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Amerika nedalyvaus aliantų 
konferencijoje

New Yorke prasidėjo de 
mokratų konvencija

Baisi lietuvio mirtis grimžda 
mojoj smilty

Amerika nedalyvausianti 
alianty konferencijoj

9

Jungtinės Valstijos nenorinčios 
maišytis į politinius Europos 
keblumus.

WASHINGTON, D. C., birž. 
24. — Kalbėdamas apie Angli
jos ir Franci j os premjerų pro- 
ponuojamą aliantų konferenci
ją liepos 16, Londone, kur tu
rėtų būt apsvarstyta priemonės 
Dawes’o ekspertų planui vykin
ti, prezidentas Coolidge esąs pa
sakęs, kad. nors Jungtinėms 
Valstijoms rupi padėti Euro
pai susitvarkyti ir reparacijų 
problemas išspręsti, jos tečiau 
nenori maišytis į jos politinius 
keblumus. Todėl ir planuojamoj 
aliantų konferencijoj Jungtinių 
Valstijų valdžia oficialiai nebu
sianti atstovaujama.

Pakvietimo dalyvauti kalba
mo] konferencijoj- Amerikos val
džia dar nėra gavus.

Demokratu partijos nacio 
nalė konvencija

NEW YORK, birž. 24. — Di
džiausioj mieste Madison Square 
Garden salėj šiandie prasidėjo 
nacionalė demokratų partijos 
konvencija, susirinkusi tam, kad 
nominavus partijos kandidatus 
į krašto prezidento ir vice-pre- 
zidento vietas ir priėmus plat
formą.

žmonių, ieškančių nominaci
jos, yra keli, ar dagi keliolika. 
Visi jie turi savo šalininkų, bet 
stipriausiais yra du: William 
Gibbs McAdoo, kalifornietis, 
buv. prezidento Wilsono žentas, 
ir New Yorko valstijos guber
natorius Albert Smith.

Pirmąjį, taigi McAdoo remia 
daugiausia pietų konservato
riai, vakarų progresivieji, “sau
sieji” (prohibicijos išlaikymo 
šalininkai), ir Ku-klux-klanie- 
čiai.

Apie Al. Smithą spiečiasi ir 
jį remia rytų konservatoriai ir 
“slapieji” (priešininkai visiško 
alkoholinių gėrimų uždraudi
mo), katalikai (mat Smith’as 
yra katalikas?), žydai ir kiti Ku- 
klux-klaniečių priešai.

Jųdviejų šalininkai veda tarp 
savęs atkaklią kovą, ir todėl la
bai gali būt, kad konvencija, bi
jodama partijos skylimo, galų 
gale nenominuos nė McAdoo, nė 
Smitho, o pasirinks kurį nors 
iš kitų esamųjų pretendentų, ar
ba dagi nominaciją gaus koks 
nors “dark horse”.

Gompersas, ėjęs pas Ainošių, 
bus ir pas Kaipošių

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Sanf Gompersas, va
žiavęs Clevelandan į respubliko
nų partijos konvenciją su mal
davimu, kad republikonai j sa
vo platformą įdėtų tam tikrų 
žadėjimų darbininkams, dabar 
bus ir demokratų konvencijoj
su tais pačiais maldavimais. Jis priklausomybės diena; Kalėdų 
šiuo tarpu nesijaučia sveikas, diena ir Boksavimo diena.
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bet tikisi turėsiąs pakankamai 
I jėgų priklaupti prieš demokra
tų kaipošių.

Lietuvis paskendo, grimz 
damojoj smilty

Antanas Antanaitis žuvo baisia 
mirtim savo žmonai ir vai
kams matant.

S.L.A. Seimas
Seimas apseina be

įvyko 
bet 
raminti.

pirmi susikirtimai seime, 
bolševikai sumušti ir ap-

(Telegrama Naujienom s)

WILKES BARRE, Pa., bir
želio 24 d. — S. L. A. Seimo an
troji sesija tęsėsi tik dvi valan
das.

Pirmas susikirtimas įvyko, 
kada prieita prie paskyrimo 
(seimo) komisijų. Reikalavimas 
kad komisijos butų renkamos 
buvo sumuštas 75-kiais balsais 
prieš 52. Kai kurie susilaikė nuo 
balsavimo. Po to pirmininkas 
paskyrė komisijas jau be jokių 
protestų.

Kotelio salė pasirodė perma- 
ža. Todėl Seynas rytoj susirinks 
Y. M. C. 'A. salėje.

Lietuvių Socialis 
Iii Sąjungos Kon 

ferencija
WILKES BARRE, Pa., birže

lio 23. — Vakar čia prasidėjo 
L. S. S. konferencija. Dalyvau
ja dešimt delegatų ir trys su 
patariamuoju balsu.

WILKES BARRE, Pa., birž. 
22. — Prie savo namų Swoyers- 
villėj, netoli nuo Wilkes Barre’s, 
baisia mirtim žuvo lietuvis An
tanas Antanaitis. ’

Išėjęs ką ten veikti jis pa
kliuvo į grimzdamosios smilties 
verpetą ir ėmė skęsti. Jis sten
gės visomis jėgomis išsikap
styti, bet grimzdo vis gilyn. Jis 
ėmė šauktis pagalbos. Atbėgo 
jo žmona, vaikai, pagaliau ir 
kaimynai, bet Antanaitis buvo 
jau arti kaklo nugrimzdęs smil
tyse.

Arti prieiti ir ištraukti jį ne-1 Konferencija daro malonaus 
buvo galima. Tada vyrai grie- įspūdžio. Svarstymai eina labai 
be kastuvus bandė atkasti. Dir-| nuosekliai, rimtai ir draugiš- 
bo taip per dvi valandi, bet kiek 
jie atkasė, tiek Antanaitis gi
liau grimzdo.

Pagaliau nelaimingasis visai 
pasinėrė smilty ir ten užtroško. 
Kaimynai prisinešė medžių ir, 
pasidarę apie tą vietą tam tik
ras barikadas, pagaliau kūną iš
ėmė iš smilties. Pašaukti dak
tarai bandė pulmotoro pagalba 
jį atgaivinti, bet atgaivinti ne
bepavyko.

Francija veikiai pripa 
žinsianti Rusiją

PARYŽIUS, birž. 24. — Po
litiniuose rateliuose kalbama, 
kad sovietų Rusijos valdžia bu
sianti veikiai Francijos pripa
žinta. Sako, kad naujoji Fran
cijos valdžia nereikalausianti, 
kad Rusija duotų naujų ir tik
rų pasižadėjimų mokėti seną
sias skolas, bet reikalausianti 
tik, kad sovietai tas skolas pri
pažintų.

Rusijos pripažinimo klausi
mas busiąs tuojau paimtas svar
styti, kai tik premjeras sugrį- 
šiąs iš Belgijos.

kai.
Tvarkos vedėju išrinktas d. 

P. Miller, iš Chicagos; sekreto
rium A. Žymontas, taipgi iš 
Chicagos.

Rezoliucijų komisijon įeina 
dd. P. Grigaitis, A. žymontas 
ir P. Milleris. Konstitucijos ko
misijon dd. P. Grigaitis ir A. 
žymontas.

Gauta pasveikinimai nuo LSS. 
81 kp. ir $5 aukų konferencijos 
lėšų padengimui. Nuo LSS. VIII 
Rajono ir taipgi aukų $.5 kon
ferencijos lėšų padengimui.

Ir žodžiu pasveikinimas nuo 
Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos pirmininko, Centro 
Komiteto vardu.

šiandien komisijos ruošia re
zoliucijas. Posėdis, turbut, pra
sidės antradienio rytą.

Visų delegatų ūpas labai ge
ras, ir manoma, kad bus pada
ryta daug gelrų tarimų netik 
Lietuvių Socialistų Sąjungos la
bui, bet ir aplamai lietuvių dar
bininkų klasei.

A. žymontas.

Bedievuko auka
—u—;—

Kunigas MYKOLAS G1L- 
BRIDE, kurs nesenai tapo be- 
dievuko Jono Kingo nušautas. 
— Kunigas Gilbride, šv. Mari
jos bažnyčios klebonas Dracut’e, 
Mass., buvo pašauktas pas mir
štantį Kingo tėvą. Kai kunigas 
davė ligoniui paskutinį patepi
mą, vidun įėjo sūnūs, kurs bu
vo bedievukas, ir pareikalavo, 
kad kunigas tuojau išsinėšintų. 
Kunigui atsisakius tatai pada
ryti, jaunasis King’as išsitrau
kė revolverį ir jį nušovė.

JONAS KING, kur nušovė 
kunigą Mykolą Gilbridą. Kai po
licija jį norėjo suimti, jis pa
šovė dar vieną policistą.

Oro lakūno lenktynės 
. su saule

Saulės nepralenkė, bet vis tik 
jis perskrido skersai Ameri
ką nuo aušros lig sambrėš
kio.

FRANCISCO, Cal., birž. 
Aviatorius leitenantas 
L. Maughan vakar pa-

SAN 
24. — 
Russell 
darė kaip ir lenktynes su sau
le, savo vienos dienos kelionėj 
aeroplanu iš New Yorko į San 
Francisco, taigi skersai visą 
Šiaurės Amerikos kontinentą. 
Ir jam bemaž nepavyko tatai 
padaryti. Jeigu jam nebūtų 
reikėję keliose ^vietose sustoti 

'pasiimti gazolino, pavalgyti, ir 
j tuo budu keletą valandų sugai
šti, jis gal butų tikrai išlaikęs 
lenktynes su saule....

I Maughan išskrido iš Mitchell 
Field, New Yorke, lygiai 3 va
landą ryto, ir tą pačią dieną, 
9:43 vai. vakaro atvyko į Crissy 
Field, San Francisco, tuo budu 
padarydamas oru 2,600 mailių 
per 211/2 valandos, iš kurių apie 
keturias su viršum valandas jam 
teko sugaišti penkiose vietose 
sustojant.

Didelis patvinys Kinuose
Daug 

liai 
nūs

žmonių žuvę ir materia- 
nuostoliai siekią milijo- 
dolerių.

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 24 
— Telegrama iš Fučau prane
ša, kad staigus Min upės išsi
liejimas Fukien provincijoj pa
daręs neapsakomos gyvento
jams žalos. Daug žmonių esą 
žuvę, ir materialiai nuostoliai 
siekią milijonus dolerių. Trys 
ketvirtdaliai Fučau miesto ap
semta; dideli ryžių ir arbatos 
sandėliai sunaikinta.

Virinkit vandenį!
Sveikatos Departamento įspėji

mas Chicagos gyventojams.

Chicagos Sveikatos Departa
mentas įspėja gyventojus ne
gerti nevirinto vandens. Del 
ištikusios praeitą sekmadienį 
audros ir smarkaus lietaus, iš 
miesto subėgo ežeran daug ne
švarumų ir vanduo labai užter
štas, pavojingas gerti. Sveika
tos vyriausybė pataria žmonėms 
gerti tik gerai atvirintą vande
nį.

PAŠALPA DEL VĖSULOS 
NUKENTĖJUSIEMS 

FARMERIAMS

Lietuvos žinios.
ŽMOGŽUDYBĖ

PANEVĖŽYS [PB] — Pa
nevėžio apskrities, Šeduvos vai 
sčiaus, iš Žybartų kaimo Stasys 
Plungė gegužės 1 d. atvyko i 
Šeduvą :r susitiko v.u Juozu Bd- 
čmnu iš Radviu i:ii; dvaro, .<2 
metų vaikinu; r bu dieną ••.i- 
gėrė. Stasys Plungė turėjo . u 
savim 65 litus. abu kar
tu išėjo iš mieste:;g 3 kil. nuo 
Šeduvos Pavartyčių miške, ILo- 
čiunas nužudė uvo draugą. Nu
žudytasis Stasys Plungė turėjo 
apie 30 žaizdų, uitų ir piauvu 
miliu; subadyto g; i va, kaklas, 
pilvas ir rankos. I ’-alčiunas, nu 
žudęs Plungę, čia pat miške už 
kasė jo lavoną. Kaltinamasis 
pasislėpė.

KAIP EINA ŽEMĖS REFOR
MOS VYKINIMAS LIETUVOJ

GAISRAI DEL NEATSAR
GUMO

Dusetai. — š. m. gegužės 19 
ir 20 Peškaitiškių ir Dikmonių 
kiamuose, Dusetų valsč., Eže
rėlių apskr. kilo didelių gaisrų. 
Gegužės 19 rylą Peškaitiškių 
kaime iš kamino užsidegė Adol
fo Andriulio namai. Pakilęs di
delis vėjas permetė ugnį ir į 
Juozo Andriuno namus. Sude
gė nauja gyvenamoji troba, dvi 
klėtys ir tvartai; viso nuosto
liai siekia su viršum 50 tūks
tančių litų.

Gegužės 20 netoliese ištiko 
naujas gaisras. Antanas Plin
ka užgesintų anglių pabėrė ant 
savo prieklėčio. Bet pasirodė, 
kad jie nebuvo visiškai užge
sinti. Vėjas išputo angliuos ug
nies. Iš jos užsidegė klėtis, pa
skiau kitos trobos. Netrukus, 
nuo jo trobų ugnis pasiekė kai
myno Prano Liesio, kurio su
degė gyvenamoji troba ir kie
tis; išgelbėta maža kas. Tik 
subėgus daugiau žmonių ugnis 
apgesinta.

Kaunas. — Anot “Lietuvos 
Ūkio” Nr. 19 (4), per laikotar
pį 1919 - 1923 metų išparce
liuota iš viso dvarų 675, bend
ru plotu 146,371 ha. Tame plo
te padaryta iš viso 13,598 skly
pų, t. y. tiek šeimynų aprūpin
ta žeme.

Daugiausia dvarų išparce
liuota Mariampolės apskr.
63 dv.; mažiausia — Kretingos 
apskr. — 14 dvarų. Daugiau
sia sklypų padaryta Vilkaviš
kio apskr. — 1308; mažiausia 
—■ Telšių apskr. 102 sklypai. 

Ploto atžvilgiu daugiausia iš
parceliuota Šiaulių apskrityje, 
net 16,876 ha, mažiausia — 
Telšių apskr. — 1370 ha. .

1923 metais duota žemės 
5121 mažažemiui, 5431 beže
miui ir 114 amatininkams. Ka
rių žeme aprūpinta 2916, iš jų 
639 kariams suteikta žemės be 
išperkamųjų mokesnių.

PINIGŲ, MATYT, YRA!

Kaunas. — Per pirmus š. 
m. 3 įnėn. valstybinės degtinės 
K) laipsnių parduota 1,387,262 
litrai ir 95 laipsnių 55,579 lit
rai už 7,661,684 litus. O žmo
nes sako, kad pinigų Lietuvoje 
nėra. Jei girtavimas tokiu tem
pu eis per visus metus, tai Lie
tuvos gyventojai tik valstybi
nėm degtines išgers už 30 milio- 
nų litų. Už tuos pinigus, skai
tant prieškarinėmis kainomis, 
butų galima nutiesti apie pus
antro šimto kilometrų gelžke- 
lių. Prie šios gražios sumos 
dar reikėtų pridėti pinigus, 
prageriamus už alų ir už slap
ta gabenamus iš užsienio svai
galus, kurie taip pat sudarytų 
nemažą sumą.

Čekai mažina švenčių 
skaičių

Austrija panaikina vizas
Įveda naują, pasportų sistemą 

tikslu palengvinti tarptautinį 
susisiekimą.

PRAGA, birž. 24. — Po ilgų 
derybų tarp socialistų ir kleri
kalų partijų, pagaliau susitar
ia peržiūrėti švenčiamųjų Čeko
slovakijoj dienų kalendorių ir 
janaikinti daugelį religinių šven
čių, kaipo Austrijos imperijos 
jalai ką.

Be sekmadienių, oficialėmis 
šventėmis pasiliks tik Naujų 
Vietų diena; Velykų pirmadie
nis; Sekminių pirmadienis; Ge
gužės 1; Liepos 5, kaipo pami
nėjimas biblijos išvertimo į slo
vėnų kalbą; Liepos 6 — Jono 
luso diena; Spalio 28 — Ne-

VIENA, birž. 24. — Austri
jos valdžia nutarė panaikinti 
pasportų vizas, pakeičiant jas 
tamj tikrais ženkleliais, gauna
mais įvairiose verslo organiza
cijose, turistų kliubuose ir ki
tokiose įstaigose. Pasporto žen
kleliui reikės mokėti apie 2 do
leriu ištisiems metams, 1 dol. 
vienai kelionei užsienin ir at
gal, ir 24 centai pervažiavi
mui.

Valdžia mano, kad tokia vi
zų sistemos reforma daug pa
lengvins užsienio kelionėms ir 
tikis, kad ir kiti krąštai priims 
panašią sistemą.

♦

Chicago ir apielinkė. — šian
die nepastovus oras; reikia 
laukt lietaus su perkūnijomis; 
m<Jnka temperatūros atmaina; 
vidutinis mainąsis vėjas. •

Vakar vidutiniai temperatū
ra siekė 680 F.

Šiandie saulė teka 5:15, leid
žias 8:29.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, birž. 24 d., užsienio pini
gų ne mažiaus kaip už $26,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ............... $4.57
Danijos, 100 kronų ............... $16.93.
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ............. $5.25
Lietuvos, 100 litų ............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ........ $18.57
Olandijos, 1OO florinų .............  $37.44
Suomijos, 100 markių .....  $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 i f rankų .......  $17.75

ST. PAUL, Minu., birž. 24. — 
Valstijos pašalpos taryba nuta
rė paskirti 10,000 dolerių pašal
pos farmeiriams, nukentėju- 
siems dėl tornado, kurs praeitą 
sekmadienį Tracy-Balatno dis- 
trikte daug namų sugriovė ir 
;ris žmones užmušė.

41 KALINYS IŠTRUKO

MEMPHIS, Tenn., birž. 24. 
— Prasikasę po pamatais urvą, 
iš Shelby kauntės kalėjimo pra
eitą naktį pabėgo keturiasde
šimt vienas kalinys. Neužilgio. 
keturi jų buvo sugauti, bet ki
tų kol kas nepavyko surasti.

GEN. HUERTA NUKAUTAS

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
24. — Generolas Alfonso de la 
Huerta, nįaištininkų vado bro- 
is esąs • mūšy su federale ka

riuomene užmuštas, skelbia se- 
natoriaus Christobalo Castillos 
gauta telegrama.

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 

. perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

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

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

NAUJAM
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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ŠEŠIAS
DEŠIMTIS
SEPTYNI

MILK

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

Kad būtumėt tikri, kad gautumėt
absoliutiškai šviežų, grynų pienų tam
dalykui, jie pastatė savo pirmų išdir-

. bystę netoli ganyklų kur ganosi gal
vijai Kiekviena nauja išdirbyste 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.

Pilna kianų galite laikyti pentrėje
— atsakantis dalykas visuomet ant
rankų. Jis užsilaiko bile kokiame kli
mate bile kokį laikų. Net ir po ati
darymo jis bus geras keletu dienų le-
daunėj 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.

Jei jus norite žinoti kaip virti su
Borden’s Evaporated Pienu, išpiidy-
kite kuponą pažymint kokį receptu
jus norite ir mes atsiųsime jį jums
dykai.

Borden Building New York

KUPONAS

Pudingai

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

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

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 So. Halsted St.

' s ..

KORESPONDENCIJOS
L---------------------- ----------—-------- *

$30. Žinoma, buvo ir pasiplu- 
dinių iš abiejų pusių. Jei kas 
rimtesnį klausimą paklaus^ 
tai Bimba atsakė plūdimu. «

—JRėporteris.

Dėl Blogo Miego, Ner- 
; viškumo Nuvargu

sio Iš Persidirbi- 
mo Jautimo

Pittsburgli, Pa.
A. Bimbos Prakalbos.

Birželio 12 d. vietos bolše
vikai buvo surengę prakalbas 
A. Bimbai, L. M. I). svetainėj. 
Buvo garsinama, kad tas “gar
susis kalbėtojas” kalbėsiąs apie 
“'Laisvės” bylą su kun. Pet
kum. Žmonių buvo susirinkę 
apie 10, matomai, dėl žingeidu
mo ką tas kalbėtojas pasakys 
apie bylą. O beto, juk jau pas 
mus prakalbos senai ir buvo.

Bimba pirmąją savo kalbos 
dalį pašventė neva kritikai 
klerikalizmo ir taipogi augi
mui Amerikos lietuvių progre
syviu judėjimo. “Laisvę” ir 
bolševikus statė kaipo auklėto
jus to progresyviu judėjimo ir 
jis, pasak Bimbos, yra gana 
stiprus. Kuogeriausias to pa- 
vyzdis buvęs progresistų susi
kirtimas su klerikalais regist
racijos klausimu.

Savinas svetimus 
nuopelnus.

Kad registracijos klausimas 
buvo progresyvaus ' judėjimo 
susikirtimas su klerikalais, tai 
tą mes visi gerai žinome ir be 
Bimbos pasakos. Progresyvis 
judėjimas išėjo laimėtojum 
priversdamas Lietuvos valdžią 
tą registraciją atidėti į šalį, 
šis ,nuopelnas nepriklauso nė 
Bimbai, nė “Laisvei,” nes jie 
buvo geriausi talkininkai kle
rikalams. Kada Pittsburgho 
draugijos, vadovaujamos L. M. 
D. ir S. L. A. 3 Apskričio ren
gė protesto mitingą prieš re
gistraciją, tai bolševikai kar
iu su klerikalais rėkė kad ne
reikia protestuoti. Vieni sakė, 
kad gerai tiems “svoločiams” 
kam jie rėmė tą buožių val
džią, tegul juos dabar skuta. 
Antri, žinoma, sakėy kad tai 
šventas Lietuvos valdžios pat
varkymas; tik neškit pinigus 
ir registruokitės.

Tas pats buvo ir kitose kolo
nijose. Bereikalingai p. Bimba 
savinas neužpelnytus nuopel
nus. Ir p. Bimba tenemano, 
kad Amerikos Lietuviai turi 
tokią trumpą atminti, kad ne
galėtų atsiminti kiek bolševi
kai “pasitarnavo” dėl panaiki
nimo registracijos.

Bimba giriasi, kad bolševi
kai ir “Laisvė” stovi priešaky
je Amerikos lietuvių judėjimo 
ir jei “Laisvę” kun. Petkus nu- 
provotų, tai jau butų pabaiga 
visam Amerikos lietuvių pro

gresyviam judėjimui. Tik mes 
visi gerai žinome, kad “Lais
vė” ir bolševikai pasitarnavo 
ne progresyviam judėjimui, ale 
klerikalam/s, griaudami vieny
bę tarp progresyvio judėjimo ir 
duodami progą įsigalėti kleri
kalams ne lik čionai Amerikoj, 
ale ir Lietuvoj. Jei ne bolševi
kų boikotas Steigiamojo Sei
mo, tai šiandien Lietuvoj ne
būtų klerikalai tokie galingi. 
Man rodos, kad ir Bimba ne 
užmiršo kai bolševikai vadino 
Steigiamąjį Seimą Kauno “cir
kam” ir sakėj kad durniai tik 
eina į tą cirką. , Po kiek laiko 
ir patys ėmė siūlytis Lietuvos 
žmonėms, kad ir juos rinktų į 
tą cirką. Matomai kaip “Lais
vei” prireikėjo pinigų bylos 
vedimui su kun. Petkum, tai 
tada j£i atsirado ir progresy
vis judėjimas. Ji stato save į 
pryšakį to progresyvio judėji
mo, kad gavus daugiau dole
rių.

Skelbia humbugą.

kelis syk storesnę knygą. Jis 
už savo darbą imąs po $12 į 
valandą, tai reiksią desėtkus 
tūkstančių dolerių ir jei “Lais
vė” pralaimėsianti bylą, tai 
nebus galima ne pusę žodžio 
ištarti nei prieš kunigus nei 
prieš tikybą. Matomai, Bimba 
mano, kad jo prakalbos klau
sytojai yra tokie beibės, kad 
patikės jo kvailoms pasakoms. 
Kiek žinoma, “Laisves” byla 
yra ne už kritiką tikybos, o už 
aprašymą kun. Petkaus santy
kių su jo gaspadine. Jei eitų 
byla delei kritikos tikybos, tai 
kunigų advokatai nereikėtų 
daryti vertimus iš “Laisvės”, 
nes yra įvadas anglų kalboje 
parašytų storų ir gana daug 
knygų kritikuojančių kuitfguis 
ir tikėjimą. Už tai nebuvo nė 
vienas ne kalėjime, nė kur ki
tur. Ir lietuvių kalboje yra 
kur kas daugiau parašytos kri
tikos negu “Laisvėje” buvo 
arba bus kada.

Atvirai reikia pasisakyti, 
kad dabartinė “Laisvės” byla 
su kun. Petkum yra auksine 
proga “Laisvės” štabui, neiš
skiriant nė paties Bimbos pasi
rinkti dolerių iš mažiau" pro
taujančių žmonelių, nes dabar
tinės Bimbos misijos tikslas ir 
yra pasirinkti dolerių, kad bu
tų galima nuvažiuoti į St. 
Paul konvenciją.

Aukų surinkta $26.75.
Antru atveju kalbėjo apie 

A. I>. P. kaipo vienatinį išga
nymą darbininkų. Buvo ir 
klausimų. Daugiausiai puolė 
Semsis, prikišdamas Bimbai 
kokius tai $14. Bimba jam at
sake, kad Semsis nunešęs jo

Grand Rapids, Mich.
T“ >

Gulbiniškis rašydamas “Nau
jienų” No 147 žinutę iš Granai 
Rapids apsilenkė vielomis su 
tiesa. Jam atrodo, kad tautinin
kai pralaimėjo rinkimus delega
to į SLA. Seimą* todėl, kad jie 
remia korporantus. Marčiulio- 
niui su Banaičiu prakalbas su
rengė žmones jokiai partijai ne
priklausantys. Bereikalo ati
duodama kreditas tautininkams 
už aukavimą dvidešimt penkinių, 
nese aš pats gerai žinau, kad di
desnės aukos per penkis dolerius 
nebuvo. Prie SLA. 60 kuopos 
jok i s Sakalauskas nepriklauso 
ir delegatu į seimą išrinktas A. 
Daukša. Komunistai išrinko sa
vo žmogų ne dėlto, kad jie suda
ro didžiumą, bet dėlto, kad ma
žai narių lanko susirinkimus. 
Kuopa turi virš 160 narių, c 
per rinkimus buvo tik 64i nariai. 
Kandidatai buvo: A. Daukša, 
komnistas ir A. Bernotas, tau
tininkas; balsų gavo pirmas 36 
ir antras 28.

—60 kp. nutarimų raštinin.,
M. Aleksiunas.

'Naujienų No. 147 birželio 17 
d. tilpusioj korespondencijoj iš 
Grand Rapids, Mich., įsiskverbė 
nemaloni klaida, kurią būtinai 
reikia pataisyti. Vietoj kur pa
sakyta: išrinktasis Sakalauskas 
į SLA. Seimą, turi būti Daukšas. 
Sakalauskas tik propagandą va
rė ,o prie SLA. visai nepriklau
so.—Gulbiniškis.
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Užlaikyki! 
Savo Kūdikį 
Vesiu Karštą 
Naktį 

*
Nedaleiskite jam kentė
ti. Johnson’s Baby Pow-. 
der sulaikys jį nuo ver
kimo. Jis taipgi geras 
nuo niežėjimo, džiovina 
sušlapintą, išgydo sužei
dimus ir iššutintus. Jei 
norite, kad jūsų kūdikis 
butų sveikas atsiminkite,

r

kad jus privalote pirkti 
Johnson’s Baby Powder. 
Jis yra geriausiai pada
rytas vaikų pauderis. Jū
sų gydytojas arba aptie- 
korius pasakys tai. Nu
sipirkite jį šiandien ir 
vartokite ant jūsų kūdi
kio kasdien.

Kalendorius!
• . -

Pagalios štai' Yra Nauja Gyduolė, 
Kuri Duoda Tūkstančiams Nuo
stabų Palengvinimą ir Užgančdini- 

itią j Kelias Dienas.

JeiJusų miegas nėra ištisus ir gai
vinantis ir Jus jaučiatės nervuotu ir 
pavargusiu rytmetyje, tai eik pas Jū
sų aptiekoriu ir nusipirk tų naujų gy
duolių, Nuga-Tone. Jis daugiau negu 
nustebins Jumis, kaip greitai Jisai 
Veikia. Jis suteikia gaivinantį miegą, 
stiprius, patvarius nervus, gerą ape
titą, puikų žlebčiojimą, reguliarį vi
durių veikimą, gausiai entuziazmo, 
gyvumo ir veikmes, ši nauja gyduo
le, Nuga-Tone stebėtinai veikia vidu
rių užkietėjimo ligose, išpūtimuose, 
vidurių skaudėjimuose, galvos skau
dėjime, piktume ir t. t. Jus ken
čiate nuo tų blogumų, Jus būtinai pri
valote išmėginti šią gyduolę, taip, 
kairi daro tūkstančiai kitų žmonių kas 
mėnuo. Jums nieko nekainuos jeigu 
Jtims nepagelbėtų. Jis yra malonus 
imti ir Jus tuojaus pradėsit geriau 
jaustis. Imk jį nors per keletą dienų 
ir jei Jus nesijausit goriau ir neat- 
rodysit geriau, nunešk likusią pakin
ko dalį pas Jūsų aptiekoriu ir jis su
gražins Jums Jūsų pinigus. Nuga- 
Tone išdirbėjai , taip gerai žinodamf, 
ką jis padarys dėl Jūsų, įsako vi
siems aptiekoriams garantuoti jį ar 
sugražinti Jūsų pinigus jeigu neuž
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir parduodam-as per vi
su aptiekorius. •

(Apskelbimas)
f— ............. ■■ 11115

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėlę

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAT-'j 
NYTI VISADOS KREIPKITkS Į 
PAS MUS. TAS JUMS BUSX 

ANT NAUDOS. k

S. L. FABION AS CO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, o

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn St., Room 111-11 f 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel.: Bovlevard 1310 

Valandos: aue 6 iki « v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. I

NedUipmia nuo 9 iki 12 ryte. 4

JOHN KUCHENSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki A y. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Faunas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgišiau 

lengvomis išlygomis.

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda ,b^las visuose Teismuose, Byrami, 
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
ptrdavimo Dokumentus ir {galiojimui

7 South Dearborn Street
ROOM 1538 TRIBŪNE BU1LDING

, Telefonas Randoiph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

Bimba norėdamas daugiau 
dolerių iškaulyti, pradėjo pasa
koti kad kunigai tur pasamdę 
advokatą, kurs turi padaręs 
dviejų metų “Laisvės” verti
mus, kurie sudarą storą kny
gą. Tie vertimai nieko bendro 
neturį su kun. Petkaus kalti
nimu, o tik vien esanti surink
ta iš “Laisvės” kunigų ir tiky
bos kritika. Dabar “Laisvės” ' 
advokatas turėsiąs parašyti da

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

t

327 E. St., So. Boston, Mass.
i i < >

Kaina $60
Tuomi padarysi didelj smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais ausirašinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauaia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai ra
šyti.

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.
Vi. ....... . I ani.fn. i.......... ....

f” ... .... *..... »—«*■■■....... *
Koperatyvinė knygų 
leidimo, bei laisvo 
švietimo darbo Lie

tuvoj.

“KULTŪROS” B-VE
Siūlo amerikiečiams lie

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

Užsisakykit iliustruotą, 
mėnesinį populeraus mok
slo žurnalą “KULTŪRĄ”,

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

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.

“Kultūros” b-vė,
Šiauliai (Lituania),

Dvaro g. 24.

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

Room 909 Chicago Trust Bailding
19 Weat Monroe Street, Chicago* 

Telephone Randoiph 2930 
Rez. 8203 So. Halsted 8t.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-516
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randoiph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana Avė.

Teki Pullman 6377.

...................................
Tel. Dearborn 0057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiostyj}
Rooaa 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG,
77 W. Washington St.

Cor. Waakington A Clark

Kamą TeLi Eyde Perk 839a
-- --------------------------------------- ■ ■

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

Ofisas: •
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washtngton St.
Tel. Central 6206 

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

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

V, W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 8e. La Šalie St. Room &SŠ 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Babted St., CMeage.
Tel. Yards 4681

.................. ..................- --C
......... , " \ ; , „ - ~ -

J. BUCERZAN 1
1 ADVOKATAS
i Notary Public

3405 Dcodor Street
Phone: Indiana Uarbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.
..............  .................... jyj. , ,, ...................... . , -

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
■' Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. SutaUpykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo tnusų.

■ PEOPI.ES PLUMBING AND
>•;HEATING SUPPLY CO.

į. 490 Milwaukee Avė. and 
461 N Halsted St.

Haymarket 1018, Haymarket 4221

PEOPI.ES


Trečiadienis, Birž. 25, 1924
r

Cukrinių pyragaičių receptas.Kį IR KAIP VIRTI

Druska sutraukia pienų; da
rant košę su pienu arba pieno 
sriubų, druskos nereikia dėti 
kol valgis nėra išvirtas.

pridėjus truputį amonijos; iš
plauk, ištepk, džiovink pavė
syj. ‘ .MUSŲ MOTERIMS

........... Veda Dora Vilkienė —■

NAUJIENOS, ChiclgO, m

Pamidorių sriuba. kų.
puodukų sviesto arba tau-

pu- 
nu- 

įpilk kvortų šviežio pie- 
nu-

Tai. Blvd. 8188 
1L Woitkewlal 

BANIS j 
AKD1ERKA 

Turiu- patyrimu 
Pasekmingai pa* 
tarnauju mote*

amo ideknenansl 
atsitikime. Teiki! 

^ypatišką prižiūri* 
Ijimą. Duodu jmm 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Sosth ’ 
Halsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
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-

šiltas lietaus vanduo su ‘so
da išima taukus iš skalbiamų 
drapanų.

Speciale Exkursija Lietuvon
LIEPOS 5 D. MILŽINU LAIVU “LEVIATHAN”, 

KURS IŠPLAUKIA Iš NEW'YORKO KLAI-
PĖDON PER SOUTRAMPTON’Ą.

Ši ekskursija vadovaujama asmeniui p. John Luth’o, U. S. lini
jų Lietuvių Skyriaus vedėjo, užtikrina jums malonią kelionę aplan
kyti savo seną tėvynę, gimimo ir vaikystės laikų vietą, kartu su 
savaisiais kelionė bus maloni, galėsite savo kalboj dalintis savo 
įspūdžiais.

Keliausite geriausiu ir greičiausiu laivu ir su patogumais, 
lieviathan’e yra dideli kambariai, specialiai moterims salionai, gra
žus vyrų rūkomasis kambarys, didelis, švarus valgomasis kamba
rys, šauni orkestrą ir viskas, kas padarys jūsų kelionę malone.

Ar esi Amerikos pilietis, ar ne, gausite certifikatą leidžiantį 
Jums saugiai sugrįžti Amerikon bėgyj vienų metų.

Rašyk p. Luth’ui klausdami informacijų šiandien ar užeik 
ofisan:

2 puoduku cukraus.
4 tryniai.
14 puoduko saldaus arba 

rūgštaus pieno.
3Į4 puodukų miltų.

2 šaukštuku baking powder. 
Yį, šaukštuko sodos.
1/2 šaukštuko druskos.
Labai gerai ištrink sviestų 

arba taukus, pridėk cukrų ir 
; pridėk neplaktų 

; pripilk 
pieno, o ant galo sudėk visus 
sausus dalykus. Padėk į le- 
daunę ir laikyk per naktį, ar
ba keletu valandų dienos laike. 
Supiaustyk į 
ritinius ir kepk 
mitų. Ši porcija 
nūs piragaičių.

Amoni jos šaukštelis 
n į nuvalo sidabrinius 
nius daiktus.

j vande- 
ir auksi-

ant pa-Kad netuptų musės 
veikslų rėmų ir kandelabrų, 
patrink liavendrų aliejumi.

Sukapok smulkiai tris pomi
dorus, sudėk j/ž kvortos šalto 
vandens, virk kol pasidarys 
minkšti, pridėk žiupsnelį so
dos. Pomidorų rūgštis susimai
šius su soda padarys daug 
tų, bet kaip putos truputį 
si sės
no ir kaip jau baigia virti, 
kelk nuo ugnies ir įdėk šmo-. — ------,
telį /sviesto kjaušii^io didumo, kiaušinių ir vėl plak; 
pipirų ir druskos kiek reikia ir 1 _
tris mažus sausainius plona 
iškočiotus. Paduok visai 
ta. v

Mėsos rituliai.

■ vėl trink; šaukštelis tarputino virinant 
drapanas gelbsti jų baliniui.

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

i 
karš-

inčio storumo 
pečiuje 15 mi- 
padaro 8 tuzi-

vie-Paimk du svaru mėsos; 
nų svarų jautienos, kitų kiau
lienos arba veršienos. Geriau
sia yra veršiena su kiauliena 
ir plonai sumalk. Pridėk bal
tos, sausos išmirkytos duonos 
kokį H svaro, 2 svogūnu, pipi
rų, druskos ir 2 kiaušiniu. Vis
ką gerai sumaišyk; padaryk ri
tulius, apveik miltais ir kepk 
ant sviesto arba lašiniukų. 
Kaip gerai apsikeps pripilk 
stiklinę karšto vandens arba 
sriubos, pridėk kokius 2—3 
šaukštus rūgščios Smetonos ir 
duok
stalų su bulvėmis, makaronais 
arba daržovėmis.

Saules spindulių” pyragas.

užvirti. Gali paduoti į

1/2 puoduko sviesto.
1 puoduko cukraus.
1 puodukų pieno.
3 šaukštukus baking powder. 

šaukštukų citrinų sunkos, 
trynius.

Suplak cukrų su sviestu, 
trink pakol pasidarys visai bal
tas kaip putos, pridėk išplak
tus trynius, pridėk išsijotus 
miltus su baking powder. Pri
pilk pieno, citrinų sunkos ir 
gerai išmaišyk. Kepk ne labai 
karštame pečiuje.

9

Jautienos kepalas Avižinė ir korninė duona.

Jei virtos bulvės išverta kiek 
pergreitai, uždenk jas rank
šluosčiu vietoje dangčio.

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

Optomatrlat
TaL Boulavar4 UIT

/j^DR. HERZMAN'^B
-IŠ RUSIJOS—
Garai lietuviams žinomas psr 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronlikaa Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naa- 
jausiua metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1028 W.
18th St., netoli Morgan St

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą, 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarais.

( Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4180

2 svarų sumaltos jautienos.
V2 svaro sūdytų lašinių 

pork).
11/2 puoduko sugrustų 

kėsų.
2 kiaušiniu, druskos ir 

rų, šmotuką sviesto.
Sudėk j kepamų indų, 

minkyk su rankomis ir 
pausk gerai. Užpilk pusę 
tos tomečių ir kepk apie
landų. Tai yra skanus, pigus ir 
geras valgis.

Prisiuntė Ona Vilkienė.
Wheeler, Mich.

(salt

kre-

pipi-
5
2
2

su
su s- 
l)le- 
va-

1 puodukų kviečių miltų.
11/2 puoduko, “cornmeal.” 

puodukų “oatmeal”. 
šaukštuką druskos, 
šaukštukus baking 
šaukštu cukraus, 
šaukštu ištarpintų

V/į, puoduko pieno.
Sumaišyk ir išsijok 

r kornų miltus, druskų 
ing povvder. Pridėk cukrų, pri
dėk “oatmeal”, taukus ir pie
nų. Sudėk į lėkštų ištaukuotų 
blėtų ir kepk vidutiniai karš
tame pečiuje.

Telefonai!

MH So. Halsted St.

powder.

taukų.

Kampaa 47-to. tat. 
1-roa lubeba 

i. „J

Telephona Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 So. Ashland Ava.

Ofiso Valandos) nuo 1Q iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 Ud 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai

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

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, III

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 9 
Nedėliotum nuo 10 iki L 

Te. Boulevard 7679

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvis Akių Specialistas

UNITED STATES LINES
45 Broadway, New York City.
110 So. Dearborn St., Chicago, III.

Managing Operators for
United States Shipping Board

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

Makaronai su suriu.

paš- 
ma- 
šal- 

ant pečiaus

gilios 
dugnų

Išklok apskričios 
tetams skardinėlės 
karonų šmočiukais, 
tu vandeniu, uždėk
ir virk gerai, pripilk daugiai 
vandens, jei reikia, paskui iš
klok plonais sūrio riešais ir 
sausainių trupiniais; įdėk drus
kos ir kelis mažus sviesto 
šmotelius. Sumušk vienų kiau
šinį, įpilk tiek pieno, kad 
semtų gerai, užpilk ir kepk 
lengva apie valandų laiko.

ap- 
pa-

Sa*otos iš obuolių.

Nulupk ir supiaustyk obuo
lius į mažus šmotelius. Su
piaustyk tiek pat selerų (1 puo
dukų obuolių, 1 puodukų sele
rų), smulkiai sukapok kokius

džia grietine, į kurių įspausi 
truputį citrinos sunkų ir įdėsi 
2 šaukštuku cukraus.* Jeigu no
ri gali vartoti prancūziškų da
žnių. Padaryk tiek dažalo, kad 
obuoliai ir scderos nebūtų sau
sos. Paduok ant salotų lapų.

Obuolių ir teš*os pudingas

Sudėk kiek nori supiaustytų 
obuolių į lėkštų išsviestuotą 
molinį bliudėlį ir apibarstyk 
cinamonais (geriausia beveik 
pripildyti). Padėk tešlų iš 1 
šaukštuko sviesto.

1/2 puoduko cukraus, 1 kiau- 
šnų.

1/2 puoduko pieno, 1 puodukų 
miltų išsijotų su šaukštuku 
baking powder. Užpilk tešlų 
ant obuolių. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje iki tešla iš 
keps ir net parus. Reikia val
gyti karštų su saldžia grietine 
arba pienu ir cukrum.

193611.

kviečių 
ir bak-

Kiek laiko reikia daržoves 
virti.

Kad daržovės nepamestų sa
vo vertės reikia jas pirmiau
sia švelniai nuvalyti. Parinkti 
reikia šviežias daržoves. Ge
riausia daržoves virti tą pačių 
dienų, kurių jos yra renkamos. 
Užkaisti reikia daržoves karš
tame, verdančiame vandenyj, 
kitaip ' visokios naudingos 
druskos nustos savo vertės. 
Virk ant mažos ugnies. Var
tok mažai vandens.

Gručkus reikia virti 40 mi
nu tų.

Batvinius reikia virti vieną 
valandų.

Spinakus — 20 minutų. 
Pastarnokus — 30 min. 
Svoguntus, mainyk vandeni 

ir ant galo nupilus vandenį už
pilk pienų.

Pupas ankštyse — vienų va
landų.

Gvildentas pupas — iki vie
nai valandai.

Žalieji kukurūzai — 20—30 
minutų.

Žalieji žirniai — 20 minutų.
Žieminiai arbūzai — 20 min.
Kopūstai — 20—30 minutų; 

įpilk daugiau vandens ir įdėk 
druskos. ,

Morkvos — 30 minutų.
Vaisius — nuo 20 iki 30 mi

nutų.

SEIMININKĖMS 
PATARIMAI

Taukus iš sieninės popieros 
galima išimti uždedant valių 
sugeriamų popierų ir prosijant 
karštu prosu.

Zomšas galima išvalyti maz
gojau t drungname vandenyj, ’

Franklin’o BOTANICAL HEKBS Gy- 
duoaes nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neSo mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 VVallace St., 

Chicago. U. S. A.

No. 1936. Naujausios mados pele
rina. Gali ją pasisiūdinti iš šilko 
dėvėtino, aksomo arba kokios kitokios 
materijos. Vidutinio ūgio moterei 
reikia 3 U yardo 54 colių materijos.

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

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

(Miestas ir valst.)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

Palengvins akių įtempimą, kuri* 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo nervuutu- 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausiai 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.

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

siųsti man pavyzdį No................

Mieros ............................  per krutinę

REAL ESTATE PIRMI MORGICIAI
Kuriuos galima sumomis po $100, $500 ir $1,000. Tie Morgičiai yra visuomet geri, kaip 
ir auksas. Ateikit ir susipažinkit su ponais: Czaikauskas, Šukys, Bagdžiunas ir 
Shimkus. Jie kalba jūsų prigimta kalba ir Jus čia jausitės kaip namuose.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS t

APIE JŪSŲ LIEPOS INVESTMENTUS
Pirm negu nusitarsite, ateikite ir apkalbėkite reikalus su šio banko viršininkais. Jie 
turi pakankamai žinių ir su dideliu malonumu pagelbės Jums išsirinkti investmentą, * 
kuris bus tikrai saugus, liuosas nuo rūpesčių ir duodąs pelną.

CENTRALT“BANK
1112 West 35th Street 

Valstijos Bankas. Clearing House Bankas
TURTAS VIRŠ DEVYNIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ

==

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžę tar
nauti lietuviams.

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1 1707 W. 47tk St.
Valandos nuo *8 iki 12 dieną, nuo 8 
iki 8 vai. vak. Nedčliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Telefonai Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan StM Chicago.
Tejephone 

Boulevard 2160
Valandos 

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

J

Canal 0257 
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

■■■I I ■■ ■■ t

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kadžio Ava. Phonl 
Lafayette 0076. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8160 W. 68 St. Phoaą 
Procpect 0616. Valandos iki U ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospoct 0611

Phone Boulevard 8088
Valandos nuo 6 iki 9 v. 

8601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

Vai. nuo 2 po pietų iki 6 valandai 
ir nuo 9 vakare iki 10 
Phone Boulevard 0696 
......................



Trečiadienis, Birž. 25, 1924

NAUJIENOS
The Lithuanien Daily News 

Published Daily Except Sur 
By The Uthuanian New» Pub. Ch4(

Sditiir M. MHteltta

1789 South Haletad Street 
t, Chlcag«. ui.

Telephone Koosavtlt 850t
_ _ - - ----------—_ __—... .  .

Subscription Kates r 
per year in Canada.

|7J0 per year outsiite of Chieage.
>8.00 per year in Chicago.

8c per copy.

Entered aa Seeond Class Mattm 
March 17th, 1914, at the Port Office 
pf Chicago, Iii., under the act of 
March 2nd, 1879.
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Vienam minėsiu! ... .71

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

I Metams ...........     $8.00
Puse! met< ___ 4.00
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kaip vienas laikraštis sako, I dėjo karą, kad visą pasaulį 
norėtų atkeršyti Amerikai.
Bet ką jie gali padaryti? Pa
šalinti amerikiečius iš Japo
nijos? Bet Japoniją telanko 
tik Amerikos turistai bei 
biznieriai. O tokius žmones 
japonai nevys lauk, nes iš jų 
jie naudos turi. Gali japo
nai boikotuoti Amerikos dir
binius. Bet faktas yra tas, 
kad japonai yra labiau susi- 
interesavę Amerikos rinko
mis neg amerikiečiai Japo
nijos.

Japonai dar galėtų neko- 
operuoti su amerikiečiais 
Azijoje. Vienok tai daryda
mi jie daugiau praloštų, ne
gu išloštų. 0 lenktyniuotis 
si^ Amerika didelio laivyno 
sukūrime japonai negali. 
Tad šiuo tarpu japonai 
turi pasitenkinti tik dantų 
griežimu. Tačiau jeigu 
Amerika susikivirčytų su 
kuria nors didžiųjų valsty
bių, tąsyk Japonija žinotų 
kurią pusę remti. Ir tai var
gu bau Amerikai naudon iš
eitų.

užkariauti.

Amerika yra kontrastų 
šalis, — rašo Hėarsto laik
raštis. Ji visokiais žvilgs? 
niais yra pasižymėjusi.

Federaliniame ižde ir ban
kuose yra sukrauta dau
giau neg pusė pasaulyje 
esančio aukso. Bet nežiū
rint į tai, apie 600,000far- 
merių eina prie bankruto, 
nes paskolos negali gauti.

O tuo tarpu vedama dery
bos paskolinti du tūkstančiu 
milionų dolerių Vokietijai, 
kad pastaroji galėtų mokėti 

. reparacijų mokesnius Fran- 
cijai, kuri už paskolintus iš 
Amerikos keturis tūkstan
čius milionų nemoka nei cen
to nuošimčių.

Amerikoje yra trys žmo
nės, kurių kiekvieno turtas 
atskirai siekia trijų šimtų 
milionų dolerių. Šiaip mi- 
lionierių priskaitoma tūks
tančiai. Bet tie milionieriai 
išsisuka nuo mokesnių, inve
stuodami savo pinigus į liue
sas nuo mokesnių verteny- 
bes.

Švietimo reikalams skiria
ma pasakingos sumos pini
gų. Tačiau karo metu pasi
rodė, kad apie 25% rekrutų 
buvo visiški nemokšos.

Bet didžiausi Amerikos 
dėmė, — tai vaikų darbas. 
1920 m. Amerikos industri
joje dirbo 1,060,858 vaikai 
tarp 10 ir 15 metų amžiaus.- 
Aprokuojama, kad šiandien 
tas skaičius yra dar dides
nis.

Dvejais atvejais kongre
sas bandė pravesti įstaty
mą, kuriuo einant butų 
draužiama vaikus samdyti. 
Bet aukščiausias teismas su
rado, jog toksį įstatymas yra 
nekonstitucinis. Ant galo, 
kongresas priėmė priedą 
prie konstitucijos, kad vai
kų darbas butų panaikintas. 
Tas priedas įeis į galią tik 
tada jeigu jį priims mažiau
sia 36 valstijos.

Tokie tai kontrastai yra 
Amerikoje, kuri yra valdo
ma “nematomos Wall stry- 
čio imperijos”.

Buffalo’j Amerikos Legi
onininkai sumušė George 
Scarborough ,buvusį Illinois 
legisraturos narį. Sumušė 
už tai, kad pastarasis išrodi- 
nėjo Cooljdge’o administra
cijos ydas. ' Mušeikoms va
dovavo armijos oficieras/

Nepasitenkinę tuo, legio
nininkai kreipėsi į miesto 
majorą, prašydami, uždrau
sti gatvėse prakalbas lai-

Visos Buffalo pažangio 
sios organizacijos susivieni
jo daiktan žygiui atremti tą 
reakcininkų puolimą, ir ko
voti už žodžio ir susirinki-

Komisionierius Frank C. 
Perkins, socialistas, rengia
si vesti kovą miesto tarybo
je, kad nebūtų pravesta pat
varkymas varžantis žodžio 
laisvę.

Praeitais metais irgi buvo 
neštas sumanymas suvar

žyti žodžio laisvę, bet dėka 
?erkinso pastangoms suma
nymas tapo atmestas.

Japonijoje eina smarki 
agitacija prieš Jungtines 

, Valstijas dėl priėmimo imi
gracijos įstatymo, kuriuo ei
nant japonams užkertama 
kelias į Ameriką. Japonai,

Vis dar teieškoma pasau- 
inio karo kaltininkų. Ver- 

sailės sutartis ,žinoma, visą 
atsakomybę už karą sukrau
na centralinėms valstybėms. 
3e abejojimo, kitaip nebūtų 
iuvę galima apkrauti Vo
kietiją nepakeliamais repa
racijų mokesniais.

Bet bešalingi tyrinėtojai 
aiškiai matė, jog už pasauli
nį karą atsakomingi yra ne 
vien tik vokiečiai; bet lygiai 
ir sąjungininkai. Žurnale 
“Current History” žymiau
si Amerikos universitetų is
torijos profesoriai nedvejo
dami pasako, jog visą kaltę 
vokiečiams suversti yra ne
sąmonė. Vi$a Europos 
sąjungų sistema, ekonominė 
kompeticija, nepasitikėji
mas ir nuolatinis ginklavi
mosi privedė prie karo, sa
ko vienas profesorių.

Tame, žinoma, nėra nieko 
naujo. Bet gerai jau ir tai, 
kad profesoriai, ant galo, iš
drįso tiesą •pasakyti. Kuo
met “šimto nuošimčių” pa
triotai gelbėjo “Amerikos 
demokratiją” ir imdami po 
dolerį metams algos milio- 
nus susikrovė, tai dauguma 
profesorių tvirtino, jog vo
kiečiai yra hunai, kurie pra-

Poincarė režimui sugniu- 
žus, visas pasaulis liuosiau 
atsiduso. Nesmagioje padė
tyje pasijuto tik lenkų po- 

I nai. Poincarė visais budais 
rėmė militarizmą Lenkijoje. 
Faktinai lenkai buvo 'Fran
ci jos džingų įrankis 'vokie
čiams smaugti. Bet džingų 
klika gavo sagtį. Prie val
džios vairo atsistojo Her- 
riot, kuris kartu su kitais 
pasiuntė lenkų valdžiai pro
testą prieš vykstantį Lenki- 
joje terorą. Tiesa, vėliau 
Herriot paaiškino, jog jis 
prieš lenkų terorą protesta
vęs vardan humaningu- 
mo, o ne tam, kad prispirti 
lenkų nacionalistus laikytis 
konstitucijos. Toliau jis pa
reiškė, jog susipratimas su 
Rusija yra labai pageidau
jama. Tik tokiu budu Eu
ropoje esą bus galima pilną 
santaiką sukurti.

Toki . staigi permąina 
Franci j op politikoje, su* 
prantama, yra gan nemalo
ni lenkų ponams, kurie jau 
nebegali tikėtis paramos iš 
franeuzų savo visokioms žu- 
likiadoms.

Ir Vengrijoje reakcijos 
banga atslūgsta. Prieš kiek 
laiko Budapešte įvyko Kos- 
suth partijos nacionalė kon
vencija. Tai partijai „pri
klauso liberalai. Kuomet 4 / 
konvencijoje pasireiškė nu
sistatymas prieš Habsburgų 
dinastiją, tai policijos virši
ninkas įsimaišė, sakydamas, 
jog jis neįeisiąs dinastiją 
atakuoti. Tarp konvencijos 
delegatų kilo 
trukšmas.
daugiau policijos/ kuri iš
vaikė konvenciją, bet nei 
vieno neareštavo.

Liberalai planuoja suda
ryti bendrą, frontą su soci
aldemokratais prieš regento 
Horthy rėžimą. Laikraščių 
pranešimais, pažangiojo ele
mento įtaka nuolat stiprė
janti.

Tokiu budu Europoj vie
na po kitai griūva . reakcijos 
tvirtovės.

didžiausias
Pašaukta tapo

PROF.
VĖŽIO

A. Janulaitis

Pusinteligenčiai eksportui.^
(Tęsiny*)

Mokslas musų gimnazijose ei
na “švedų” gaminimo pavyzdžiu. 
Iš sodžiaus gyvenimo vaikai per
eina mokintis į miestą, kur mo
kslas senu rusų kurpaliu su
darytas taip, lyg turėtume rei
kalo su miesto vaikais. Taip 
miesto ir kaimo jokio ryšio neb
esti, vaikai turi užmiršti, ką 
mate ir patyrė sodžiuje, nu- 

truksta su juo dvasios ryšiai, 
tarytum mokslas negali rūpin
tis sodžium, tarytum jam tenai 
nėra ko daryti.

Musų gimnazijos neturi kuo 
mokintis. Gali būti vadovėlių 
parašyta. Ar gi to užtenka? 
Stingant knygų, teturėsime pus
inteligenčių. Permaža skaitymo 
literatūra.

Prieš karą turėjome rusų lite
ratūros. Kas norėjo, galėjo 
prasilavinti, galėjo skaityti. O 
Dabar? Rusų raštai išseko, tų 
knygų nebėra ar maža jų beliko, 
dar gi pati kalba mažiau bežino- 
ma. Reikėtų traukti į vakarus, 
ne į rytus, iš ten imti literatū
ros. Bet gimnazija neišmokina 
lengvai skaityti ir kalbėti sveti
ma kalba, kad galėtų pasiskaity
ti. Tat matyti iš baigusiųjų 
gimnaziją ir įstojusių į universi
tetą. Yra tokių gimnazijų, ku
rios tat laiko nereikalingu ba
lastu. Turbūt, tatai dar neišny
ko, kad musų studentai, deje, 
turi pulti prie rusų kalbos ir 
vadovėlių. Ir krautuvės pilnos 
atspausdintų rusų vadovėlių.

Jeigu imtume dailiąją litera
tūrą, tai dar blogiau. Į ją mažiau 
domesio kreipiama.' Vyrauja 
vis švedų mokslo greilintojai. 
Šviet. Min. buvo pradėj us rūpin
tis tąja literatūra, tardama, kad 
knygininkai jos neišleis. Bet ūki
ninkų atstovai abiejų spalvų 
puolė tą sumanymą, lyg susita
rę: teleidžia, sako Ministerija 
vadovėlius, o dailiąja literatūra 
tesirūpina verteivos. O šitie,, 
kaip ir galima butų tikėtis^ ve
lytų atvirkščiai verstis, nes to
kia literatūra dar nepelninga. Ir 
dėlto Europos klasiką iš origina
lo jaunimas neskaito, o lietuviš
kų vertimų neturi. Ir išeina 
nieko' neskaitę, ar tik šio to pa
ragavę iš rusų ištraukų, šviet.

uždarbio, ne to darbo, kurio nio- 
kirtos. Sklandžiai tat nepraeis. 
Bus suirimų, katastrofų asmens 
gyvenime. Tik jaunoji karta 
nėra kalta, kad ją, kol maža bu
vo, pe to mokino, ko reikėjo. Kal
ti vyresnieji kalti pasiųstieji at
stovai, kurie turėjo rūpintis jais, 
o rūpinas tik savim, nes patai- 
ka.li j a. tamsiesiems rinke j ams. 

{statymo ar įsakymo keliu nesu
mažės greitai ir ramiai veržima
sis į “gimnaziją”, gausės tik ne
smagumų. Reikėtų įsitikini
mais kariauti su tuo ūkininkų 
noru išleisti vaikus į “ponus”. 
Geru noru tvarkymas turi būti 
organizuotas, tiksliai sutvarky
tas. Man rodosi, kad musų ūki
ninkų ir iš jų išėjusios inteligen
tijos veržimasis į gimnazijas, 
nėjimas į amatų, ūkio, prekybos 
mokslus iš dalies paremtas tuo 
prietaru (apie kitus čia neminė
sim) , kad tik tas dabar yra gerb
tinas, kuriam nereikia fiziškai 
dirbti. Ūkininkas taria jieatlik- 
siąs savo tėviškos priedermės,, 
nedavęs sunui pono darbo dirbti.

Tamsieji ūkininkai daugumas 
negerbia savo dai’bo, laiko jį nu
žeminimu, prakeikimu. Tai bau
džiavos laikų liekanos. Musų ba
jorai daugumas laikėsi tos nuo
monės ir jąja užkrėtė ii’ inteli
gentiją. Ūkininkas niekinamas, 
tai ir jo darbas žemai statomas. 
Ir sumanė sau idealą nieko ne
dirbti ir gerai gyventi. Jokio 
mokslo ūkyje nėra ir negali bū
ti, reikia pabėgti iš jo. Jis įsiti
kinęs ,kad iš ūkio' negalima gau
ti daugiau, įdėjus į ūkio vedimą 
mokslo žinių.

Būdami svetimi miesto gyve
nimui, nematydami visai darbo 
inteligentų darbe, vertina viską 
iš viršaus. Patinka išblyškęs veri 
das, baltos rankos ,nori sekti in
teligentus.

Negražu esą ūkininko vaikui 
užsiimti amatu, prekyba (taip 
pad kadaisią galvojo bajorai). 
Tai mat, esąs toks darbas, ku
riam dirbti nereikia jokio moks
lo, tą darbą galįs dirbti bet koks 
bernas, ar mažažemis, tik ne tur
tingas ūkininkas.

Taigi reikėtų kariauti ’su tuo 
prietaru, ir čia nepasakysiu, kad

užtarymo, labiau pasitikės sa
vim. O šitie pusinteligenčiai bus 
ar ištikimi visokiai vyriausybei, 
visuomet taikinsis į ją, kol duo
nos duos, o atsiminus, užkaria
vus kam kitam, — stengsis pri
sitaikinti, jei anas pradžioje pa
tikrins jiems bjivį, priemonių 
lengviau gyventi.

[“T. Vairas”]

Mariampolūs Gimnazijos 
Fondas

Aukos priiijmtos iki kovo 1O d.

Spalio 27 d. Juciaus restorane
$201.32

J. šyvč

Radekas prakišo

Min. leid. sumažino savo darbuo-Į u as Pa alvla- 
tę. Padaryta pirma berods ne 
daug, o dabar sutrukdyta ir' sime poemų, apysakų, pašvęstų 
pradžia. Reikėtų rasti prienio- darbui, kūrybos darbams, puo- 
nių literatūrai padidinti, o čia šiančiams, atnaujinančiams pa- 
atžagariai — pakirto pradėtą šaulį, žmoniją, žmogų pakelian- 
darbą iš pamatų. Vieton gerinę, ■ čiams. Kiekvienas darbas savo 
vieton plėtę, visai jį suardė, srity yra naudingas visuomenei 
“Šviesieji” ūkininkų atstovai 
galvoja, kaip nemokėliai ūkinin
kai: te eina vaikai į gimnaziją, 
o ko mokinsis, ką dirbs paskui 
ar ne vis tiek. Kad tik pigiau 
gavus diplomą, o ar diplomuoto- ■ 

h-,* sveikindamas'«aIv°j yra ko.tai- del

Visose didesnėse raštijose ra-

MATULIONIS P ANE
MIŠKŲ TECHNIKŲ 

MOKYKLOJ.

[“L.”] Panevėžys. Geg. 4 d. 
16 vai. gerb. prof. Matulionis at
silankė Panevėžio Miškų Techni-, 
kų Mokykloj i
bei linkėdamas jos auklėtiniams 
geros kloties jų darbuose, savo 
grakščia ir turininga kalba gyvai 
nupiešė sunkų ir atsakomingą 
miškininko uždavinį. Gerb. Pro
fesorius aiškiai suforniuluotoj 
išvadoj ryškiai pabrėžė, kad už 
stropų bei rūpestingą darbą lau
kia tautos padėka, gi atvirkščfai 
—baisus istorijos teismas. Po to 
p. profesorius skaitė lankyto
jams: “Miįko santykiai su vietos 
topografija”. Paskaitos dalyko 
busimiems miškininkams aktua
lumas ir gražus p. Matulionies 
kalbos stilius klausytojų domesį 
kaupte kaupė prie dėstomos min
ties, juo labiau kad gerb. prele
gentas savo mintis įdomiai ilius
travo gausingais patyrimais. 
Baigė atsilankymą, žadindamas 
klausytojų sąmonėj tvirtą, nesu
griaunamą pasiryžimą atsidėjus 
darbuotis brangios tėvynės Lie
tuvos gerovei., Reiškė tikros vil
ties, kad jauni, energingi dar
buotojai netrukus pavaduos jau 
privargusius, apilsusius senuo
sius pirmtakunus, ir, mokyklos 
vedėjui už malonų atsilankymą 
padėkojus apleidę, salę, lydimas 
triukšmingų ovacijų.—J. B-kas.

ir nusipelno pagarbos.
Poetai, literatai, neužsidega 

tuo, gal būti, iš dalies ir dėlto, 
kad publika nepareiškė savo rei- 

, kalavimo, kad nėra to reikalavi- 
'mo jos sąmonėje.

Kodėl musų pramonininkams, 
bankininkams, pirkliams nepra- 

metą ?
to galvos nevargina. 

C ' _
Reikia gerinti kokybę musų 'dėjus agituoti už darbo 

gimnazijų, parūpinus priemonių j Kodėl nepagaminus literatūros, 
keliant jų reikalavimus, o ne meno veikalų, nepaskelbus kon- 
leisti iki tamsiųjų gaivalų. Ga-' kurso tokioms temoms-, kaip ku- 
mina pusinteligenčius, ir jei kas • riamojo darbo išaukštinimas? 
prasimuša į šviesą, tai savo dė- Juk jie suinteresuoti darbo gar- 
ka, savo pastangomis. Reikia binimu. 
bent tų savamokslių vargas su
mažinti.

m
Kur dings toki mokiniai? Val

dininkų vietos bus greitai pripil
dytos. Jau ir dabar yra bedar
bių. Universitetai pagamins 
pergausiai diplomuotų žmonių. 
Jiems liks emigruoti į Rusiją ar 
kur kitur. Ir vėl darosi senoviš
kai, tik tuo skirtumu, .kad tuo
met nebuvo galima pakreipti 
mokslo, o dabar galima, tik ne
sirūpinama. O ar Rusijai, da-

Gal būti pavyks jaunimas pa
raginti prie to,- įkvėpti jam svei
kesnių pažiūrų, minčių. Jie (tas 
jaunimas) taps ateity naudingi 
visuomenei, bus naudingi Lietu
vai čia vietoje, sukurs naują 
gyvenimą, ilgam laikui nereikės 
nė Amerikos, nė Rusijos.

Gaminus pusinteligenčių eks
portui be galo be krašto, sunkus 
Lietuvos sultis, reikėtų liautis. 
Pirmiau nebuvo, o dabar yra ga
lėjimo ir betgi nič nieko nedar 
romą.

šviesesnės jėgos kitokį pada
rys Lietuvos iik|, prekybą, amarbartineiiirhųsinhai, ‘ Į. tiks; tokio, j t

diplomo žmonės^ Nepusiriiošu-rtą. Kraštas praturtės,' gidės'dau- 
siems bus sunki kova\dėl’būvio.tgiau žmonių išgyventi, tat ,dau- 
Ir kitos šalys tam rengia zmo- giau parems Lietuvos nepriklau- 
nių, tik gal geriau paruoštų. O 
ar pridera mums gaminti jauni
mo eksportui ? Ar gi nėra darbo 
čionai? Kas paliks, tas turės 
imtis, negaudamas išsvajotojo

laike vakarienės
1924 m., sausio 4 d.:
Šviesos Mot. ir Vyrų 

ja, So. Omaha, Nebr.
VVashington, Pa. 1

258 Kp. 9.50
Lietuvių Paš. Dr-ja, Oma

ha, Nebr. $15.35
SLA. kp. 238, Belle Val-

ley, O. 5.00
SLA. kp. 168, Stamford,

Conn. 28.75
SLA. kp. New York City 26.00 
Liet. Laisvės Mylėtojų D-stė, 

Waukegan, 111. 15.00
SLA.'So. Omaha, Nebr. 36.00 
K. Zaleckas, Northamp-

to<n, Mass. 2.70
SLA. Beloit, Wisconsin 2.50

• Lith. Morning
SLA kp. 284, 

Ind.
SLA. kp. 220,
Ind.

S. V. Valančauskis
Naujienos Check No, 

23992 (aukos » siųstos per 
“Nauj.” 20.00

SLA. kp. 120, Fayctte, Pa. 8.25
SLA. kp. • 185 Indiana

Harbor, Ind. 40.00
Cle Elum, Wash. (col- 

lect) • z 18.00
SLA. kp. 278, Hamilton,

Ont. ( . 6.24
SLA. kp. 109, Chicago

Met. Bk. Chk 23.65
SLA. kp. 292 Tilden, III. 10.00 
Cash from Augustinavi-

čius, surinktos aukos 28.36 
Sausio 8 d. Liet. Pasilin. •

Draug. Kl., Ind. Harbor 100.00
Vas. 4: Liet. Mot. Dr-ja

Apšv. ' 15.00
. Adam Shulkauskas, Cus-
son, Minn. 6.00

SLA. 77 kp. Rockford,
III. ' 11.78

SLA. kp. 9 Divernon, 111. 16.00
SLA. kp. 145, Camb/idge 21.50 
Dr. Vinco Kudirkos D-ja 25.00
SLA. kp. 232, . Thomas,

W. Va. 10.00
Anthony Singley, Carbon- 

dale, III.
Draugija Pal. Lietuvos
Am. Lietuvių Pol. Kl.
Antanas Tananevičius
J. Stuponas
Bijūnėlis (Chicago)
Būrelis Liet., Duluth,

Mlnn. 5.00
SLA. kp. 119, Taylorville, 

III.
SLA. kp. 187,

Creek, Pa.
SLA. kp. 2, Forest City,

Pa. 10.00
SLA. kp. 242, Gary, Ind. 10.00 
Vas. 7: Laike vakarienės

pas J. Sidauga, surinkta 16.00 
P-lės Eugenijos varduvių

pokilyj surinkta 20.50
P. Miller . ' 2.00
Vas. 20: SLA. kp. 27, Au- 

burn, 111.
S. L. A. kp. 60, Grand 

Rapids, Mich.
Būrelis Lietuvių, Thomp- 

sonville, Conn. 31.00
Kovo 11: Joseph šmotelis 

check No. 96 38.00
Frank Jodvelkis, Leech- 

burg, Pa. • 4.00
V. Vaitkauskas, Danbury,

Conn. 18.00
J. J. Kurtinaitis, . Cle 

Elum, Wash.

į Dr- 
$108.00

SLA

Star 16.35
Tolleston,

24.25- 
Universal

6.00’
; 5‘00

1.00 
40.00 
13.30
5.00 
3.00 

10.00

10.00
Silver

15.00

10.00

10.00

28.80

$1,135.50

somybę ir demokratijos viešpa
tavimą. Sąmoningiau žiūrės į 
visuomenės, gyvenimą, nelauks 
išganymo nuo politinio ir ekono
minio skurdo iŠ svetimų “ponų”

Višo

■ Kovo 10 d, visi surinkti pini
gai ($1.135.50) per Universal 
State banką tapo pasiųsti Ma
riampolės Realei gimnazijai.

—K. Gugis, 
Fondo iždininkas.

Radek, Cietkin, Brandler, — 
tai seni revoliucionieriai, prity
rę kovotojai, Vokietijos social
demokratijos išauklėti. Vėliaus 
liko renegatai — persimetė ko
munistų lageriu. Jie iki šiol ir 
buvo Vokietijos komunistų va
dai. Radek — kominterno sme
genys. Jo patarimų klausė visi 
jo paties Maskvos dėdės. Radek, 
kaipo prityręs revoliucionierius 
yra. nuoseklus, tinkamai įvertina 
einamąjį momentą. Nesenai lla- 

dek yra pasakęs maž-daug taip: 
“Mases tik iki laiko galima pe
nėti pažadais, viltimi. Bet galų 
gale masės įsitikina, kad paža
dai lieka pažadais ir reikalauja 
realių darbų. Su tuo nesiskaityti 
negalima, nes kitaip masės atsi
trauks nuo musų (komunistų). 
Vokietijos komunistai prie da
bartinės padėties neprivalo va
duotis iliuzijomis, bet savo vei
kimo pamatan dėti realės kovos 
priemones. Tuo pačiu, žinoma, 
musų žygiai supuola su centri
nės socialdemokratijos žygiais”. 
Tai neseni jo žodžiai. Aišku, jis 
netikėjo, kad dabar galėtų įvyk
ti Vokietijos revoliucija, 
ma, tas nepatiko 
viams iš 
šinieji” 
Brandler 
dienomis
Rutt Fischer, A. Maslov, šolem 
ir k. Jų rankosna perėjo vado
vavimas komunistų partijos. 
Tai jau “revoliucionieriai”, be 
praktikos, pastarosios revoliuci
jos padaras, kafe šantanee auk
lėtiniai. Tie pramuštgalviai kar
jeristai “rimtai” ruošiasi prie 
pilietinio karo, nors seniems pri
tinusiems revoliucionieriams iš 
socialdemokratijos ir net rim
tesniems komunistams (Radek 
ir k.) aišku, kad tai yaikų žais
las. Dabar “kairieji” kolioja 
“dešiniuosius” (Radėką, Ciet
kin, Bvąndlerą ir k.) kaipo lik
vidatorius, oportunistus ir t.t. 
lygiai taip, kaip Radekas su savo 
sėbrais koliojo socialdemokra
tus.

Kairieji smarkauja, bet neil
gam. “Kairiųjų” komunistų lai
mėjimas vidaus partijoj, yra 
pralaimėjimas visos partijos. 
Neužilgo busim liudininkais ka- 
tastrofingo sugriuvimo komu
nistų partijos Vokietijoj.

žino- 
pramuštgal- 
Ir štai “dė

sli Cietkin, 
pastaromis

“kairės”.
Radek 
ir kitais 
tapo nugalėti kairiųjų

Įvairenybės
VIENGRUDĖ SIETUVĖ

Jau senai galvoja specialistai 
ir ieško būdų išrasti tokią sėja
mąją mašiną, kuri galėtų sodin
ti po vieną grūdą ir anksto nu
matytame atstume viens nuo ki
to ir taip pat atatinkame gilu
me. Tačiau ši idėja iki pastarų
jų laikų dar neįvykdyta. Paly
ginus paminėtą viengrudę sėtu
vę su dabar vartojamomis, ji 
galėtų sutaupyti 25 — 40% sė
jamų grudų. Be to dėka tiks
liam grudų išsodinimui derlius 
žymiai padidėtų; toks derliaus 
padidėjimas, kaip rodo bandy
mai, sietų iki 600 kilogramų 1 
hektarui. •

Tačiau pastaruoju metu Vo
kietijoje prof. Kiune pasisekė 
padirbti ką tai panašaus į vien
grudę sėtuvę, bet toli gražu ne- 
taip tobulą, kuria ūkininkas pa
ėmęs galėtų naudotis. Naujosios 
sėtuvės konstrukcija paini ir 
pati sėtuvė dar per sunki išpu
rentoje dirvoje vežiuoti. Tokiu 
budu dar matome ne viengrudę 
.sėtuvę bet tik bandymus tokiai 
išrišti/



Trečiadienis, Birž. 25, 1924

CHICAGOS 
ŽINIOS

Penki žmonės užmušti

ją, kuri jį išgabeno ligoninėn, 
kur jį daktarai ii- atgaivino.

Mirtis laimėjo kovą su 
narkotikais

RAŪJIEMJS, CHc«g0, IH.

Užvakar automobiliai užmu
šė penkis žmones — dvi mote
ris, du vaikus ir vieną vyrą. 
Niekuriuose atsitikimuose auto
mobilistai tapo areštuoti. Du 
taksi kabą šoferiai liko apkal
tinti užmušėjistėse dėl pirmiau 
jų suvažinėtų žmonių.

Šiemet automobiliai užmušė 
jau virš 290 žmonių.

Violėt Pinkerton, 22 m., ra
sta negyva namuose prie 5628 
Prairie Avė.'Ji mirė nuo per,di- 
delės dozos morfino. Ta doza ne
būtų jai buvusi perdidelė, bet 
ji nesenai gydėsi, kad atpratus 
nuo narkotikų. Ji jau keletą kar
tų gydėsi nuo narkotikų, bet po 
didelių kančių vėl sugryšdavo 
prie jų. Dabar, matyt, ji vėl ne
išlaikė kovos ir butų sugryžusi 
prie narkotikų, bet mirtis už
baigė tą sunkią ir skausmingą 
kovą.

ar po plačiaisiais ąžuolais, nes 
dangaus melinė neteikė jokios 
priedangos. Nors mums taip ir 
neteko papietauti, bet niekas 
dėlto nerugojo, tik visi, kad ir 
sušlapę, kantriai laukė dangaus 
prasiblaivimo, kad ėjus į Nau
jienų pikniką. Bet veltus buvo 
musų laukimas. Lietus tiek už
sitęsė, kad buvome priversti 
sprukti namo, palikus malonią 
giraitę ir ilgai lauktą Naujie
nų pikniką, į kurį iškalno buvo
me susitarę važiuoti.

Kliubas žada neužilgo rengti 
kitą išvažiavimą. Taipjau kliu
bas organizuoja vaikučių "drau
gijėlę. Geistina, kad kiekviena 
šeimyna, turinti vaikučių, prisi
rašytų. Kreipkitės prie P. Stan
kaičio, 5604 So. Nordeco Avė.

— P. S. i

Springs, Pirmyn choras, Jauno
ji Birutė, Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelis į Beverly Kilis. 
Ir daugiau draugijų (važiuoja 
tyran oran.

♦ *
*

Auditorijos pašventinimas 
nepavyko

sijas. Tėvų, kurių vaikai dar ne- 
priklauso prie Jaunosios Biru
tės, gali prirašyti juos prie 
draugijėlės bile ■ trečiadienį/ lai
ke pamokų, Mark White Sųuare 
parko svetainėje. 4

-— Rymutis.

MIKE AMBROSE,
47 metų amžiaus tapo traukinio už
muštas birželio 22 <1., 1924, Turtle 
Creck, Pa. Kas žino jo draugus ar
ba pažįstamus ir nori gauti daugiau 
informacijų, tesikreipia 'pas p.

NUO DEGTINĖS PASIMIRĖ

Užvakar naktį policija rado 
prie 46 ir So. Donore gatvių gu
lintį ant šaJygatvio žmogų be 
sąmonės. Nuvežtas į pavieto li
goninę jis pasimirė tą pačią die
ną. Mirė nuo munšaino.

Lavonas tebėra neidentifi
kuotas. Policija spėja, kad tai 
gali būti lietuvis. Jis yra 50 m. 
amžiaus, 5 pėdų, & colių augš- 
čiow sveria 160 svarų, šviesus 
ir žili plaukai, mėlynos akys, 
vidutinio sudėjimo. Tui*ėjo ru
dą skrybėlę, tamsius drabužius, 
raudonų dryžių marškinius, plo
nus bovelninius skalbinius, rū
das pančekas ir juodu^ čevery- 
kus. Prieky apačioj nėra dan
ties.

Kas jį pažystate atsikreipki
te į pavieto lavoninę.

Ištraukė iš ežero pražuvusio 
biznierio lavoną

Vakar iš ežero tapo ištrauk
tas lavonas Henry T. Lyon, ku
ris prapuolė savaitę atgal, pa
čiai patelefonavęs, kad tuoj aus 
gryšta namo. Jis turėjo čevery- 
kų sankrovą prie 2715 W. Di- 
vision St. Manoma, kad finan
siniai keblumai privedė jį prie 
saužudystės.

I

Mirė po apsilankymo pas
. deųtistą . ,
-L—_ .. '

Mrs. Dorothy Battle/ 21 pn., 
449 N. Wells S’t\,. apsilankė pas 
dentistą dantį ištraukti ir pa
rėjusi namo neužilgo mirė. Ma
noma, kad ji mirė dėl paimto 
pas dentistą gaso.

Englewood Heights
(87th ir Ashland gatvių 

apielinke)

Nauja lietuvių kolonija

Pagavo mešką

Pereitą septintadienį Durn- 
hame laike audros iš cirko pa
bėgo meška, kuri nuo to laiko 
ir siautė to miestelio gatvėmis. 
Ji buvo alkana ir pikta ir nie
kas negalėjo prie-jos prieiti ir 
ją pagauti, žmonės gi bijojosi 
ir gatvėn išeiti. Nesant kitokios 
išeities, gyventojai atsikreipė 
prie mayoro, kad tasis įsakytų 
mešką nušauti, nes ji darėsi vis 
pavojingesnė visiems gyvento
jams. Bet mayorui šauti mešką 
neprisiėjo; jis panaudojo gudru
mą ir mešką sugavo geruoju. 
Jis atsiminė, kad meškos labai 
mėgsta medų. Todėl jis pasiėmė 
medaus puodą ir išėjo mešką pa
sitikti. Meška gi užuodusi me
dų užmiršo žmones ir puolė prie 
medaus. Privalgius! medaus ji 
daugiau nebesipriešino jos pa
ėmimui ir nori sugryžo atgal į 
cirką, e-

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

Kliubo išvažiavimas

Vyras nušovė pačią — ir to 
visai nesigaili

John Sproule, 28 m., 7033 
Justine St., trimis šūviais nu
šovė savo pačią, su kuria jis 

nebegyveno. Jis sugryžo namo 
ir rado kraustant iš jo namų ra
kandus. Tada tai įvyko barnis 
ir žmogžudystė. Bet jis nesigai
li savo pasielgimo. Esą jo pati 
nedorai su juo elgėsi ir to pil
nai užsitarnavusi.

Nušovęs savo pačią jis pats 
bandė nusišauti, bet revolveris 
buvo tuščias. Tada jis išgėrė 
iodino ir atsigulė šalę pačios la
vono, kad . ramiai numirti. Bet 
numirti neleido daktarai. Ra
kandų krovikai pašaukė polici

Birželio 22 d. buvo svarbi 
diena. Tai buvo pirmas 15 war- 
do Liet. Politiško Kliubo išva
žiavimas, o antra — tą dieną 
buvo ir Naujienų piknikas. Tai, 
taip sakant, buvo dviguba šven
tė. Tas kliubas dar nesenai su
sitvėrė, bet jau pradeda veikti 
ir ateity žada rengti išvažiavi
mus į girias, parkus, muzejus 
ir kitas įdomesnes vietas.

Sulaukus birž. 22 d. ryto ei
nu gatve ir m«tau, kad musų 
kolonijos lietuviai, prisikrovę 
maisto, su savo šeimynomis 
traukia pas savo draugus, ku
rie turi automobilius, kad su 
jais važiavus į Willow Springs 
miškus. Kitam teko ir porą kar
tų suvažinėti, kad nuvežus kliu-, 
bo narius ir jų šeimynas.

Nuvažiavus į girią jaunieji 
bematant pradėjo žaisti, o mu
sų gaspadinės šoko triustis apie 
pietus, nes kiekvienam žinoma, 
kad tyram ore greitai išalksta, 
štai jau viskas priruošta ir ve
dėjas p. Ramanauskas visus pa
kvietė prie užkandžių. Visi sku
biai užėmė savo vietas, nes vi
si buvo išalkę, o valgiai taip 

gražiai ir skaniai atrodė. Prieš 
pradėsiant valgyti kliubo orga
nizatorius p. Povilaitis tapo pri
statytas pasakyti trumpą pra
kalbėję. Vos spėjo ištarti* kele
tą žodžių, kaip dangus apsiniau
kė ir pradėjo lietus linoti. Rei
kėjo palikti ir skaniuosius val
gius, o slėptis automobiliuose

Daugeliui yra žinoma ši apie- 
linkė. Tai ta vieta, kur važiuo
jant į Beverly H iii mišką rei
kia išlipti iš . Ashland Avė. 'gat- 
vekario ir eiti į mišką pėstiems. 
Bet nedaugeliui yra žinoma, kad 
ten kuriasi nauja lietuvių kolo
nija.

Nuo seniau ten lietuvių ‘ne
daug tegyveno. Gal tik viena, 
kita šeimyna. Bet tik pereitą 
ir šį mėnesį iškarto čia apsigy
veno penkios lietuvių šeimynos 
— Mišeikai, Baronai, Žukaus
kai ir pora kitų. Visi jie turi 
savo namus. Ir daugiau lietu
vių čia mano pirktis namus ir 
apsigyventi, nes apielinke gra
ži, o ir susisiekimas su miestu 
(gatvekariais ir traukiniais) 
yra geras. — D.

Pašventinimas Lietuvių Au- 
ditorijosį'buvo fiasco. Pereitą 
šeštadienį atmaršuota su benu 
(maršavo apie 30-40 žmonių) 
prie Auditorijos pamato, ant ku
rio padaryta platformą, apkai
šytą Lietuvos ir Amerikos vė
liavomis. Ir iš tos platformos 
buvo kalbos. Kalbėjo kuprelis 
Zolpis, vaikezas Zaldokas ir sen- 
vaikis Graičunas. Turėjo, buvo 
apsiėmęs ir buvo atvykęs adv. 
Bagdžiunas, bet dėl nežinomos 
priežastie^ atsisakė kalbėti ir 

nuėjo savais keliais. Aš klausiu 
vieno iš komitetų, to, kuris aną 
kartą irgi būdamas komitetu 
vieno parengimo pasakė šiaip: 
“Gerbiamosios ir gerbiamiejiai 
sekantis ant programo bus maž- 
pročių orchestras” (mat žmo
gus perstatė Jaunuolių Orches
trą), delko Bagdžiunas nekalba. 
Jis atsakė, kad Bagdžiunas su
pyko ir nuėjo pasakęs, kad jam 
sarmata su vaikais susidėt ir 
ant gatvės kalbėt.

* * '• 4 ■ *
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Iš Jaunosios Birutės

John Limanovich, 
Turtle Crcek, Pa.

PRANCIŠKA 
ANDRIJAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu bir
želio 21 d., 1924 m. Metų bu
vo 42, Amerikoj išgyveno 13 m. 
Paėjo iš Lietuvos: Kuržįukių 
kalino, Ūdos apskričio, Vilniaus 
rėdybos. Paliko nuliūdime vy
rą, Joną Andrijauską ir djU bro
lių Lietuvoje Antaną ir Juozapą.

Laidotuvės įvyks seredoj, bir
želio 25 dv, 8:30 vai. ryte, iš na
mų 3403 So. Union Avė. į šv. 
Jurgio bažnyčią ir į šv. Kazi
miero Kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame, dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieku nubudime vyras ,

Jonas Andrijauskas.

Iš visur po biskį
I_____________

" Oi tas lietus!

Šiandien lyja, vakar lyjo, už
vakar lyjo, pereitą savaitę lyjo. 
Lyja, lyja ir vis lyja. Kada nu
stos? Aš ir visi kiti laukiame. 
Kiek musų draugijos nukentė
jo nuo to nelemto lietaus? Kiek 
beizmentų pripildyta vande
niu? O kiek pereitos savaitės 
pikninkieriai iš Jeffersono nu
kentėjo? Sako visos dresės nu
dažytos.

Naujienos ir-gi biskį nuken
tėjo nuo lietaus, žmonės turin
tieji automiobilius įvažiavo ne- 
kurie į grabes, iš kurių gana 
sunkiai išlipo; nekUrie pagauti 
lietaus biskį sušlapo. Bet nežiū
rint to, Naujienų pikninke bu
vo apie du tūkstančių publikos. 
Visi šoko, žaidė, linksminosi. 
Buvo keletas gana juokingų 
kontestų, iš kurių publika turė
jo labai daug juoko; o kontes- 
tantai gavo dailių ir brangių 
dovanų.

Kur bus sekantis Naujienų 
pikninkas? Aš manau, kad į tai 
pačios Naujienos atsakys. Mes 
lauksime. 

* ♦
*

Nejaugi ir sekantį sekmadie
nį bus lietaus? Ką sako apie oro 
Orakulas ir Briusas? Nes atei
nančiame sekmadieny išvažiuo
ja į miškus: “Birutė” į Willow

Pereitą šeštadienį “Jaunoji 
Birutė” ėmė savo paveikslus. 
Po paveikslų visi dailiai susirin- 
kiavo į eiles ir nuėjo Mildos tea
trai! pasižiūrėti ten rodomų pa
veikslų. Visi Jaunosios Birutės 
nariai ir nekuriu tėvai suėjo 
teatran dykai, tą dovaną jiems 
suteikė p. p. Šatkauskas ir Ma
skoliūnas, dabartiniai Mildos 
teatro savininkai. Tai dar pir
mas lietuviuose toksai įvykis, 
nors pas anglus tankiai tas pa
daroma. Jaunoji Birutė yra be
galo dėkinga Mildos teatro sa
vininkams už tokią jų draugi
jėlei dovaną. Ateinantį trečia
dienį įvyksta Jaunosios Birutės 
pamokos. Apleidus Chicagą p. 
Petrui Sarpaliui, jo vietą užima 
Juozas Uktveris. Vakacijų ne
manoma daryti. Laike vasaros 
manoma bent kas savaitę kokioj 
bent dienoj turėti ekskursijas į 
teatrus, muzejus, parkus ir 
maudynes. Jų mokytojas priža
dėjo vaikus išvesti į tas ekskur

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas siųsti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAKSYS
220 Milwaukee Avė., 

Kenosha, Wis.

AUGIMAS
Augimas lietuvių biznio yra 

mums malonus.

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

Jūsų taupymas bus čionai labai maloniai priimtas ir jei jus 
ateisite į banką, jūsų parankuinui, Panelė Kudulis, musų lietu
vaitė bankos darbininkė, langelio No. 4, maloniai išaiškins, kaip 
galima jums patarnauti.

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

CLEARING HOUSE BANKAS.

Ąyozh/. nzzZZį jį jjgš

HAMBURG AMERICANLINK
I Trumpiausias kelias j visas 

dalis

LIETUVON
Į Išplaukia kiekvieną savaitę 

musų laivais de luxe 
“Resolute”, “Reliance” 

“Albert Ballin” 
“Deutschland”

į Kurie veža I, U ir III klesa pa- 
| žierius ir populiariški laivai 
“Mount Clay”, MCleveland”, 
“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.
į Arba bile autorizuoto agento.

su

Akinių pritaisymo mene 
\ 20 riietų prityrimo

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

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

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

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė., 
Kampas 18 gatvės

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

Nedėlioj nepriimam ligonių
V-------------- .............................................Il.l. II I II

Nemo Liesinimoe num.838, tik 
rai pigus. Turi žemą virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirtos šviesiai 
rąusvoH ar baltos materijos; dy 
diiai 24 iki 86 ; atsieina tik |8. 

Jei krautuvėj nėra prisiųskit 
mums savo vardą, adresą ir 

w |8. Mes pasiųsime.
Nemo Hygienic-Fashion Institute 
120 E. 16th 8t., New York (Dept. S.)

Dr. j. Jakubauskas
Pasekmingai gydau staigias ir 
chronine*, ligas N APRAP A'ri- 
JOS budu — be vaistų, be 

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

R0SELAND0 OFISAS: 
11132 So. Michigan Are. 

iki 7 vak. Tel. Pulman 6147

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

— LITTLE — 
SPINOGRAPHS ■

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

Nesiklausk kelio ak
lo žmogaus.

Tai ištikrųjų tas bu
tų paikas, kurs klaus- 
tų kito ką jis mano \ 
apie Chiropraktiją; 
kuomet anas nėra me-- 
ko apie tą mokslą ^jr- 
dėjęs.

? Tėl. Boulevard 7006
DR. J. M. F1NSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 SK Chicago, IH.

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

DEL VYRŲ TIKTAI
Visą šį mėnesį gydysiu visus pa

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

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

Daktaras dėl vyrų 
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, III.
Suteikiame Europiškas Gyduoles

SUŽINOK TIESĄ. Wasarmano ban
dymai jūsų kraujo, ar mikroskopinis erzami- • 
navimas jūsų slaptybių suranda, ar jus esate 
liuosas nuo liros, ar ne. Persitikrinkit I Gyvas
tis yra perdaug brangi, kad rizikuoti. Naujai 
gyduolių sutaisymas, perkeičia praktiką medi
cinoje ligos ligšiol skaitomos neįveikiamomis, 
lengvai pasiduoda Sitam mokslilkam gydymo 
metodui. AS naudoju mano praktikoj vieni 
vėliausius serumus, čiepus., antitoksinus, bak
terines ir naujausias, ypatingas gyduoles ir 
vėliausius ir geriausius budus gydymui uisi- 
senėjusių negalių. Stok prie būrio dėkingų ui- 
ganėdintų pacijantų, kurie plaukte plaukia | 
mano gydymo kambarius kasdien. Ateik tuo
jau dėl dyka apžiūrėjimo ir slapto egzamina
vimo.

X—RAY EGZAMINACIJA >1.
Nelauk lig paskutinių dienų, kad 

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

Valandos: 9 ryte lig 6:80 po p 
Seredomis Ir subatomis: 9 ryte lig

8 vakare, Nedėliomis: 9 lig 1.

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

(Kampas Madison Ir So. Market) 
Chicago. Iii.
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Atsiimkit laiškus iš Pašto
Euro 
t«gu 
pašt?

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriaus|jj 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertisei4 
VVindow” lobėj nuo Adami 
gatvės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko tik 
keturioliką dienų nuo paskelbi
(110.

2
3

10 
12 
14
16
25
34
36
37
38
39

47
53
54
56
57
59
61
64
66
70
71
74
80
83
84

Arlauskis W. 
Augustynavic Joe. 
Budaviania Ona 
Butkus Juozapas 
Cibinskas Ęeter 
Damausnas Martin 
Judaiteni Barbora - 
Jenkiene Ona 
Jonkauskene F. 
J ud vai kis Kastancija 
Karenskenei Petronėlei 
Kasmauskene Paulina 
Kulovits Kotti 
Lembergasj Antanas v 
Merkeles W. 
Mitkeneis Jozapai 
Pivorius Petros 
Rakstiene Viktorija 
Roukstelis Edmund 
Rutkauskas Benas 
Kaminskieni Sel. 
Stakene Kostasiia 
Tamasauskas Jule jonas 
Viekus Juozapas 
Warasinckis Antanas 
Žakui Domui 
Zuknis Stefanija 
Zyzys Alek

PASARGA.
tfESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbimo, turi 
būt atitaisytos i 24 vai.

Jokie apskelbimai ik streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
'dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda- 

<nais apskelbimais.
Pardavimai savasčių, biznių, auto

mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apsivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
dieka teisę Jų netalpinti, kol neli- 

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

Norintieji pasigarsint 1 sekamos dia
dos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va-

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-2EME
VYRŲ

jieškoji- 
jieėkoji- 
apmoka-

pasirodo

REIKALINGAS rimtas 
vyras mokąs gerai lenkų ir 
rusų kalbą, mokąs gražiai 
rašyti ir skaitliuoti, norįs 
avansuoti ir sutikti pradėti 
iš mažo, nesibaidąs ilgų va
landų. Tinkamam vyrui dar
bas ant visados. Ateikite 
tarp 6 ir 7 vai. vakare šiuo 
adresu: 1720 W. Chicago Av.

REIKALINGI pirmos klesos 
karpenderiai unistai.

ASMENŲ MOJIMAI
PAJIEŠKAU savo vyro Andrius 

Babele, kuris nuo manęs prasišalino 
12 balandžio 1924 m. ir paliko mane 
sunkiame padėjime, aš turiu auginti 
5 nedidelius kūdikius. Pirmiau jis 
gyveno W. Va. iš ten atvažiavo Det- 
roitan ir pasišalino nuo manęs. Yra 
šviesių plaukų ir veido, 5 pėdu 5 col. 
augščio, ant kairės kojos biskj šlu
bas, nes mainose jam ta koja buvo su
žeista, 
vadinasi 
meldžiu man pranešti.

MARIJONA BABELIENĖ 
3929 Ymens St., 

Detroit, Michigan.

Girdėjau gyvena Čhicagoj ir 
nevedusiu. Kas jį pažįsta,

APSIVEDIMAI.
Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, aš esu vaikinas 34 me
tų, atsišaukit laišku, platesnes žinias 
vėliaus parašysiu apie savę. Taipgi 
reikalingas kambarys prie mažos šei
mynos, kas turite meldžiu greitai pra
nešti.

1739 So. Halsted St. City. 
Box 505.

J. G. MEŽLAIŠKIS 
2319 W. 24 St. 
Tel. Canal 5395

KARŲ BUDAVOTOJAI 
Patyrę dirbti prie naujų refrige- 
rator karų. Darbas nuo štukių. 
Nėra .darbininkų streiko.
American Car Foundry Co. 

2310 S. Paulina St.

REIKALINAS barberys. Dar
bas nuolatinis, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus

FRANK DRUKTAINIS
4642 So. Western Avė.,

Telephone Lafayette 4231

RAKANDAI

KASDIEN tamsta gali prisirašyto 
^rie Naujieną Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. D ėda 
mas kas savaitė po dolerj-kita, na 
nepatimysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau nameli

Naujieną Spulka 
1739 S. Halsted St

ĮVAIRUS SKELBIMAI

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

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 smeigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai. 
1739 So. Halsted St.

PraneSimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas’ 

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

PAGRAŽINAM NAMUS
Ar Tamistai yra reikalas savo na

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.
STOGDENGYSTB

stogų prakiurimas užstaisomas 
r rt rantuojamas už $4. Automobilių 
.Voką patarnavimas Čhicagoj ir apie- 
tr.kėj. įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dfhusia ir geriausia stogų dengimo 
3 fciga Čhicagoj. Tik patyrę unijos 
itrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Ford Touring car, 

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

CHICAGO MOTOR SALES
J. J. Bagdonas

4614 S. Western Avė.

ĮIEŠKO PARTNERIU

PARSIDUODA naujas Star touring 
karas visai pigiai lengvais išmokėji
mais, priežastis — išvažiuoju j kitą 
miestą. Cash reikia nemažiau 
$150.

FRANK NARBUT,
1531 N. Wood Str.

Armitage 3048

kaip

Draugijos Apveizdos Dievo pusmeti
nis susirinkimas atsibus trečiadieny, 
birželio 25 d., Mildos svetainėj, 3146 
So. Halsted St., 7:30 vai. vak.

Visi nariai malonėkite atsilankyti ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti.

— S. Ganchauskas, Nut. Rašt.

REIKIA PARTNERIO prie įsteigto 
Mail Order biznio. Nėra kompetici- 
jos, dideles įplaukos pilnai garantuo
jamos. Bus priduota banko paliudi
jimas kaipo patikrinimas saugumo. 
Renkia vyro su $500 kapitalo.

Telefonuokit tik vakarais 
Crowford 0791

PARDAVIMUI ševerlei (Chevro
let) automobilius visai nevartotas. 
Taipgi turime parduoti Fordą visai, 
nevartotą. Pirk vieną iš šitų ir su
taupyk pinigus. Ant lengvų išmokė
jimų. Ateikit po 4:30 vai. vakarais, 
nedėlioję iki 12 dieną.

•1607 So. Califomia Avė. 
2tros lubos

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

—. Sekr. W. Strygas.

SIŪLYMAI KAMBARiy

Lietuvių Scenos Ratelis Roseland? 
rengia draugišką išvažiavimą į Be 
verly Mills, su daugybe žaismių ir do
vanų .nedėlioj, birželio 29 d. Prasi
dės 9 vai. ryte ir tęsis iki vėlyvo va
karo.

Visi rateliečiai ir jo rėmėjai mel
džiami atvažiuoti ir laimėti dovanas 
už pasižymėjimą žaismėse.

Kviečia Rengėjai.

IŠDUODAMA kambarys. Didelis 
.šviesus kambarys, su visais patogu
mais, labai patogioj vietoj Bridgepor- 
te prie mažos šeimynos, vienam ar 
dviem vaikinam.

Atsišaukite šituo adresu:
3327 So. Union Avė.

2 lubos.

PARDAVIMUI

PUIKUS kambarys mūriniame na
me, Brighton Parke. Tinka vienam 
ar dviem vyram, ar merginom, 
ža šeimyna, blaivus žmonės .

Atsišaukite
AUŠROS KNYGYNAS 

Box 126 
3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pieno išvežiojimo 
whole sale ir ratail biznis: Ice 
box’iai, arįdys, vežimasJr visi ko- 
stumeriai. Pienų ir kitus reikine- 
nius suteiksime musų dirbtuvėje. 
Atiduosime už pirmą teisingą pa
siūlymą.

3251 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 0727

Ma-

Pirmyn Mišrus choras iš North 
Sides rengia draugišką išvažiavimą, 
nedėlioj, birželio 29 d. j Beverly Hills, 
su daugybe žaismių ir dovanų. Cho
ras rengiasi padainuoti keletą sma
gių dainelių.

Program-e bus daugybė naujų žais
mių už kuriuos bus duodama’ gražios 
dovanos.

Visa Chicagos visuomenė kviečia
ma atsilankyti.. Kviečia Choras.

KAMBARYS ant rendos su 
arba be valgio . Kambarys švie
sus ir jame daug oro.

4355 S. California Avė. 
Ant Imu lubų

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj — apgy
vento] visokių tautų. Turi būt 
parduota greitai. Kreipkitės į 
Naujienų Ofisų, Box No. 504.

ĮIEŠKO DARBO

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

10433 So. Michigan Avė.
Roseland, III.

“Birutės” Choras rengia šeimyniš
ką išvažiavimą nedėlioj 29 d. birželio 
į Willow Springs miškus.

Visi, kurie manote’ dalyvauti išva- 
žiame, kviečiami atsilankyti ketverge 
j Choro pamokas Mark VVhite Parko 
svetainėj ir užsiregistruoti, nes bus 
pagaminti valgiai tik ant tiek žmo
nių, kiek bus užsiregistravusių, nes 
kitaip nebus galima. Nepamirškite 
ketverge užsiregistruoti.

— Komisija.

PAJIEŠKAU darbo kaipo
mokinys grosernėj ir bučernė j.

JOHN BAJOiuUNAS
922 West 35th PI.

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, arba mainymui ant automobilio, 
?eroj, lietuvių apgyvento  j vietoje, 
Oiznis išdirbtas per daugelį metų. Ly- 
sas ant trijų metų. Priežastis — ei
nu į kitą biznį.

4235 So. Kedzie Avė.

Visi “Birutės” Choro nariai-ės yra 
kviečiami atsilankyti ant choro pamo
kų ketverte, 8 vai. vakare.

Narių atsilhnkymas Ketverge yra 
labai reikalingas, nes bus pranešta 
svarbių reikalų. Todėl nepamirškite 
atsilankyti ir prašome nesiveluoti.

— Z. K.

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

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI pigiai krautu
vė saldainių, tabako ir grose- 
rio; biznis išdirbtas, pigi ren- 
da, 4 kambariai pagyvenimui, 
gera proga padaryti pinigus; 
atsišaukit 424 W. 103rd St.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

REIKIA moters ar merginos 
prie namų darbo tik 2 dienas į 
savaitę. Gera mokestis.

6634 So. Campbell Avė.
Republic 0069

GERA PROGA 
PARSIDUODA DU BIZNIAI 

Bučernė ir kendžių krautuvė, abu 
jizniai geri. Parduosiu bile vieną, 
pigiai. Nepraleisk šią gerą progą.

Kreipkitės pas
A. BADAUKIS, 

1979 Canalport Avė.

AR TURI SEPTINIS ŠIMTUS 
DOLERIŲ ?

Nupirksite 80 akerių gražiausią 
’* ‘ , namais ir visais 

Storas didelis, gražus įtaisymais kas reikalinga ant farmos. 
Mėsos pjaunama mašiną, Farma randasi labai gražioj vieto, 

‘ daug vandeni; ir Sumnief Re-
Yra daug stako; vertes sorts. Savininkas mainys ant miesto 

į ; namo. Priim-s už pirmą įmokčjimą 
' biznį arba lotus.

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

DIDELIS BARGENAS 1
Pardavimui grosernė ir delikate-) 

šen. Daroma geras biznis. Ilgas ly- ’ 
sas, pigi renda, 4 gražus kambariai farmą su gyvuliais, 
gyvenimui. Storas didelis, j 
pikčeriai. I 
registeris ir viskas^ kas tik yra rei- < prie 
kalinga. 
$3000. Kaina $1500, ar už teisingą 
pasiulijimą. Priežastis, esu pasiren- 

j gęs kelionėn. Naudokitės proga. 
5135 So. Halsted. St.

PARSIDUODA bučernė cash 
ir gerai išdirbtas biznis, — par- 
siduos pigiai ar bus išrenduota, 
— priežastis — liga.

2137 W. 21 St.

PIANAI pardavimui vertes 
$350, parduosiu už $75, nes 
būti parduoti greitu laiku.

731 W. 18th St. 
3-čių lubų iš fronto

turi

APŽIŪRĖK ŠITĄ DVIEJŲ 
FLATŲ NAMĄ

5 ir 5 kambarių mūrinis namas su 
stikliniais porčiais miegojimui, garu 
šildomas, plieninė konstrukcija, kie
tas medis perdenl ,didelis Arco boile
ris, randasi ant Marshfield Avė. 
pietus nuo 76tos gatvės, savininko pa- 
budavotas.

MORTON HOME BUILDING CO. 
7838 So. Racine Avė.

Phone Vincennes 9535

NEPAPRASTAS ATSITIKIMAS

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

1389 Milwaukee Avė.
Klausk Mrs. Plucinski štore

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen Jockson parko apielinkėj, pigi 
renda su kambariais dėl gyvenimo, 
kas nupirks Šią krautuvę tas nematys

Naujas mūrinis bizniavas namas 
flatas 6 kambarių ir 2 flatai po < 
kambarius ir krautuvė. Visas namas 
šildomas karštu vandeniu, parsiduoda 
sykiu su bizniu — grosernė ir bučer
nė. Nauji įrengimai (fixture) cash 
biznis su tuom sykiu ir Fordo trokas. 
Vieta randasi netoli nuo vienuolyno, 
ant 65th St. Parduosiu pigiai 
$23,500.

Kreipkitės
E. VITKAUSKAS, 

4726 Honore St.
, Tel. Lafayette 5021

$3,500 nupirksi puikią 6 kambaritblo«3j laikų užėjus bedarbėms, nes čia Parlor” bun^low, 6841 So.
gyvena vien turtingieji žmones, kito Richn?on(| st karStu vandeniu šildo-
tokio biznio nėra per du blokus. Atsi
šaukit greit, 1413 E. 58 St. Tel.
Fairfax 2619. < ♦

ma, aržuolu baigta, sietelių ir stikli
užpakalinis prieangis, grįstas etik, 
užlaidos, knygoms Šėpa, puikus bufe-

NAMAI-ZEME
tas ir visi patogumai; Kaina $9,800 

WM. WITWICKI, 
6034 So. California Avė.

.t Tel. Republic 9020
PARDAVIMUI 7 kambarių medi

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

Atsišaukite prie savininko.
838 E. 88 Place

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

JOHN P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St.

NEBŪTAS BARGENAS
3 augštų mūrinis namas, 6 flatai 

ir Storas .maudynes ir elektra — 
metu senumo.

Kreipkitės pas 1
JUSTIN MACKEWICZ

2342 So. Leavitt St.
Tel. Canal 1678

8

MOKYKLOS
Specialiai Kursai, Dress- 

making ir Millinery
Reguliariai kursai DrAfting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, 
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

Chicago, III.

Vyrai MokinkjJ,fa.JJarb«rystės 
Gaukite- dideles algas

Mes mokiname ■— dienomis ir vaka
rais. Kursas trumpas. MUSU katalo
gas pasako kaip uždirbti pinigų dar 
besimokinant — kaip pagerinti būvį 

. Ateiki-DIDELIS BARGENAS L__________ . _
Pardavimui. 2 muro namai ant ir padaryti didelius pinigus, 

vieno loto. Vienas flatas 5 kamba-1 te arba parašykite.
’ ' ’ ‘ . MOLER BARBER COLLEGE

" 105 So. We)ls Str., Chicago.
rių; elektra, maudynės ii- gasas. 
Antras — 4 kambariai: elektra ir 
gasas. Kaina $5,300. Vieta — 29 
ir Emerald Avė.- . Savininkas gy
vena 919 W. 34th St., 3 lubos.

105 So. Wells Str,

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

Klauskit
ANTON ZRUST 
1113 W. 18th St. 

2-ros lubos frontas

Ga-

PARSIDUODA namas su visa bu- 
černe arba bučernė viena. Puikiai iš
dirbtas biznis, bet mirus savininkui 
biznis turi būti tuoj parduota. Biznio 
adresas 2050 W. 22 St. Delei pilnes
niu informacijų kreipkitės prie

J. J. NOREIK, 
2210 W. 22 St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

NAMAS IR LOTAS PARDAVIMUI
2 augštų medinis namas su štoru.' 

Elektros šviesa. Pečiais šildomas ant 
1618 So. Union Avė.

Atsišauk:
6854 Bennett Avė.
Hyde Park 2112.

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

REIKALINGA BUČERNĖ
Kas norėtų mainyti ant namo, 2 augš- į 
tų ,4 pagyvenimų, garadžius ant dvie-1 
jų automobilių, rendos $87.00. Kai 
na $8,500. Kas turi bučernę savinin 
kas priims už pirmą jrrvokėjimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641.

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

Savininkas 
6619 So. Rockvvell St.

1 floor

PARDAVIMUI mūrinis, dvieju 
flatų po 6 kamabrius namas. Visi 
trimingai aržuoliniai. Elektra, boi
leris, maudinės, su visais paranku- 
mais. Parduoda savininkas.

Atsišaukite ' .
3220 So. Union Avė.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglą kalbą; 
Grarnmar Schod, High School ir 
Prekybos dalyką. Prirengia prie 
kvotimą 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 lietuvią kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Chicago. 
(kampa* 83-čios gat., 2-ros lubos)

<r

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui dvi 40 akrų farmos su ge-j 
rais budinkais, Michigan valsti- 
joj. *

C. H. PIERITZ, 
4557 Prirtceton Avė*

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

I Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet, M. Męldažio svetainėj, 2242

Ž3rd Placėl

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

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

!■ - -------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 38rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demereckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Ix>we av.; kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3259 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno menesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zcliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyra 
nuo 18 iki 40 m. amžiaus.

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

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. Černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le- 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ii’ A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. —• 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Ąve.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fj*. Micklin 
2820t W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia,— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se’ nadienį 1-mą vai. po pie
tų J; Malinausko salėj 1843 South 
Halsted St.

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio ąntradienio vakarą Mil
doj svttj 8142 SI Httlsted Sti

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III,, Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės jašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35tb st; Kasos 

i glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madieni 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
]as Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
si; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 161h st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendence( Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija 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, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevicia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. MaČis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius JušČius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Grcitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. JuŠČius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadieni, 
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. Unidn Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR
TO valdyba 1924 metam-s: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 3339 S. Union Avė.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai jvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
3142 So. Halsted St.

KENSINGTON. — TAUTIŠKOS 
DRAUGYSTES 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, 8328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon K lep
šis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka- 
sieriūS Ju<»as Bąlčunas; Maršalką 
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