žiaus, amalgameitų unijos na
rys. Paliko moterį ir tris kū
dikius. Paskui po visą tą namą 
buvo renkamos aukos dėl miru
sio šeimynos. Mat izraelitai vi
suomet labai rūpinasi nelaimė
je esančiais savaisiais. Tai pa
vyzdys. — Siuvėjas.

Birželio 4 d. Jaunuolių Or
kestro įvyko menesjinis susi
rinkimas Mark White Sųuare 
svet. Nesant pirmininkės ir 
protokolų raštininkes, nes jos 
— Al. ir Eug. Grušaitės grie
žė Limdblom High School 
June Festival vakare. Susirin
kimą atidarė vice pirmininkas 
L. Kurauskis. Orkestron įstojo 
4 nauji nariai: Adelė Dareškai- 
tė, pianistė, Steponas Saulins- 
kas, smuikininkas, Jonas Skin
derio, salksofon!isitas ir Vytau
tas Ramašauskas.

Orkestro vedėjas, J. Ū. Qru- 
šas, pridavė čekį ant $15 ir 
laiškų iš St. Paul’s ligonines 
nuo Dr. Y. M. Doodokyan se
kamo turinio:

jo ploti be pertraukos.
Pirmiausiai daktarai įteikė 

naujom slaugėm dovanas, zo 
[vėliaus giminės ir draugai pra
dėjo nešt gėlių buketus ir kitas 
įvairias dovanas. Sveikinimai , 
ir užkandžiai buvo begalo links
mus.

Plę Juzafiną Grigoniutę pir
mą sykį teko matyti, atrodo 
puiki mergina. Bet Įjucija Tu- 
putui yra man gerai pažįstama. 
Mergina sveika, sveikų nervų, 
nepikta, tvirta ir gailinga tur- 
but gamtos taip ir leista būti 
slauge. Tokios merginos daro 
garbę ne tik kad tėvams, gimi
nėms, bet ir abelnai lietuviams 
savo gražiu budu.

• —Eugenija Grušaitė.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Skaičius norinčių tapti pilie
čiais padidėjo 75 nuoš.

done with tho.se 
There wasn’t any 
church who didn’t

Lenku Meška Puola Lietuvį
Lenkai jam gelbsti, ar lietuviai

pagelbės savam?
Rytoj vakaras nematytu ne 

regetu žingeidumu.

Zbyško ritasi su Sarpalium
> . . /

School Hali svetainėje ant 
Town of Lake

M

labai pigiai.

$79.50Ekstra šmotas $37.50.

Sensacines vertes svečių kambario rakandai, labai augštos vertes, bet 
žema kaina; padaryti patentuotos springsų konstrukcijos, liuosos pa- 
duškaites, geros rųšies mėlyno embossed velour; jūsų pasirinkimui 
davenport, krėslai ir supamoji kėdė (2 šmotų) labai pigiai. 
Lengvais išmokėjimais. Ekstra šmotas $37.50. C 7 O hA 
Parsiduoda setas už v«wU

Royal Wilton Kaurai
Mieros 9x12 pėdų stadard išdir- 
bystes, geros rųšies, su apsiutaią 
kraštais, oriental, chiniški ir po
puliarių išmarginimų, minkšti, 
gražių spalvų, CC7
parsiduoda už ^Ul «vU

Lengvais išmokėjimais
Klauskite Jono Luko lietuvio pardavinėtojo No. 5.

Velour
Setas

Dr. J. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronines ligas NAPRAPAT1- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted SL, 

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Micbigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

> ■ " 1 II I

- LITTLE 
SPINOGRAPHS

Jei jus gyvensite link
smai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti linksmi u.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kupos veikia dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
!yj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. F1NSLOW,

» Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III. 

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

Axminster Kaurai
Mieros 9x12, tikrai storos rųšies, 
gerai išausti su šilkiniais kuto- 
šais, didelis pasirinkimas spal
vų ir išmargi- COO QC 
nimų ZpfcOnvv

Lengvais išmokėjimais

Naturalizacijos departamen
tas dabar gauna tiek daug pra
simų antrųjų pilietybės popie- 
rų, kad jis negali laiku pasidirb
ti. Chicagos natūralizacijos raš
tinė turi dabar .6,500 aplikacijų 
antroms pilietybės popieroms 
ir kad su jomis apsidirbus ims 
keturius mėnesius laiko. Tie 
žmonės, kurie dar sausio ar va
sario mėnesiuose padavė apli
kacijas, tik dabar yra šaukiami 
tyrimams, kad jie galėtų paduo
ti prasimus teismams. Kurie gi 
dabar paduoda aplikacijas, vei
kiausia nebus pašaukti tyri
mams (egzaminacijai) be ketu
rių mėnesių.

Tai pasidarė todėl,
met paduodama 75 nuoš. 
giau pilietybės aplikacijų, 
pereitais metais.

kad šie- 
dau- 
negu

Nereikalaus algų pakėlimo.

Tiltų ir geležies budavojimo 
darbininkai vakar laikė savo 
susirinkimą ir nutarė nereika
lauti pakėlimo algos, bet tenkin
tis senąja alga—po $1.25 į va
landą.

Tai užtikrina, kad didelių 
streikų prie namų budavojimo 
šiemet nebus.

“Mr. , Grushas, Masfer of 
Jaunuoliu Orchestra, Chicago, 
III.

“Dear Sir:—
• “I cannot explain how gęate- 
ful I was to see the good work 
you have 
children.
one i n the
appreciate your good work.

“Kindly find a check enclos- 
ed for,$15 as a gift from St. 
Paul’s Hospital. \

Thanking you again and 
hoping you will accommodate 
us again if we should need you 
i n the future.

“Respectfully yours, 
“Y. M. Doodokyan.”

J. Grušas pridavė tuos $15 į 
Jaunuolių kasą.

Nutarta suteikti dovanas or
kestro nariams, kurie baigs 
pradinę mokyklą ir rengsis 
mokintis toliau. Nutarta paga
minti mokesnių knygutes. Tam 
komisija išrinkta iš p-lių Bro
nės Tupiutes, Aldonos Trainiu- 
tčs ir p-ios Jievos Grušienės. 
Koncerto rengimo komisija ne
atsilankė, todėl tjikrai nežino
me kiek vyko uždirbti. Kon
certas visais atžvilgiais pavy
ko gerai.

Jaunuoliai žada surengti 
koncertą rudeny geresnėj svo
tai ųč j.

ANTANAS SABALIAUSKAS
Pasimirė birželio 8 dieną, 9 vai. 
iš ryto, So. Chicagos ligoninėj, 
92nd St. Velionį patiko baisi 
nelaimi Fordo komponijoje. Jis 
apdegė ir pasimirė. Velionis 
buvo labai doras žmogus ir pri
klausė prie Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje. Velionis buvo 
32 metų amžiaus. '

Paėjo iš Rakščių kaimo, Pa
vandenės parapijos, Varnių val
sčiaus, Telšių apkskričio, Kauno 
vedybos.

Velionis yra pašarvotas po 
numeriu 11833 S. Eggleston 
Avė. Laidotuvės atsibus sere- 
doje birželio 11 d., 1924 m., 9 
vai. iš ryto į Visų šventų Baž
nyčią Roselande, į šv. Kazimie
ro Kapines.

Velionis paliko gimines. Lie
tuvoje vieną brolį Povilą, Saba
liauską ir vieną seserį Antoni- 
ną Kasputienę ir švogerį, o 
Amerikoje paliko sesers dukte
rį Oną Miečaitę (po vyru Rc- 
gelskienė) ir du pusbroliu, 
Pranciškų ir Antaną Bartašius.

Kviečiame visas gimines ir 
pažystamus dalyvauti laido
tuvėse.

Pasiliekame nubudime gimi
nes

Jonas ir Ona Regelskiai.
11833 Eggleston Avė. 

Rosetand, III .
P. S. Tegul būna Jums leng

va šios šalies žemelė, mielas 
musų dėdelę, ilsėkis.

kad jis sugebės lenkų 
Vladekui Zbyškai įner 
šnerves.
Bancevičius, lietuvis, 
kaipo “drapežnas dzu-

Dvi

Edys.

Bridgeportas
lietuvaitės pabaigė slaugių 

mokslą.

Agitacija už streiką buvo pra
sidėjusi pakėlus algą mūrinin
kams.

Dabar eina streikas duobka
sių, .kurie reikalauja nedidelio 
algų pakėlimo. Delei to darbas 
prie niekurių dideliu triobėsių 
liko sustabdytas.

Pirmadienio vakare, birželio 
2 d., St. Paul’s Hospital, $25 W. 
35-th Place, daktarai įteikė dip
lomus merginoms, ėmusioms 

per du metu kursus ir išlaikiu
sioms kvotimus ant slaugių — 
nursių. Diplomus aplaikė trys 
merginos — p-lės Lucille Tupės, I 
Josephine Grigonis ir E. Lazar-

HAMBURG AMERICANLINU
Į Trumpiausias kelias j visus 

dalis

LIETUVON
Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe
. “Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

Kurie veža I, II ir III klesa pa- 
žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, “Cleveland”, 
“Hansa”, “Thuringia” ir “West- 
phalia” su cabin ir III klesa. 
Geras, mandagus patarnavimas, 
puikus kambariai, puikios apy.-; 
stovos.
UNITED AMERICAN LINES 

171 West Randolp St., 
Chicago, III.

Arba bile autorizuoto agento, j

su

Lenkų Meškinas Vladek Zbyško
Vladck Zbyško dabartiniu lai

ku pribuvęs vėl Amerikon iš Ka
nados kur jis laimėjo vietinėj 
olimpiadoj čampionatą ir laimė
jo deimanto diržą,jisai yra brolis 
senio Stasio Zbyškos, rytoj jis 
ritasi su musų lietuviu vyru Ka
roliu Sarpalium. Chicagos Uni
versiteto Studentu. Karolis Sar- 
palius laike paskutinių 5 metų 
dar jo nėra niekas paguldęs, per 
tris metus jisai laike Chicagos 
Universiteto čampionatą, reikia 
tikėties, 
meškinui 
ti rinkę į

Juozas 
žinomas
kas” šis žmogus yra žinomas ne
lik vien Chicagai, bet ir plačiai 
Amerikai, šio vyro dar nebu
vo pečiai prispausti prie matro
so. šis vyras paguldė net Johny 
Mafers į trumpą laiką jo prie
šas tam vakarui yra Niek Bihun, 
Ukrainos čampionas, tas pats 
kurio pats Požėla negalėjo pa
guldyti, Niek Bihuna vadina 
švininiu žmogumi” jisai sveria 
208 svarus. Ką galės Bancevi
čius su j uomi padaryti, tas irgi 
be galo žingeidu.

Juozas Kamarauskas, ka tik 
atvykęs iš New York, o jis buvo 
čampionu pasaulio vogų kilnoji
me, jis lengvai sulaiko rankomis 
du automobiliu. Jis pasižymėjo 
tuomi, kad net paguldė lenkų 
čampioną į 17 minučių. Juozas 
Kamarauskas užvakar paguldė 
didelį ristiką Toots. Jis ritasi 
šiame vakare su žinomu Bogh- 
house Joe Wallace\

Joe VVallace yra jau lietu
viams žinomas kaipo pasiutęs 
vokietys; kuris visuomet pešasi, 
bet ant kiek jis galės peštis su 
Kamarausku, tai parodis ryto
jaus diena.

Reiškia rytoj ritasi sekančiai:
Visi ritasi Amerikos styliu- 

mi. Kur? School Hali svet., ant 
Town of Lake 48 ir Honore gat. 
lygiai 8:30 vai. vakare.

Karolis Sarpalius 195 svarų 
su Vladek Zbyško 230 svarų. 
, J. Bancevičius 175 svarų su 
Niek Bihun 208 svarų.

J. Kamarauskas 235 svarų su 
Joe Wallace 210 svarų.

Tai bus begalo žingeidžios ristynes, 
visi lietuviai privalo būti šiose risty- 
nėse.

Bilietai jau yra ant pardavimo pas 
p. G. Benošių, 1616 W. 47 gat., Nau
jienose ir jų Bri<lgeporto Skyriuje.

Lili lietuviai sujunda, ir stoja Sar- 
paliaus pusėje, kad Sarpalius galėti; 
šias ristynes laipieti. Visi lai štur
muoja prieš lenkus.

(Apskelbimas)

Moderniška pirmos rųšies Mildos aptieka ant Brid- 
geporto atidaryta, šveriausia, tyriausia, paran
kiausia aptieka ir jos geriausias patarnavimas. Vi
sokį vaistai ir žmogaus sveikatai reikalingi dalykai, 
randasi Mildos Aptiekoje. Visi ir sąžiningi patari
mai duodami veltui.

Su visokiais reikalais, visuomet kreipkitės 
Mildos Aptiekon «

3138 So. Halsted Str., (Mildos Teatro Name)
K. JONAITIS IR A. VALONIS

GIS mažas vaikas išdykavo, todėl jo 
M motina pareiškė, kad jis negaus nė 
trupučio.

bAMBINO
8. V. Pat. Biure.

|/ irKm Matai ką jis daro!ItL/*/. jKn Palauk, kuomet ji sugaus motina!
Motinos, nebauskite savo vaiky neturėji
mu Bambino po ranka, kuomet jie to rei- 
kalingi. Jei jie išvemia dali savo maisto, 
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria- 
vimą-^-dųokite jiems Bambino be jokio 

atidėliojimo. Tie nemalonus simptomai pranyks 
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims sitas ne
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.

KŪDIKIAI MĖGSTA JĮ! JIE NET PRAŠO D AUGI AUS!

Kaina 35c. 
aptiekoae

f“ F. AD. R1CHTER & CO.» 104-11
' *111 1 1 ■■ 1 i

So. 4th St.» BROOKLYN, N. Y.

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nup visų skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jars and tubea 

Hospital aize, $3.00

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

■ informaciją: apie šventes, istorinius įvy
kius ir šiaip gerų pasiskaitymų. Sandara 
šiais metais kaiptik ir išleido tokį Kalendo
rių, kuriame telpa daug eilių, informacijų 
ir šiaip naudingų skaitymų. Kalendoriaus 
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.

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

cientus, kurie tik ateis, Numažinta 
kaina už kiekvieną skirtingą liąą.

Visi kenčianti nuo chroniškų ir už- 
sisenėjusių ligų arba negalėjimų, gali 
pasinaudoti ta nužeminta gydymo 
kaina. — Atsiminkite, kad gausite tą 
p^tj prižiūrėjimą ir gydymą kaip mo- 
ketumėt paprastą kainą. Gydymas 
ligų yra specialumas mano viso gy
venimo. Žinau, kad galiu jumis gy
dyti geriausiu budu kokis yra žino
mas medicinoje. i( M Daktaras dėl vyrų

i Praktikuoja 25 me
tus — tai yra • ge
riausias darodymas, 
kad turiu pasiseki
mą ir kad galima 
pasitikėti. Ar ne ' 
taip?

■DR. M. g. MARTIN 
^■337 W. Madison St„ 

_ Chicago, UI.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESA. Waearmano ban
dymai Jūsų kraujo, ar mikroskopinis egzami
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
iuosas nuo ligos, ar ne. Persitikrinkit! Gyvas

tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujas 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis 
lengvai pasiduoda Sitam moksliSkam gydymo 
metodui. As naudoju mano praktikoj visua 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir gerinusius budus gydymui užsi- 
lenėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų už
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia i 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo- 
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzaminą, 
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA $1.
Nelauk lig paskutinių di&nų, kad 

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

Valandos: 9 ryte lig 5:80 po p 
Seredomis ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedaliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison ir So. Markei)
Chicago, III. *

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
ĮjSSSĮ Vyrai ir

„ moterys ne
HS žiūrint kaip

rTA B iIgai jųsjh? . / I BĮr kenčiate ir ■
sžJRFilBI VI Es <lak 

/ HfU tarai paša
JkBS k® jum s,

■ uJmSk ateikite i r
l tegul X -

Į' - pasa
uk T ko tiesą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

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

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous įčirškintas (į kraują), sutei
kia gerą pagalbą tūkstančiams ser
gančių. ’ Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, atpikite ir gaukite tįesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą, 
.išbandymą su X-Ray egzaminacija.

CHICAGO MEDICAL CLINIC * 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. kampas Congjftjgs, 2 
augštas, Chicago ,U1.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėįy, seredoj ir subatoj nuo 9 rytd 
iki 8 v. nekėlioj nuo 9 ryto iki 12 dięn.

Siųskit pinigus per , 
NAUJIENAS /
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Lietuvių Rateliuose Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME Į NAMAI-ZEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Žinutės Žinelės
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Auditorijos šventinimas.
Kaip valdyba praneša, šio 

mėnesio 21 dieną įvyks civilis 
pašventinimas Lietuvių Audi
torijos kertinio akmens. Pa
šventinimą rengiama su dide
lėm ceremonijom; bus geriau
si kalbėtojai, muzika. Komite
tas stengiasi, kad šis pašventi
nimas butų pažymėtinas lietu
vių istorijoje. 

♦ ♦ ♦

SOCIALISTU PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE

STOGDENGYST®
stogų prakiurimas užstaisomas 

tr gi rantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Linktj. {staiga 34 metų senumo. Di- 
dtU usia ir geriausia stogų dengimo 
>««iga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

------------------ - —
PARDAVIMUI automobilius sep

tynių pasažierų, eina kaip naujas, 6 
tekiniai. Touring karas, 6 cilinde- 
rių parsiduoda pigiai. Kreipkitės 
greitai.

J. VISKONTAS,
4550 So. Marshfield Avė.

Phone Yards 2425

PARDAVIMUI 2 augštų, 6—5 
kambarių medinis namas, su bes- 
mentu, vienas kamb. viškose ,elekt
ros šviesa, vanos, dviejų karų ga
radžius, tuščias lotas šalę. Parduo
sime už pirmą teisingą pasiūlymą.

2441 W. 45th Place

Mildos Teatras.
Pereitą septintadienį Mildos, 

Teatras sumušė rekordų savo 
gyvenime, nes daugiausia pub
likos vienoje dienoje atsilankė 
birželio mėnesy per visą Mildos 
teatro gyvenimą. Tą dieną te
atras pardavė biletų sekamai: 
vaikams 1108, pirmos lubos 
1469, antros lubos 874; reiškia, 
į vieną dieną teatran atsilan
kė trys tūkstančiai keturi šim
tai penkiasdešimt vienas žmo
gus.

Nedėlioj, birželio 15,1924 
Bus surengta? puikus lietu, 
vių skyriaus programas 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginam: 
gėrimai. Dar kalbės D. W 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Milvvaukee, Wis. G 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyt 
.rie Naujienų Spulkos, ir prisirašyl 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dšda 
Tnas kas savaitš po dolerj-kitą, ne 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektina 
olnigo, kad nusiuirkus sau namelį.

Naujiena Spulka 
1789 S. Halsted St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

Nėra nieko stebėtino, kad 
publika lankosi, nes teatro 
inanažeriai p. p. Šatkauskas ir 
Maskoliūnas duoda geresnius 
paveikslus, šiandie eina “Tri- 
uinph”, didelis, geras paveiks; 
las, o rytoj vėl didelis paveiks
las “The Courtship,” kuriame 
lošia svarbiąją rolę Chas. Ray.

Atrodo, kad Mildos teatras 
jau visuomet mano duoti gerus 
paveikslus, vieton prastų vode
vilių.

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

♦ * ♦
Mildos aptieka daro jau ge

rą apyvartą, nors nesenai atsi
darius, o jau pasekmės geros, 
nežiūrint to, kad Bridgeporte 
aptieikų netrūksta.

Jeigu apyvarta yra gera, reiš
kia patarnavimas yra geras. 
Mildos aptieka priima veltui 
gaso ir elektros bilas, nors ji 
ir nėra 
ir už tą 
daro tik

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia pikniką naudai 
Chicagos Lietuvių Auditorium ne
dėlioję, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po darže, Justice park, III. Kvie- 
čiame visus Chicagos ir apielinkės 
lietuvius dalyvauti. Bus dalinamos 
dovanos ir visi atsilankiusieji turės 
progos dalyvauti dovanų laimėji
me. Visi atvažiuokite piknikan ir 
praleisime laiką linksmai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

American Lith. Citizen Club susi
rinkimas įvyks ketverge, birž. 12 d., 
8 vai. vak. J. Mazenio svet., 3857 So. 
Kedzie Avė. 
naujų dalykų 
tucija.

Kiekveinas 
lankyti i šį 
po keletą naujų narių.

Bus svarstoma daug 
ir bus skaitoma konsti-

narys būtinai turi atsi- 
susirinkimą ir atsivesti 

Valdyba.

kompanijos įgaliotine, 
nieko negauna, bet tai 
žmonių patarnavimui.

*

Birutės Kalno Draugija laikys pus
metinį susirinkimą June-Birželio 15, 
1924 m., 1 vai. po pietųAntano Urbo
no svet., 3338 Auburn Av. Visi drau
gai yra kviečiami kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ir užsimokėti užsiliku
sius mokesčius . Kviečia frisus

— Nut. Rašt. Leon Klepsis.

Aną dieną susitikau tūlą 
pusinteligentį žmogų, kuris ru- 
goja ant Naujienų, kad tos 
nerašančios apie inteligentus, 
ignoruojančios daktarus ir ki
tus profesionalus. Aš jam at
sakiau, kad už garsinimus rei
kia mokėti, o kad apie juos ra
šyti dykai, tai jie turi ką nors 
svarbaus atlikti, kad butų gali
ma apie juos rašyti, nes Nau
jienos dar neturi taip vadina
mo “society skyriaus” ir asme- 
niniems aprašymams nėra vie
tos.

Tada jis man papasakojo du 
atsitikimus, JcuHie, pasak jo, 
yra verti paminėjimo.

Tūla mergina turėjo uždegi
mą plaučių, po to ji gavo taip 
vadinamą “pleurisy.” Jai tapo 
padaryta operacija; operaciją 
darė tūlas svetimtautis, kuris 
atliko blogai, ir vieton gyti, 
žaizda pūliavo ir didinosi. Mer
gina gydėsi pas daugelį dakta
rų ir net buvo pasiųsta į Meyo 
ligoninę, Rochester, Minn., bet 
ir ten jai nieko nepadaryta. 
Liga tęsėsi net virš trejetą me
tų. Ant galo mergina papuolė 
į lietuvio daktaro rankas, ku
ris savo pastangomis ligonę ir 
pagydė. Kiek vėliau ligonė pa
sisakius, kad ją išgydė stebuk
lingoji panelė švenčiausia, ku
riai ji užpirkusi mišias Šidla- 
voje.

Kitą mergina Katriutė 
sirgo džiova; kreipėsi prie 
šokių daktarų, nes saviems
tikėta; musų žmonės mat ma
no, kad musų daktarai tai “nie
ko nesupranta.” Nieko negel
bėjo ir ligonis ėjo blogyn. Ant 
galo atsikreipė prie lietuvio — 
ir ligonė po šešių mėnesių kaip 
ir sveika liko.

Ręiškia, musų tarpe randa
si lietuvių profesionalų, kurie 
gerai pažysta savo profesiją ir 
ne tik joj neatsilieka, bet dar 
ir pralenkia svetimtaučius.

—Ursus.

Liet. Am. Rūbų Išdirbimo Bendro
vės dalininkų metinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, Birželio-June 13 d., 
1924 m., 8 vai. vakare, Mildos svet., 
3138 So. Halsted St.

Visi Bendrovės dalininkai malonė
kit atsilankyti paskirtu laiku, nes val
dyba Lietuvos atsiuntė ilgą raportą 
apie biznio stovį Lietuvoj, taipgi tu
rim ir daug kitų svarbių reikalų ap
kalbėti. Komisija.

Jaunosios Birutės muzikos ir dainų 
pamokos įvyks seredoje birželio 11 d. 
7:30 vai, vak. Mark Whitę Sq. svet. 
Po pamokų įvyks mitingas. Visi na
riai bukite laiku. Valdyba.

Jaunuolių Orkestro praktika bus 
kaip paprastai seredos vakare, birže
lio 11 d., Mark White Sq. svet.,* Visi 
Jaunuoliai bukite, nes turime aptarti 
kaip vyksime į Susivienijimo Draugi
jų pikniką, birželio 15 d.

— Komitetas.

Kultūros Draugijos “Žemaitija” susi
rinkimas įvyks ketverge, birželio 12 
d., A. Mosgerio name, 3108 South 
Halsted St. 8 v. v. Nariai ir tam 
prijaučiantys, kad ir nežemaičiai, yra 
širdingai prašomi atsilankyt, nes tu
rime labai svarbių reikalų aptarti.

— Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Kazimiero Rausčio. Pa

eina Auksudžio kaimo. Laižuvos 
valsč., Mažeikių apskričio. Gyvena 
Canadoj. Turiu labai svarbų reikalą. 
Molonėkit atsišaukti.

JONAS BALSYS, 
3325 Auburn Avė. 

Chicago, III.

M. 
vi- 
ne-

PAJIEŠKAU savo tėvo Pilypo Gri- 
galausko, paeina iš Prašaliu sodos, 
Plungės valsčiaus, Amerikoje gyveno 
apie 14 metų, sykį Chicagoję. Aš jo 
sūnūs Juozas Grigaliauskas labai no
rėčiau jį surasti ir bučiau dėkingas 
kad jis pats ar kas jį žino praneštų 
sekamu adresu: Juozas Grigalauskas, 
1043 W. 13th St., Chicago, III. •

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

Ar Tomistai yra reikalas savo na- 
nvą — maliavoti, dekoruoti, kalsimuo- 
ti, popieruoti arba į naujus namus 
sudėti stiklus? Jei taip tai mes ta 
visą Tamstos darbą galime atlikti už 
gana prieinamą kainą — pirma negu 
duosi kitam virš pažymėtą darbą, 
siklauskite kainos pas mus.

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted SL, 

Tel. Yards 7282.

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
PARANDAVOJIMUI kamba

rys, dėl vieno vaikino; be valgio;
• prie mažos šeimynos, elektros 
" šviesa, gera vieta. Matyt gali- 
3 ma tik vakarais.
3 1834 Wabansia Avė.
1
’ ANT RENDOS kambaris dėl 
3 vieno arba dviejų vaikinų, garu
• šildomas, šiltas vanduo, telefo

nas ir visi parankumai, kam rei-
• kalinga ateikite 731 W. 18 St. 

ant 3-čių lubų iš fronto.

RENDAI ruimas 2 vyram ar 2 
merginom, prie mažos šeimynos ir 

> laisvų žmonių. Patogi vieta dėl gy- 
1 venimo.

Kreipkitės
3628 So. Union Avė.

2 fl. front

RUIMAS rendai vienam ar dviem 
vyrams yra apšildomi štymu, yra vi
sokia vigada, kurie dirbate viduryj 
miesto, valgyti pasidarysite. Durys 
iš šono, klauskite jenitoriaus.

JOHN WISNIAUSKAS
412 So. Sangamon St.

B. 15) ant 4 lubų

PARANDAVOJIMUI kamba
rys vienam ar dviem vyrams ar
ba merginoms; su valgiu ar be 
valgio, antros lubos iš užpakalio.

2050 W. 21 St.

PARENDAVOJIMUI kamba
rys, šviesus, didelis ir su visais 
parankamais vienam ar dviem 
vaikinam. 4410 S. Washtenaw 
Avė. Tel. Lafayette 8148. |

RENDAI modemiškas rui
mas, patogi vieta dėl gyveninio. 
$5.00 į savaitę. Kreipkitės

5750 So. Albany Avė. |
Tel? Republic 4394

• 1

PARENDAVOJIMUI kamba
rys dėl dviejų ar trijų vaikinų, 
su valgiu ar be valgio.

Atsišaukite
2113 S. Halsted St.

REIKIADARIUI
MOTERŲ . .■

REIKALINGA moteris dirp- 
ti į krautuvę kuri mokėtų len
kiškai kalbėti ir truputį rašyti. 
Kreipkitės

3238 So. Halsted St.

REIKIA moteries ant farmų 
namų darbui. Atsišaukit tuo
jau. Pasimatykit su Marie Zmay

1261 So. Halsted St.
Krautuvė

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS dreiverys dėl 
išvažiojimo duonos; turi būt 
patyręs. 1

3357 Apburn A<ve. 
Tel. Yards 5953

1
, REIKIA pardavinėtojų kurie! 
kalba lietuviškai ir lenkiškai.! 
Yra proga padaryti didelius pi
nigus. L. J. Jacobson, 3002 W. < 
59th St. L

- . . 11

REIKALINGAS — ;
Barberys, darbas vakarais ant 

visados. Geros sąlygos.
Atsišaukite ’

4438 So. Fairfield Avė.
■ _____ . — | i
REIKIA — Į’

BARBERIO
VAKARAIS IR 

SUBATOJ.
5857 SO. KEDZIE AVĖ. |l

AUTOMOBILIAI
at- PARDUOSIU Paige Sedan ar 

mainysiu ant Touring atdaro. 
Mašina naujai permalevota nau
ji 6 tairai. Galima matyti vi
sados. 2210 W. 22 St.

RAKANDAI
RAKANDAI turi būt parduoti tuo- 

jaus; Mohaire seklyčios setas, sku- 
ros seklyčios setas riešuto, pietų ir 
2 miegruimio setai, lempos, kaurai, 
fonografas ir t. t. Visi ar po vieną.

815 So. Ashland Blvd. Dep. 1

PARDAVIMUI 3 šmotų Dufold 
parloro setas, taip geras kaip naujas, 
2 lovos su naujais springsais, 1 dide
lis base burner ir karštai šildomas 
pečius. Parduosiu pigiai.

MRS. T. MILLER
4316 So. Artesian Avė.
Phone Lafayčtte 6474

PARDAVIMUI
GROJIKLIS piąnMs; paprastai $700 

pirmos klesos'padėjime, benčius, ka
binetas ir 75 muzikos rolelių, parduo
siu už $100 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Milvvaukee Avė., klauskite 
Jankowski Player Piano.

PARSIDUODA mėsos marketas ir 
grosernė, visi puikuš įtaisymai up to 
date, geras biznis geram žmogui pa
daryti pinigų, visokm tautų apgyven
ta. Randa pigi, 8 metų lysas, 3 ruimai 
pagyvenimui, apšildomi; priežastis 
pardavimo svarbi. Atsišaukite 6759 S. 
Elizabeth St. Tek Englewood 6249.

PARSIDUODA restoranas. Apie- 
linkė apgyventa visokių tautų žmo
nėmis. Biznis geras; parduosiu pi
giai, nes turiu greit parduoti. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos.

148 W. 69 St.
4 '

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prię- 
žaštis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės prie savininko
5039 So, Ųąlsted St.

PARSIDUODA Fisher pianas 
su zoslanu, geram stovyje ver
tas $300, parduosiu už $75.

Kreipkitės s ■
2210 W. 22 St.

PARDAVIMUI į krautuvė pa
tentuotų gyduolių, cigarų, ken- 
džių, Ice Creamo ir mokykloms 
reikmenų. Parduosiu už pirmą 
teisingą pasiūlysią.

4602 So. Wood St.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj, yra 
vieta dėl kavos krautuves^ biz
nis cash, pigiai.

4430 W. 60 St.

EXTRA

Parsiduoda pianas vertas $200 
parduosiu už $50, nes į tris die
nas turiu parduoti, viršui bučer
nės, 1980 Canalport Avė.

TIKRAS BARGENAS
Bučernė, grosernė, mėsai malt ma

iną, 3 skėlos, registeris, naujas ais- 
>aksis, barai ir lentynos, lysas ilgas 
i kambariai, viską sykiu už $1600. Sa- 
ininkas yra išvažiavęs į Californiją. 
’arduoda J. Zaksas, 3339 S. Emerald 
Lve. antros lubos. > 
...... ii ............. ....

PARDAVIMUI grosernė, labai ge- 
as biznis išdirbtas per daug metų, 
ietuviškoj apieliųkej- Atiduosime 
iž pusdykę, tiktai $600. Priežastis, 
įvažiuoju ant farmų.

Atsišaukite ■
4823 Sfc1 W6o,d St.

PARDAVIMUI barbemė ir rakan- 
lai. Barbernė yra senai visiems ži
lom®. ir geroj vietoj. Rakandai dėl 
:eturių kambarių. Parduosiu už pri- 
inamą kainą.

Atsišaukite i
4422 So. Wood St.

----  —_----------- -—--------------------
PARDAVIMUI grosernė, bučernė 

r Ice Cream krautuvė. Vieta gra- 
i ant Archer Avė., netoli Summit, 
11. Parduosiu su namu 7 kambarių 
r Storu, arba mainysiu ant 2 pagy- 
enimų namo. Parduoda savininkas.

Phone Prospect 2559
• 7044 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė ru- 
rtos mėsos ir taip visokių daik- 
, yra ir trekas,/-pigi randa, 4 
imbariai gyvenimui.

5343 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė, pil
nai įrengta, didelis bargenas, 
geras lysas, turi būt parduota iš 
priežasties ligos, įsteigta jau 17 
metų. 2137 W, 21 St. j

NAŠLĖ turi parduoti bargeną biz- 
niavą kampą Englewood. Medinis 2 
Storai, 9 kambariai gyvenimui 
Sanlygos sulig noro. W. 59 St. 
na $9,500.

SACK REALTY CO., 
1044 W. 63rd St. 
Wentworth 9335.

Kai-

Negirdėta Proga
Išsimaino 2jų flatų kampinis mu

ro namas ,po 4 ir 5 kambarius ,aržuo- 
lo trimingai ir florai, aukštas cemen
tuotas skiepas, antaukštis drapanoms 
džiauti, parduosiu už $12,500 arba ant 
mažesnio namo, loto, bučernės, nedi
delio Dry Goods Storo, arba kas turi
te pirmus ar antrus morgečius pri
imsiu už pilną sumą, virš minėtu rei
kalu kreipkitės pas

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, Ilk, Valdyba 1924 metams t 
Pirmininkas Thornas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut, 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės j'ašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

issimamo
4jų flatų medinis namas, priimsiu 

mainais didelį namą ir su dideliais 
morgičiais, nepaisant apielinkės, di
džiausia proga kas negalite išsimo
kėti.

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Phone lafayette 5107

HALSTED STREET
Biznio ir beveik naujas mūrinis na

mas, Storas ir du flatai po 6 kamba
rius,’ maudynės, elektra ir kiti vė
liausios mados įtaisymai. Kaina tik 
$23,000, įmokėti $12,000, likusius sa
vininkas padarys paskolą pagal pir
kėjo sutartis. Namas randasi didžia
jam' biznio centre ant Halsted St. 
prie 35 St. štors tuščias, galima 
pradėti biznį. Savininkas

T. JOZAPAVIČIA, 
3524 So. Halsted St.
Tel. Republic 9649.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m1.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 
2042 Homer St.; nut. rašt. P. In- 
drelė 1626 N. Oakley Blvd.; fin. 
rašt. J. Radišauskas 5124 Dakin 
St.; kont. rašt. P. Labanauskas 
1740 N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
krickas 3256 LeMoyne St.; iždo 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieųp mė- 

’ nėšio pirmo ketvirtadienio vak.
Liuosybes svet., 1822 Wabansia Av.

Parsiduo- 
pagyveni- 

Brighton Parke, 2 po 4 kamba- 
su visais įtaisymais; elektra, va- 
visi parankumai; kaina $5,500. 

6951 So. Uniort Avė. 
Tel. Englewood 8137

DIDELIS BARGENAS. 
da mūrinis namas dviejų 
mų, 
rius 
nos,

PARSIDUODA 2 flatų ir Sto
ras, muro namas, kampinis ir 
grosernė. Prekė $12,500. $4,500 
morgečių. Įnešti $4,000.00

Kreipkitės:
2858 W. Taylor St.

BIZNIS IR PRAPERTĖ parsiduo
da, gera vieta, apgyventa lietuviais 
ir lenkais. Vieta tinka, drabužių 
krautuvėj ar graborio biznio vieta.

Pašaukit
Tel. Lafayčtte 5087

K

PIEKARNft su namu ir visu biz
niu, Cihcago Heights, parsiduoda 
beveik už dykai. Kaina $4000, cash 
$1500. Priimsiu lotą kaipo pirmą 
įmokčjimą. I

2502 W. 69th St.
Remiblic 5705

PARDAVIMUI Road House prie 
Elgin kelio l1^ akro žemės, gerai 
viskas įrengta dėl automobilių keliau
ninkų.

MOTHER KRUEGER
Lake St., Melrose Park, III.

Phone Melrose Park 727

PARSIDUODA 3 flatų ir 
krautuvė muro namas ir gara- 
džius 2 karams, kaina tiktai 
$11,500.

2210 W. 22 St.

PARDUOSIU pigiai arba mainysiu 
ant farmo's arba ant namo kitam mie
stelį arba ant automobilio arba loto, 
ar biznio namo, namas randasi 3643 
Emerald Avė., Chicago, III. Del 
formacijų kreipkitės prie 

WM. GRITENAS, 
3241 So. Halsted St., 2 fl. 

Tel. Boulevard 5066

i n-

Pardavimui arba 
Mainymui ’

Parsiduoda TiaVj^'kampinis muro 
namas, po $ ir 6 kambarius, namas 
randasi Brighton Parke, mainysiu 
ant mažesnio namo arba loto.

IŠSIMAINO 3jų flatų muro na
mas, po 4 ir 4 kambarių, namas ran
dasi lietuvių apielinkėj, mainysiu ant 
bučernės.

IŠSIMAINO 4jų kambarių Cottage 
ant didesnio namo nepaisant apielin
kės. Su reikalais kreipkitės pas

Frank G. Lucas
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

SPECIALIS BARGENAS
Pardavimui arba mainymui 2 flatai 

po 6 kambarius su visais jtaisymais, 
cinventuotas beizmantas. Kaina 
$9,500. Randasi ant 66 St. ir Rhodes 
Avenue.

Pardavimui 2 flatų po 6 kambarius, 
2 automobiliams garadžius, karštu 
vandeniu apšildbmas, 2 metų senu
mo, vertas $18,000, parsiduoda už 
$16,500. Randasi netoli lietuviško 
vienuolyno

BRIGHTON PARK.
Pardavimui naujas kampinis namas 

2-6 ir 1-4 kambariai, garadžius dėl 
2 automobilių. Įmokėti $5,000, kitus 
kaip renda. Randasi ant 44 ir Rock- 
well St.

C. P. SUROMSKIS AND CO.
3352 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 
po 6 kambarius naujas muro namas, 
viskas pagal naujausios mados, kam
pinis lotas, 3 automobiliams muro ga
radžius, namas ir garadžius karštu 
vandeniu apšildomi, vienu žodžiu sa
kant yra tai “up to date” namas, šį 
namą galima pirkti su mažu jmoke- 
jimu arba mainysiu ant loto, “bunga- 
low” arba.“mortgage”. Vienas flatas 
išranduotas, o į antrą pirkėjas tuo- 
jaus gali įsikraustyti. sis namas ran
dasi prie pat Marquette Parko, kam
pas 67tos ir Richmond Street, kas no
rite gauti geriausią vietą ir namą, 
tai pasiskubinkite. Atsišaukite prie 
savininko po nr. 3241 So. Halsted 
Street, 2 lubos. Tel. Boulevard 5066.

» '
PARDAVIMUI dviejų augštų nau

jas muro namas su augštu beismantu, į 
kuriame yra Storas, arba kas nori; 
gali pirkti viena štorą, arba galima 
mainyt ant mažesnio namo. Rendcs 
$160 į mėnesį. Pardavimo priežastis 
— nėra kam dirbti.

4501 So. Troy St.

PARDAVIMUI nauja 6 kambarių 
cottage, galima padaryi 2 flatus, kai
na $7,000, pinigais $1,500. Taipgi 5 
kambarių cottage, kaina $6,750, pini
gais $1,200, pamatykit savininką ne
dėlioj.

5923-25 So. Rohey St., 
Ęhone Diversey 1971

3 FLATŲ MEDINIS

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. lengvinas, 3356 South 
Lowė Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lovve av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35tb st; Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lcmps- 
kis, 3632 Lovve av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

Netoli Ogden Park, namas pir
mos klesos padėjime, 2-4 ir 1-5 
kambarių flatai, 2 karų gara- 
džius, bargenas už $8,000, pini
gais $2,500.
SHEEHAN WITOUS AND CO.

1654 W. 63 St. 
Prospect 1910

MAINAU ant namo, turiu groser- 
nę, bųčernę, restaurantą, Dry Goods 
štorą, Hardvvare štorą, tai noriu mai
nyti ant namo, loto arba automobilio, 
kas kokį biznį norės tokį duosiu. 
Kreipkitės pas savininką.

J. ZAKSA,
3339 S. Emerald Avė.

PARDAVIMUI puikus namas dėl 
dideles šeimynos, 6 dideli kambariai, 
3 kambariai dėl 2 lovų, gasas, elek
tra, furnace šildomas, mūrinis bunga- 
low,. geroje vietoje, netoli mokyklų 
ir bažnyčių, 44 St. ir Maplewood. 
Naujienos, Box 498.

MOKYKLOS
I Specialiai Kursai Dress- 

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager

Vyrai išmokite barberystės, moka
ma gera alga. Mes mokiname die
ną ir vakarais. Thimpas kursas. 
Darbai laukia Musų katalogas pa
sako kaip uždirbti laike mokininvosi 
kaip padaryt daugiau pinigų. Klau
skite arba reikalaukite jo. Molėr 
Barber College, 105 S. Well8 St.. 
Chicago.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

r

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Sphool, High School i> 
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 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So Halsted StM Chicago 
(kampai 83-čios 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 • • _ • Y _ ”1 ~ • 1 • 1 1 • A *1 •

PARSIDUODA šešių kambarių 
mūrinis namas ir dviejų karų mūrinis 
garadžius. Namas yra visai naujas jųS išmoksite į kėlės savaites, kai u 
ir pabudavotas pagal naujausios ma- į atlikti didelius darbus. Darbas kol 

1 v* » jus mokinsitės o kaip užbaigsile.bookcases. Namas randasi gražioj jaj {jar geresnis 
vietoj arti Marquette Park ir Kedzie Dienomis ir vakarais klesos . 
Avė. Parsiduoda labai pigiai. Savmin- MUNSON SCHOOL OF MOTORING 
kas 6438 S. Troy St. Prost>ect .71071 1507 \V. Madison St.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm.

• Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenccĮ Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Tcodorija Šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut.' rašt. Jonas' BarČis 
1437 So. 49 Court, Cicerč; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747. South 
Halsted st; kasierius Alelis. Šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margcvičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas; 
I maršalka (Vincas Balsevičia, 
U marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D.’ Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 8404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

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

BIRUTES KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au
burn Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4087 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vlnctniau Bartkau




