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Streikas-lokantas Danijoj 
tebesitęsia

KOPENHAGA, Danija, bal. 
Samdytojų 'pasiūlymas 

baigti streiką-lokautą tapo dar 
bininkų sąjungą atmestas. Tai 
reiškinį kad kova, kuri e/n a jau 
visas mėnuo, tęsis dar neapri
botą t^iką.

Tasai darbininkių nutarimas 
nepasiduoti samdytojams šioje 
didžiausioj Danijos istorijoj 
darbo ir kapitalo kovoj gresia 
paraiizuoti visą Danijos preky
bą. Transportas sausuma ir 
jūrėmis gali visiškai sustoti.

TOKIŲ MOTERIŠKIŲ
RETA PAIEŠKOT

palio-

No. 93

Penki žmonės žuvo re 
zervuarui trukus

truko 
apie

GRI-JFNOGK, školija, 
19. — Vakar po pietų 
milžiniško Skelmorlii, 
trisdešimt mylių į vakarus nuo
Glasgovo. rezervuaro sienos, 
neišlaikiusios srifcirkiai palvt- 
nusios upės vandens spaudimo. 
Pratrukęs • sriautas- nunešė 
Irtą triobų. Penki žmonės 
vo ir daugiau ne dvidešiml

ke-
ŽU- 
bn-

Lietuvos žinios
FELDFEBELIO ŽMONA PATI 

SAVE IšSIPLIEKĖ

SOFIJA, Bulgarija, bal. 19A- 
Sąryšy su bombos sprogimu 
Sveti Kral katedroj laike šėr- 
menų pamaldų generolui Geor-

Tai yra jau beveik pabaigtas statyti St. Loui.se, III., naujas Jungtinių Valstijų orlaivis’ Mil
žiniška pūsle, dalinai išpusta, riegso ant tam tikrų pastolų Scott Fieldo daržinėj, Neužil- 
gio tuo milžinu bus daroma pirma bandomoji kelionė.

nenori

gavo leis
im “alimo- 

. Klau- 
imt’ iš 
atsakė:

Arba kaip “žemaiti 
konfiskavo

Skaičius užmuštų žmonių siekia 
per 200; apie 1000 sužeistų

SOFIJA,*Bulgarija, bal. 19.— 
Po įvykusio' praeitą ketvirta
dienį bombos sprogimo Sveti 
Kral katedroj. Sofijoj, Bulgari
jos valdžia visame krašte pa
skelbė karo padėtį. Keliauti gievui praeitą ketvirtadienį, po- 
Sofijos gatvėmis leista tik 
tiems, kurie turi specialius pa
sus; šiaip — uždrausta.

Areštuota daug komunistų, 
anarchistu ir kraštutinių agra- 
rų. .

Kaltina Maskvą

bei ja areštavo keletą asmenų, 
įtariamų dėl dalyvavimo tame 
baisiame sąmoksle.

Tarp suimtųjų yra Sofijos ko
munistu 
komiteto

' Jankov, 
Ninkov.

Roma susirupinus bažny
čios situacija Europoj

Tornado Ohio ir W. Virgi 
nijos valstijose

Bankininkai kelia riaušes 
Italijos biriose

centralinio vykdomojo 
pi imi įlinkas, Kosta

ir vicepirmininkas, 
Pastarasis yra buvęs 

Bulgarijos valdžia pareiškia, armijos inžinierių korpuso ka
kad sprogimas bombos kated- rininkas.
rof laike generolo Georgievo, 
šermenų pahialdų, kur dau
giau ne 200 asmanv buvp už
mušta ir apie 1000 sužeista, — 
tai esąs Maskvos darbas, ar 
bent maskviškio internacionalo 
darbuotes vaisius. Užsienių 
reikalų ministerija turinti‘žinių, 
kad revoliucinė kampanija Bul
garijoj diriguojama komunistų i 
internacionalo iš savo skyriaus, • 
kurio raštinė yra sovietų amba
sadoj Konstantinopoly. Dar sau
sio mėnesio pradžioj maskviš
kio komunistu internacionalo' c 

pirmininkas Zinovjevas 
įsakymą skyriui, kad butų de
dama didžiausių pastangų,! 
idant šių metų kovo ir balan
džio mėnesiais Imtų jau įsteig
tos sovietu respublikos Bulgari
joj ir Makedonijoj.
4,000,000 aukso rublių komunis

tų kampaiti jai Bulgaruose
Komunistų internacionalo sky- žmonių yra užmuštų ir sužeis- 

riui Konstantinopoly Zinovje- tų. 
vas rašė:

“Per tris 
mėnesius aš 
valdžios tik 
rublių. Aš esu taip įsitikinęs 
pasisekimu revoliucinio* judėji
mo Bulgarijoj ir Makedonijoj, 
jogei iš savo 10 milijonų siun
čiu jums keturis milijonus auk
so rublių 
jai tuose 
balandžio 
priverčia 
siams atidėti į šalį svarbų dar
bą Kinuose.“

Komunistų atžvilgiu Bulgari- aPsiausties padėtį, 
ja tai raktas visiems Balka-t 
nams kontroliuoti. Laimėjus 
Bulgariją, iš čia jau butų vei
kiama sunaikinti Rumunijai, 
įsteigti sovietų respubliką Ma
kedonijoj su Saloninkais kaipo inžinierius, tapo
sostine, suardyti Jugoslaviją ir 
steigti sovietų respublikas Al
banijoj, Kroatijoj ir Galicijoj.

Pirma buvo areštuotas kated
ros varpininkas Petras 'Zagors- 
ki, kurs po bombos sprogimo 
buvo kažin kur dingęs. įtartas 
dėl dalyvavimo sąmoksle jis, po
licijos kvojiamas, prisipažinęs 
ir, kaipo vyriausius sąmokslo 
autorius/ nurodęs aukščiau mi
nėtu du komunistų vadu.

Portugalą kariuomenė 
pakėlė maištą

davęs Kovoj sostinės gatvėse daug 
muštu ir sužeistu

pirmus šių metų 
gausiu iš sovietų 
10 milijonų aukso

intensingai kampam- 
kraštuose per kovo ir 
mėnesius, nors tatai 
mus keliems mėne-

už-

LISABONAS, Portugalija.
19. — Portugalijos sosti-bal.

nėj vakar Įvyko sukilimas tiks
lu nuversti
Įvairiose miesto
kautynės — šaudymus, svaidy-l 
mas rankinių granatų. Daug

esamąją valdžią.
gatvėse ėjo

j Respublikos prezidentas,’ Tei- 
xeira Gomez, ir ministerių ka
bineto nariai buvo priversti bėg
ti į kareivines slėptis.

Maištininkams vadovauja ma
joras Filomeno Camara, ir kau
tynėse dalyvavo Įvairios rųšies 
kariuomenė. Pagaliau ištiki
moji kariuomenė susibūrė pa
galbon prezidentui ir valdžiai ir 
apsupo Paco da Rotondo, kame 
buvo susirinkę maištininkai. 
Čia įvyko smarkus susirėmimas, 
bet galų gale maištininkai bu
vo nuveikti. Valdžia paskelbė

Maištininkų vadas suimtas
LISABONAS, bal. 19. Na

cionalistų partijos vadas, įtaria
mas kaipo vyliausias įvykusio

šiandie suimtas tuo laiku, kai 
jis bandė pasišalinti iš kariuo
menės apsiaustos maištininkų 
stovyklas.

| Maištininkų padėtis begalo 
pavojinga, ir jeigu jiems neat
eis pagalbos iš šalies, iš pro- 

FL1NT, Mich., bal. 10. —Pre- vincijos, ilgai jie negalės išal
kių sandėlių distrikte vakar laikyti.*
siautė čia gaisras, padaręs dau- Tarp valdžios kariuomenės ir 
giau ne 200 tūkstančių dolerių užsibarikadavusių Paco, da Ro- 
nuostolių. Sudegė didelė Mar- tondoj maištininkų nuolatos j* 
tin-Parry korporacijos moterve- vyksta šaudymų. Vakar val- 
žimių dirbtuve. džia pasiuntė maištininkams ul-

DIDELIS GAISRAS

ROMA. bal. 19. Vatikanas 
su dideliu neramumų seka ri»- 
tūloj imąsi dalykų, gyvai palie
čiančių katalikų bažnyčią Ven
grijoj, Čechoslovakijoj, Vokieti-j 
joj ir Fra nei joj. Papos nunciusj 
apleido Budapeštu ir parvyko: ž , kag
Romon , nebezadedamas grįžti L. / f f 
Vengrijon. Girdėt, kad santy-1 ‘ ‘ ’__
kiuose tarp Romos katalikų baž 
nyčios ir Horthy>> valdžios įvy
kę rimtų nesusipratimų.

Čechoslovakijoj bažnyčios rei
kalai atrodo visai ne kaip. Pra
nešama, kad žymi kunigų dalis 
lėikalauja, idant draudimas ku
nigams vesti žmonas butų pa
naikintas. Kitaip sakant, kuni
gai reikalauja panaikinimo ce
libato.

Oficialiai kova čekoslovakuo- 
se eina, dęl atskyrimo bažnyčios 
nuo valstybės, šiuo tarpu bet
gi tąsomos dėl šventadienių. 
Nesenai Benešo valdžia paskel
bė kaipo legalę šventė Jono 
Huso gimimo dieną. | Jonas Hu
sas, didis Čechij mokslininkas ir 
reformatorius, buvo katalikų 
bažnyčios pasmerktas, kaipo 
eretikas, ir 1415 metų liepos 6 
dieną sudegintas]. Katalikų 
bažnyčia siūlė padaryti legalu 
švente vieno jos “šventųjų” gi
mimo dieną, bet pasiūlymas bu
vo atmestas. Tuo mažesnės 
svaibos klausimu tečiau remia
si visas bažnyčios nuo valsty
bės atskyrimo klausimas.

Interesas Vokietijoj
Vatikanas gyvai susiinteresa- 

vęs dedamomis pastangomis iš
rinkti kanclerių. Marxą Vokieti
jos prezidentu. Pasiekią Ro
mą pranešimai rodo/ kad dabar
tinėj kampanijoj Vokietijoj yra 
nemenko bruzdėjimo ir religi
jos klausimu. To judėjimo cen
tre yra Bavarijos monarchis- 
tai. Bavarija, kaip žinia, yra 
katalikų kraštas. Dabar jai 
tenka pasirinkti tarp generolo 
Hindenburgo, atstovaujančio 
monarchistų tendencijoms, ir. 
kAncleriaus Marxo, atstovau
jančio katalikų religiniams įsi
tikinimams. Katalikų bažny
čios vyriausybė Romoj tiki, kad 
Bavarija greičiau remsianti ka
taliką Marxą, ne kad monar- 
chistą Ilindenburgą.

WHEEL1NG, W. Va., bal. 19. 
— Baisusis sūkurys, tornadas, 
šiandip praėjo rytine Ohio ir 
šiaurine West Virginijos valsti- 

Ijų dalimis, padarydamas didelių 
•nuostolių. |

Protestuoja dėl naujo valdžios 
dekreto prieš spekuliaciją po
peliais

Allenby 
vus mylėti savo vyrą Robertą 
Armstrongą, vakar 
me išsiskyrimą. > • » * 
nės” ji tėčiu us 
šiame, kodėl ji 
v^’ro alimonėr,
' “Del to, kid nenoriu. Aš su
gebėsiu manytis ir be jos. Man 
regis, kad kilos moterys yra 
perdaug akiplėšos.
mylėti 
liauja 
Žmonės
plėšimus, 
yra kas 
pasimetus su vyru imti jo .pi
nigus, ypač jei nė vaikų nė
ra?” ' - <

vyrą,
mylėjusios

kalba apie
suktybes;

bjauresnio,

Paliovusios 
jos betgi nepa-

vagyslcs, 
lėčiau ar 
kaip kad

PAMIšĖLĖ NUNUODIJO 
TUONIS ASMENIS

AA-

sy. PAUL, Nebr., bal. 19.
Tūla Sorienson’ienė, darbininko 
žmona, nunuodijo aštuonis as
menis: savo vyrą, jo motind, 
savo tris vaikus ir tris sveti
mus vaikus. Ji suimta ir užda
ryta kalėjime. Daktarai, išty
rę ją, pripažino, kad ji nesvei
ko proto, o todėl bus pasiųsta 
j pamišėlių namus.
--------------------------- :--- --------

[ROMA, Italija, bal. 19. —Va
kar biržose buvo didelio riksmo 
ir riaušių. Riksmą ir riaušes 
kėlė .bankininkai, brokeriai, mi- 
lijonininkai ir finansinių konto
rų tarnautojai, protestuodami 
prieš valdžios pastangas /stabi
lizuoti Italijos pinigų vertę spe
kuliacijos pažebojimu. Mat ta
po išleistas naujas dekretas, ku
riuo reikalaujama,t kad 25 nuoš 
visos perkamų biržoj akcijų ir, 
bonų vertės butų sumokėta gy
vais pinigais.

__ i________

Čilės prezidentas graso. 
atsistatydinsiąs

PASISKANDINO — GAL 
LIETUVIS

4511 S. Hermitage av., 15 me
lų, vakar nusižudė, šokęs Sher- 
nuin parke nuo tilto j vande
ni. Subėgę žmonės buvo nu
metę jam gelbėjimus lanką, 
bet Gutauskis ats-lumė ji šalin 
ir paskendo.

NELAIDĖ KASYKLOSE

O R R S,Jiv

Oficialis oro biuras šiai die
nai pranašauja:

9

Chicago ir apielinkė Apla
mai gra^u; truputį vėsiau; pu
sėtinas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniai 
siekė 47° F.

išiandie saulė teka* 5:03, lei
džiasi 6:35 valandą.

VALPARAISO, Čilė, bal. 19. 
— Čilės respublikos prezidentas 
Alessandri, kurs nesenai grįžo 
iš Europos po šešių mėnesių pri
verstinų vakacijų, paskelbė, kad 
jeigu jo reformų programui bu
sią statoma kliūčių, tai jis 
zignuosiąs.

i

re-

GRIAUSTINIS UŽMUŠĖ 
VAIKĄ

19. 
už-

KNONVlLLE, Tenn., bal.
American Zinc kompanijos 

kasykloje lies Masco!, netoli 
nuo čia, vakar įgriuvos žemė 
užmušė darbininką ('baries 
Holmes’ą.

“žemai-
i

Pricte-

Pereitą pirmadieni, kovo 23 
d., 12 va!, dieną sujudo Telšių 
policija. Apsilankė i 
čio” Redakciją:

Ar čia “Žemaičių 
liūs”? paklausė.

Ne, čia “Žemaitis”, buvo 
atsakyta.

Tada n u Įraukė -pas “žem. 
Prieklių”, konfiskavo jo pir
mąjį numeri, pasiėmė ir užėję 
j p. Milevičiaus i nvgyną tų pa
tį padare.

Kilo “krikščionių” tarpe be
galinis sumišimas. Greičiausia 
pulta, kur reikia, ir išaiškinta, 
kad konfiskuoti 
smerktas

/' J:

buvęs pa-
ne “Žemaičių Priete-

valandą policija vėl 
‘Žemaičio” Redakcijąsuvirto į

ir tada jau pareiškė, kad “Že
maitis”, o ne “Žemaičių Prie
telius” esąs konfiskuojamas, ir 
visus rastus likusius numerius 
pasiėmė.

Girdėti, kad visi policinin
kai, dalyvavę toje nepaprastoje 

gavę po kelias

19. J

ekspedicijoje, 
paras arešto.

“žemaitis” 
laisvos minties 
tarpu kai “ 
yra kunigų 
nas. j

yra pažangus, 
laikraštis, Ino 

žemaičių Prietelius” 
ir davatkų orga-

timatumą, paskirdama laiką pa
siduoti. Praslinkus tam laiku i 
ir negavus jokio atsakymo, 
maištininkai pradėta bpmbar- 
UUoti. Į ugnį maištininkai at
sakė ugnim.

PINIGŲ KURSAS
šeštadienį, bal. 18 d., užsienio 
mgų ne mažiaus kaip už $25,000 
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sferling 
Belgijos, 100 frankų 
Danijos, 100 kronų ....
Franci jos, 100 frankų 
Italijos, 100 lirų ........
Lenkijos, 100 zlotų .....
Norvegijos, 100 kronu 
Olandijos, 100 florinų 
Suomijos, 100 markių 
Švedijos, 100 kronų ... 
Šveicarijos, 100 frankų 
Vokietijos, 100 markių

pi
do*

... .$4.79
. $5.08
.. $18.41
... $5.14
.., $4.09
.. $19.25
. $16.00
. $39.90
... $2.58
. $26.95

$19.32
. $23.81

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigui Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 litu ...
100 litų ..
200 litų ...
300 ‘ 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 litų

MUSKOGEE, Okla., bal.
— Trenkęs perkūnas vakar 
mušė netoli nuo čia gyvenančio 
farmerio Sattaerfieldo vaiką, 12 
metų amžinusi. Keturi kiti šei
mynos nariai buvo skaudžiai 
žaibo apdeginti.

PENKI ŽMONĖS ŽUVO 
UGNY

MAKSiHFIELI), Ore., bal. 17. 
— Praeitą naktj čia sudegė 
mediniai dviejų aukštų namai. 
Pasigendama penkių žmonių ir 
manoma, kad visi jie žuvo ug
ny. Vienas lavonas, baisiai ap
degęs, b’uvo iš degėsių išimtas.

Du vaikai sudegė

Pinigai 
Rusijon

Dabar jau suradome budus ir kelius 
nusiųsti ir išmokėti pinigus žmonėms gyve
nantiems Sovietų Rusijoje. PREKYBOS 

„ ir PRAMONES bankas Maskvoje su gero
mis pasekmėmis išpildo pasiųstus orderius 
ir išmoka pinigus visose dalyse Rusijos, ar
ba kaip dabar ji vadinasi U. S. S. R. su pilna 
garantija ir trumpu laiku.

Jau nereikia laukti pusmečio, kad gau
ni žinių apie išmokėjimų pinigų; jau' nerei
kia bijoti, kad pinigai neprapultų ar nebu- 

. tų konfiskuojami valdžios, dabar beveik 
^normaliu laiku orderiai yra išpildomi arba 
pinigai gražinami siuntėjui.

, Reikalui esant kiekvienas gali kreiptis 
j Naujienas ir čia ras gerų patarimų ir 
nuoširdų patarnavimų.

WATERLO(), lowa, bal. 17. 
- Netoli nuo čia siidegč far- 
merio McMuIleno triobos. Liep
snoj žuvo du jo mažh 2 ir 4 
metų, vaikučiai.

. $5.50 
.. 10.50 
. 20.75 
. 31.00 
. 41.25 
. 51.50 
.. 61.75 
. 72.00 
. 82.25
. 92.50 
J.02.75

litu
litų
litų
litų
litų
litų
litų

Prie šiton sumos reikia pridėti 25]
centai pašto išlaidu už kiekvieną'mas apie 100 tukstančių dole- 
siuntini. Norint pasiųsti telegramų .
- dar 50 centų daugiau. nuostolių.

ST. MARYS, Pa, bal. 19. ~ 
Vakar gaisras sunaikino čia 
tris verslo triohesius, padaryda-

NAUJIENOS
ITfflSo. HalsterlSt Chicago, UI

T 
t

Loui.se


NAUJIENOS, CHcago, UI Pirmadienis, B ai. 20,

F. Avižonio lindyji- 
rnas FurycKio biloje

(Tęsinys)

f

plačiau žinojo Baltrušaitis) 
jis nežinąs ir jų nevedęs, kad 
Skrini*iin “Prekiavimus** jum 
pačiam artkščiaū nepatikdavęs 

ir nieko bendro, jau Kaunan 
grižus, au Skrinium neturįs. 
Milįkauskas prašė Baltrušai
čio leisti jam subutl Maskvoje 
keletą dienų ir leisti kada 
nors vėl jam atvažiuoti, nes 
dabar nesuspėsiąs likviduoti 
visų savo reikalų. Milikauskui 
aš pasakiau, kad leidimas vėl

juo kokiu nors mažu n uosi m-, f 
čiu.

C) Jei kaip nors ir 
tų lenkai, franeuzai, kad 
sams duota toks pažadas 
kartoju — nei nemaniau, 
tas bus išreklamuota), aš
niau, kad vakarai pakraipys 
galvą ir nusiramins, nes patys 
jie tuomet jau ėmė ieškoti 
progos užniegsti ryšius su so
vietais. kaip lik šie viešai pri
sipažino klaidų pridarę ir ypa
tingai kuomet paskelbė paža
dus sumokė^ s*nasias skolas: 
žlugus rėkiančiam bolševiz
mui Bosuose, nebeliko vaka
rams pamato nesi tart i si) jais 
ir nėra jau Antantei 
bės išgelbėti iš 
nio ir ekonominio, 
politinio pridurmais,
jei nepakeisti savo politikos j 
Vokietiją ir Rusiją, šiuos cen- 
tralinius nūn ekonominius fak
torius.

D) Aš įsitikinau rimtiems 
sovietų norams taikingai mėg
sti santykius su visais (išsky
rus lenkus), mačiau visą Rusą 
troškuli užgirsti nuoširdų į 
juos atsikreinimą, kurs liudy
tų, kad jie jau suprantami ir 
kad einama pagalbi n kovoje 
su badu

Turėdamas visą tat omeny ir 
norėdamas palengvinti sunkia

sužino- 
ru- 
(at- 
kad a'O pcinctrv teiti, r\«vi iw__ ___ . _
ma-Į Maskvon atvažiuoti prigulės 

nuo Kauno, o dabar geriau bu
tų, kad tuoj grįžtų Kaunan, - 
ką jis ir padarė, ir tuo budu 
Milikauskas vėl buvo iškraus
tytas. Milikauskas, kiek ži
nau, prašė tuomet Baltrušai
čio pranešti Ministerijon, kad 
jį leistų už kurio laiko vėl at
vykti Maskvon. •* 

• <
H.apkričio pradžioje Mili

kauskas vėl pasinxiė Maskvo-galimy- 
I inansi- 

ergo ir 
krizių,

galvojant man kaip čia pada
rius gražų gestų rusams per jų 
šventei, man atėjo mintis pa- 

I žadėti badaujantiems vagoną 
(miltų, ir vagoną cukraus ir 
tam. tikslui pasinaudoti Mili- 
kairskiu. Aš tuojaus pašau
kiau jį savo Kabinetan ir pasa
kiau, kad Atstovybei reikalin
ga vagonas miltų vagonas cu
kraus, kad padovanoti juos 
badaujantiems nuo * Lietuvos 
vardo, ir paklausiau iMilikaus- 
ko, ar gftlės jis tuos du vago
nu supirkti ir atgabenti Mask
von taip, kad jie musų Valsty- 

kainuolų.

jos
su Vilniaus klausimu, ir 
opius reikalus Rusuose 

radau galimu ir pasėkiuin- 
pareikšti čečerimii pasvei- 

pa/.adus.
gu 
kinimą ir

Ministeriui Purvckhi 
17 XI ir 2LXI).

3. Bei aš turėjau 
stimanvma * c

ir rasti 
gyveni- 

pravesti. Pradėjus Skri- 
Maskvoje savo “darbą”, 

nik arčiais

būdą
man
niui
aš patyriau,
nueina pas jį kukt ten 
nosia aukštas žmogus.

Vėliaus kiek Skrinius ėmė 
prašyt Baltrušaičio leisti va
žiuoti Kaunan diplomatiniu 
kurjeriu tūlam Liituvos, anot 
Skrmiaus, piliečiui Milikaus-
kni. labai 

reikalingas. Pasas gegu- 
mūnesį buvo Baltrušaičio 

išgautas ir, Milikauskas, Skri- 
niaus siunčiamas, vieną kitą-
karta reizavo mi skryniomis 
Kaunan. Patyręs, kad Milikau
skas, gerai žinąs Maskvą, se
nai čia provizoravęs ir turėjęs 
kokią ten nemažą 
namus, yra labai 
landus žydas, kad 
Skriuiui parinkti 
kilimus, kailius, bi
ir kad be jo Skrinius negalėtų 
“veikli”, aš ėmiau kalbėti At
stovui, kad ‘*Pr<*kyb(>s” Sky
rių reikia "sumažinti,” ir jei 
negalima tuoj likviduoti Skri- 
niaus, tai atitraukti nuo jo 
nors Milikauską, be kurio Skri 
nius bus paralizuotas. Mudvie
jų buvo nutarta išgazdinti Mi- 

šie 
ži

li

fabriką ir

ir supirkti

bei nei skatiko ne 
Milikauskas atsake, 
tat padaryti ir* už 
vaičių pfistalysiąs.

t. As tuomet užklausiau Mi
likausko, kokiu bucu jis mano 
lai įvykdint. Jis man ; 
kad vagonas cukraus ir 
nas miltų galį kainuoti 
žiad 7U0-80D tūkstančių auksi
nų, ka<|angi markė yra kritu
si: kad pinigų jis gausiąs dalį 
pasiskolinti pas kokį ten savo 
giminę ar pažįstamą Berlyne, 
kitą dalį paimsiąs Berlyne iš 
savo lėšų, miltų supirksiąs pas 
St.loveičiką Kaune, cukrų taip
gi Kaune. Aš paklausiau, kaip 
jis mano išlaidas atlyginti. Jis 
atsakė kad išlaidos galės būt 

jei busią 
sacharino 

, realizuoti, 
vagonus.

*i tuos vagonus 
dėti negalima, 

nes vagonai eis čiči rino vardu, 
o išlaidoms atsilyginti reikės 
palaukti progos, kai eis iš 
Kauno vagonas su produktais 
bendradarbiams ir jų valgyk
lai, nes produktai senai jau 
laukiami; gal, sakau, naudojau 
tis proga galės iš Bušų išgau
ti leidimą ir š'j tretį vagoną su 
produktais Atstovybei prikalb
ti prie tų dviejų ir kartu su 
jais pravežti ir be rusų muito 
nu k.snių ir virš nustatytos jų 
normos į tris, pudus bendra
darbiui j mėnesį, tuomet ir

lengvai atlygintos, 
jam I- Ha šiek tiek’ 
atsivežti Maskvon 
įdėjus i tuos pačius 
Aš pasakiau: 
nieko pašalinio

poros sa-

atsake, 
vago

ti emu-

Neturint Atstovybės ka- 
I>ininru visiems* jos -re. k a-, 

lama ir negaunant jų mėnesiais 

iš Kauno, iA kitos pusės žinant, 
kad Latviai ir ypatingai Estai, 
o paskutiniu laiku ir Anglai 
ir Amerikiečiai tuo būdu pre
kiaudami su rusais gana pa
sekmingai verčiasi ir duoda 
savo valstybėms nemažai pel
no, t- aš neužginiau nei val
gyklos komisijai nei Milikaus- 
kui tuo reikalu pasirūpinti, 
tik prašiau Milikausko kuo* 
mažiausia imti sacharino, Kau
ne dalyti visą kgaliai, atsi
klausus Užsienių Reikalų Mi
nisterijos. Milikauskas visa
me jlikrino mane nesirūpinti 
ir išvažiavo.

A^ parašiau apie kombi
naciją Ministeriui Puryckiui 
laišką (jis turi būti Ministeri
jos archive) ir telegramą mu
šiau. prašydamas jo pasitarus 
su kitais leisti Milikauskui j- 
vykdinti sumanymą.

Iš Ministerijos gavau pilną 
prijautimą tam sumanymui (jo 
laiškas iš 16 XJ-21 m.), su
prasdamas, kad tat jis rašo 
nevien savo asmeninę nuomo
nę, būt ir kitų Ministerių kai]) 
jų pirmininkaujantis; tą patį 
išskaičiau ir iš kito jo laiško 
iš 1 l/XB. kame rašo, kad Mi- 
nisterių Kabinetui jis viską pa
pasakojęs kaip viskas buvę ir 
kad niekas neoponavęs.

5. Tuo ’budu aš neturėjau 
nei mažiausios abejonės, ka’d 
mano supianymas, padarytas 
vien Lietuvos reikalais vado
vaujantis nors iš formalūs 
sės ir vertės butų kritikos 
tą jaučiau), yra Lietuvos 
liausybės aprobuotas, kąd 
robuotas taipgi ir 
mo įvykdinimo būdas, kaip vi 
j ai

pu-

ap- 
sumany-

švarus, koreklingas ir nie- 
bendro su kokia nors spe

kuliacija neturįs. Bet blogi lie
žuviai ir pikti žmonės, kurių 
bedirbdamas sąžiningai Atsto
vybėje įgijau nemažai, suma
nė tues žingsnius panaudoti 
tam, kad sušiskaičius su ma
nim. Tuo liksiu jie ir įvėlė ma
ne i spekuliaciją, tuo tarpu 
kai aš išpirmų savo darbavimo
si Atstovybėje dienų visą laiką 
variau kovą su spekuliacija ir 
su visais kilais Atstovybes 
trukintais ir kaip galėdamas 
gyniau gerą Atstovybės vardą.

. CICERO, ILL.
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS 

SVETAINĖJ,
Atsiijuna išguldymas 

švento Rašto.
Kiekvieną Panedėlį 

Pradžio 7:45 v. vakaro. 
(Aukštai, mažoj svetainėj) 

šį vakarą bus aiškinta 
šešėliai šv. Rašto

likauską čekistais, buk 
gaunamomis Atstovybės 
niomis, nori suareštuoti jj,

žinoti Kaunan. Taip ir pada
ryta, ir Milikauskas rugpiučio 

Kaunan, 
pranešta

mėnesį išsikraustė 
I Ministerijon buvo

kad sulaikytų Milikauską Kau
ne ir nebeleistų Maskvon. Iš- 
krausčius Milikauską, Skri
nius jautė save nekaip ir skun
dėsi Baltrušaičiui, kad jis Skri
tuliu, “dabar viski paplautus”. 
Bet štai už mėnesio vėl atva
žiuoja Milikauskas Maskvon, 
leidžiamas iš Kauno likviduo
ti savo reikalus. ‘Tuomet čia 
jau ir Skrinius buvo likviduo
jamas ir sirgo savo kepenų. 
Aš Milikauskui įsakiau pirmu 
atveju grūstis Kaunan ir dau
giau nebevažineti. Čia Milikau
skas, supratęs, kad jis dėl 
SkriniaXis įtariamas, pradėjo 
teisintis Baltrušaičiui, kad jis 
Skriuiui tiktai padūdavęs pa
rinkti kur geresni ir pigesni 
daiktai, kad jokių ♦ kitų Skri- 
uiaus kombinacijų (apie ką

keletą dūžių sacharino ar ko ki
to ,c aš rašydamas M misteriui 
paprašysiu jo leisti Tamsiai 
visą tat atlikti.” Milikauskas 
su tuo sutiko ir už kelių die- 
iįų turėjo išsiruošti Kaunan. 
Čia prie manęs kreipėsi Atsto
vybes bendradarbių valgyklos 
Komisijos pirmininkas Kapito
nas K. Avižonis (Velionis da
bar) ir jo padėjėjas 
leisti jiems atsivežti 
kauską ši:k liek 
valgyklos reikalams, 
es;*( absoliutai nei

ir ką jie reiškia ant šių laikų.
Kalbės F. ZAVIST 

įžanga liilosa. Nėra koleklų.
iRengia ir kviečia

raskuiinl Kaną Chicagoje 0
LIETUVIU AUDITORIJOJE, BR1DGEPORTE ^0

Balandžio 22 d., trečiadieny
Vaidinama 3 v. pasaulinė komedija

' * / v V.

‘Potašas ir Perlamutras’
Artistu Bf. Dikinienės ir J. Olšausko 

išleistuvėms

Pradžia 8. vai. vak. Bilietų kaina $1.50*5r $1.00

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J i c

' a. Bartkus, p™
W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL.

VIENYBE
liaudies Universitetas

Tas, kuri* turi 37 mėty “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurią kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 

'pas amerikonus “Five Foot Bodk Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviehame numėry “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, flftysak'unis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

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

BOVIEBNASTĮS
(Ingaliojimai)

Norintiems Važiuoti 
Lietuvon

Naujienų Metine ekskur
sija jau artinasi, ir kurie no
ri važiuoti Lietuvon geriau
sia padarys keliavę su kitais 
naujieniečiais, kurių šiais 
metais žada būt didelis bū
rys.

Su Naujienų Ekskursija 
gali keliauti nevien ėhica- 
giečiai, bet taip jau ir iš ki
tų miestų.

Neturintiems pilietybės 
popierų reikia tūojaus kreip
tis dėl leidimų sugryšti n 
dėl užsienio paso. Kas ne
turi gimimo metrikų, ar ki
tokių lietuviškų dokumentų, 
tuojaus turi rašyt Lietuvon 
ir gauti juos.

Šios šalies piliečiai turi 
gaut Amerikos užsienio pa
są ir Lietuvos konsulo vizą.

Kiekvienam patartina pri
sirengti išanksto ir, geriau 
potam palaukti.

Naujienų Ekskursija šiais 
metais bus dar ir tuo įdomi, 
kad duos progos keliaunin
kams aplankyt garsųjį van- 
denpuolį, Niagara Falls. Vi
si keliauninkai keliaujantis 
iš Chicago ar iš kitų mieste
lių į vakarus nuo.Buffalo ir 
netoli Erie gelžkelio turės 
teisią aplankyti tą garsiąją 
vietą pakeliui į New Yorką 
be jokio ekstra mokesnio.

Taigi visi bukit prisiren
gę iki balandžio 29-tos.

NORĖDAMI; 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-f NYTI VISA.OOS KliKIl-KDiU 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

į. L FABIONAS Ctl

809 W. 351h SI., Chicago i
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 5

PADAROM PIRKIMO IR PAR- j
DAVIMO RAŠTUS. Į

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

TeL Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:

8323 So. RMIsted St
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ke t vergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St.

Room 844 
Tel. State 3225 

Valandos nuo 9:30 iki 1 vai. 
Bridgeporto Ofisas

3335 So. Halsted St.
Po piet ir vakarais iki 8 vai.

Yards 0141 ir Yaęds 6894 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Lcavitt St.
Telephone Canal 2552 

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

lengvomis išlygomis.

ir

A. A. OLIS
ADVOKATAS

. 11 S. La Šalie St., Room £001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
330J S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

6r8 ▼. v. apart Fane dili c ir 
Pėtnyčios.

Petrikas 
per Mili- 
sacharino 
neS nėra 
produktų

ir valgyklą priscis uždaryti. 
Žinodamas sunkia malerialę 
padėtį valgyklos, kurį maitina 
netik Atstovybės, Konsulato,1 
Komisijos bendradarbiui-, bet| 
ir žymų 
op fantų, 
važiuoti 
čių kur 
kalt su 
propozicija. Prie to, ir pats 
Milikauskas pareiškė valgyk
los komisijai, kad jei bus lei
džiamas Kaune sykiu ir tretis 
vagonas, tai jis ir nuo savęs 
pripirksiąs produktų valgyklos 
ir Atstovybės reikalams-mal- 
kunis, baldams, atsiskaičius su

skaičių tremtinių ir

Lietuvon ir neturin- 
prįiglausti, aš suti- 
valgyklos komisijos 

Prie to, ir pats

RUBy EKONOMIJA
Rūbai laikosi ilgiau ir visuo- 

» met išrodo kaip nauji, jeigu 
užlaikomi švariai ir prosiua- 
rhi; prašalina riebumus i f ne
švarumus, panaikina kandis ir 
ligų perus, pagrąžina spalvų ir 
sugrąžina šviežumą audeklo. 
Duokite savo inbus išvalyti- ir 
nudažyti musų patirtu uhoIuJI- 
niu budo.
Mes paimam ir dastatbin dykai.

Michigan Cleaners
3511 S. Halsted St.
Tel. Yards 0024 — 0436

Įsteigta 1898.
Mes neturime' skyrių

XXXXXXXXXXXXXXXXXXJXXXXXX
Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegraiuų 
sistemą,

i

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje .

Jeigu kam reikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybes Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba, bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo, korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekvienaincj atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams. / z r

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
regujiariai kasdien kiekvie
nam skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip
kitės pas

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

J. P. WA!TCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS:
127 N, Dearborn Street,

Kambariai 514 ir 516
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avehue,

Telefonas Pullmaft 6377
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven- 
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS *ant egzainina- 
vojimo abstraktų ir padarymo 
kontraktų, dokuinentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

JohifBagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St., Ruoni 1310 
Telephone Dcarhorn 8946

Vakarais: 2151 West 22 Street 
Telephone Rousevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6390

3223 S. Halsted SL, Cbicaąo 
Tel. Yards 4681

29

Vak.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. 5) ąpMngten St. Room 911 
Tel, Central 6216

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 SI. Tel. Cicero- 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj »uo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.

TABLETŠ
BUILD YOU UP

3236 8. Hakted Si. T. Boal. 6737

9067

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted Si 
Chicago, III

LIETUVON— 
užrašykite gavo ginti
noms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos* žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. •

ADVOKATAS
Ofisas ▼IdurnucuBtyj:

Ruoni 17tfb 
CHICAGO TEMPLE BLOG.

77 W. VVaabiiiftton Si.
Cor. YVashington At Clark—i—-----

Nuunj Fek; Ily<ie I’aik MG
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Kį IR KAIP VIRTI
BUIJONOS (1 KVORTA)

1 svaras kapotos, liesos jau
tienos

1 svaras veršienos kaulu nuo 
kojos

1 Vo kvortos šalto vandens •
Pipiru 2-6
I gvazdiką
Truputi petrušku
Truputį kapotu morkvų, selr- 

rų
Truputi svogūno
1 šaukštuką druskos.
Pakepink >4 dalį mėsos ant 

skau rados.
Sudėk mėsą ir kaulą į šaltą 

vandenį ir laikyk 30 minutų. 
Sudėk tikusius dalykus, vilk 
nuo 30 —\ 60 minutų. Kaip is- 
virs perkopk per šitą pakol sriu
ba pasidarys visai permatoma. 
Jeigu nebus permatomas, gali 
įdėti vieną plaktą kiaušinį, už
kaisk kad pasidarytą karštas, o 
paskui padėk į šal|, kad nusi
stovėtu.

KAPOTOS MĖSOS 
KEPALAS

2 svaru kapotos mėsos
1/2 svogūno (sutarkuok)
2 šaukštukus druskos
i/k šaukštuko pipiru.
Sumaišyk viską gerai, sudėk 

% dalies šio mišinio ant skau- 
rados, padaryk iš jo kepalą su 
duobe viduryje. Pripildyk duo
bę su bulvių' mišiniu ir likusia 
dalim mėsos apdengk duobę. 
Kepk pečiuje nuo % iki 1 va
landai laiko.

Bulvių mišinys
2 puoduku virtos bulvių ko

šės
1 plaktą kiaušinį
1 mažą svogūną (tarkuotą)
1 šaukštą tauku arba sviesto 

šaukšto setery druskos
Truputį pipirų
Sumaišyk viską gerai.

TOMATŲ DAŽALAS 
DEL MĖSOS

2 puoduku tomatų košės
1 puoil u ką vandens
2 gvazdikų ii- kitų pipirų
Vį kapotų žalių pipirų 
Truputį žalių petrušku
3 šaukštus sviesto arba tau

kų
2 riekutes svogūno
1 šaukštuką druskos.
Iš pradžios paimk šešius pir

mutinius daiktus iš eilės, su
pilk į puodą ir virk ant visai 
mažos ugnies nuo 15 iki 20 mi
nutų. Pakepink svogūną taukuo
se. Nuimk nuo ugnies, pridėk 
miltus ir druską. Išlengvo su
dėk tomatų mišinį. Virk de
šimts minutų,' paskui perkošk 
ir valgyk karštą.

MEKSIKONIŠKAS
KEPSNYS

SALOTOS

H puoduko acto 
11/2 šaukštuko druskos 
14 šaukštu ko pipirų 
1 šaukštą cukraus 
3 kiaušiniai >
1 šaukštas sviesto
2 šaukštus saldžios grietinės
3 puodukus sukapotų žalių 

kopūstų.
Pakaitink actą su pridečkaia. 

Suplak kiaušinius ir išlengvo 
įmaišyk į karštą actą. Virk dvi
gubame puode pakol mišinys 
pasidarys tirštas. Supilk grieti
nę ir sumaišius užpilk dar kar
štą ant kopūstų. Paduok į sta
lą šaltą. Gerus ir sveikas val
gis.

TAPIOKOS KREMAS

i/J kvortos pieno
2 šaukštu sumaltos tapiokos 
Truputį druskos
1/1. puoduko cukraus
2 trynius
2 kiaušinio baltymus
1/2 šaukštuko vanillos
1/2 šaukštuko nutmego
•.» šaukšto citrinų sunkos/ * v

Sumaišyk, pieną, druską ir ta- 
pioką ir maišyk. Ant galo su
dėk išplaktus baltymus ir plak 
su tam tikru prietaisu vadina
mu angliškai: “Dover beater” 
pakol visas mišinys pasidarys 
tirštas. Sudėk į mažas formas 
arba vieną didelę formą, atau
šink Ir paduok į stalą šaltą su 
saldžia plakta, arba paprasta 
grietine.

Iš FUDGE PYRAGAS
k •

1 puodukas sviesto su i/> puo
duko cukraus gerai sutrink. Pri
dėk 2 plytas ištarpyto šokolia-

MADOS

1 i/j> svaro ne riebios kiaulie
nos

6 didelius svogūnus
2 puoduku makaronų
l/2 puoduko tarkuoto ameri- 

koniško sūrio
1 puodas tomatų košės

. 4 šaukštukai kapotų petruš- 
kų

4 šaukštukai pimento (raudo
nųjų pipirų)

1/į puoduko taukų nuo lasi- 
niukų

1 šaukštuką druskos
% šaukštuko paprikos
1/2 puoduko sukapotų žalių pi

piru.
Supjaustyk mėsą į lygius 

šmotukus. Sudėk taukus ant 
Kkaurados ir pačirškink mėsą. 
Sumaišyk virtas daržoves. Su
dėk ’ makaronus, mėsą, sūrį ir 
viską gerai sumaišyk. Sudėk į 
puodą, užpilk su tomatėmis ir 
virk pečiuje V/4 valandos. Val
gyk su virtom bulvėm.

No. 2389 Naujos mados rūbas. Pa
togus, nes gali jį dėvėti su bile ko
kia sena ar nauja bliuzka.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38, 
40 ir 42 colių per krutinę. 36 mie- 
rai reikia 2% jardų 40 colių mate
rijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotų blankutę arba priduoti .pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardų, pavardę 
Ir adresų. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Raiste d St., Chicago, III.

do. Suplak 2 kiaušinius, pridėk 
prie mišinio ir vėl gerai išplak. 
Paskui pridėk 1/į puoduko sal
džios grietinės, 1 Vii puoduko 
miltų persijotų su vienu kupinu 
šaukštu baking powder, ir 
šaukštuko vanillos..

Iškepk du pyragu ir perdek 
sekamu mišiniu:

2 kupinu šaukštu cocoa, 1 
šaukštą sviesto, 4 šaukštus ka
vos ir 1 puoduką sukapotų rie
šutų. Pridėk pakankamai mil
tuoto cukraus, kad padaryti tir
štą košę.

ąilBARBO PRIESKONIS

1 svarą rubarbo
i/i. svaro razinkų
1 puoduką vandens
2 apelsinu
!4 puoduko kapotų riešutų
’/G šaukštuko druskos.

Nuplauk rubarbą ir supjau
styk j šmotukus, pridėk apelsi
nų sunką, luobę nuo apelsino, 
razinkas, riešutus, druską ir 
virk pakol viskas neBuvirs į ko
šę. Išimk apelsino luobą. Sudėk 
į stiklus. Kuomet atauš, užpilk 
su stearinu ir laikyk taip ilgai, 
kaip norėsi. Geras valgis vai
kams ir suaugusiems.

“Ozimdzi-Drimdzi
Gegužės mėnesį lankysis šiose 

kolonijose:

2 ir C Grand Rapids, Mieli.
5 ir C Detroit, Mich.
8 ir 9 Clevcland, Ohio.
10 Rochcster, N. Y.
12 Amsterdam, N. Y.
13 Brooklyn, N. Y.
15 Neyark, N. Y.
16 Scranton, Pa.
17 VVilkes-Barre, Pa.
19 Pittston, Pa.
20 Shenandoah, Pa.
21 Philadelphia, Pa.
22 ir 23 Baltimore, Md.
25 Washington, D. C.
26 ir 27 Pittsburgh, Pa.
Paskutinis Dzijpdzi Drimdzi 

artistų atsisveikinimo vaidini
mas Chicagoje įvyksta gegužės 
1 dieną, penktadieny, .Lietuvių 
Auditorijoje, Bridgcporte. Bus 
statoma “Pinigėliai”, S. Čiur
lionienės 3 veiksmų komedija.

—Reporteris.

o

Pastebėkite Iškabas!
Yra nelengva pastebėti daug jvairių dalykų kurie atsi
tinka dhltdiame mieste, ‘(’hlcagoje yra labai <lnug pasi
linksminimo vietų, kurie padaro gyvenimų daug* žlngci 
dėsniu. Tiktai pastebėkite Rapid Transit iškabas ant 
platformų “L” stočių. Mėnesių mėnesiais jie rašo apie 
muzfijų, parkus, stovylas ir gražias vietas kurias turė
tumėt pamatyti. Tas vietas lengvai galima pasiekti su 
“L”. Jgaukit daugiau smagumo šventadieny atlankant 
tas vietas.
£4 OE Važinėkitės ant “L” visą savaitę už tą mažj} 
$ I iCv kaina — o nedėlioj važiuokite toli — jums 
nekainuos nei vieno cento ekstra! “L” Pasus sukeikiu 
jūsų šeimynai nuolatinę trunspoftaclją po visą miestą 
per visą savaitę. (Chicago-Evanston-Niles Center Pasai, 
$2.00). Sutaupykite pinigų pirkdami pasą bile ko 
kloję "L” sintyje.

CHICAGO RAPII) TRANSIT

MES NORIME GAUTI
Keletą inteligentiškų vyrų ir moterų kurie kal
ba angliškai.. Jie gali uždirbti nuo $200 iki $500 

,j mėnesį.£ < •

THE PROVIDERS LIFE ASSURANCE CO., 
1530 N. Robey St., Chicago, . 2nd Fl. 
Pasimatik su agentūros užveizda, J. J. Dubourg 

nuo 2 ryto iki 4:30 po pietų.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ

. Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė........................      -...... -........
* ' ** . •

Kaimas....................................................... Valsčius ............................................. ,—
j \. X ’' .

Paštas ......................................................... Apskritis.................. ,...................................

Pinigų prisiunčiu $.......................turi gaut Lietuvoj litais............ ............. (jei norit 
doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas...................................................  *......
' I

. ’ J /

Adresas ............................................ ......................................................... -t.........r.......................
% . ' J*'''' • « M

• • « - -- •’ *

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar batikos kasieriaus čekiais.
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS”

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožnos dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

i ' \

i «.
‘ • f

MarqueHe Pharmacy 
Vienatinė Lietuviška Aptieka 

šioje Apielinkėje

F. A. RAKAS 
Registruotus Aptie/foriim 

ir Savininkas
2346 West 69th Street 

arti W««trrn Av«.
Phone Republic 5877 - 5831 

CHICAGO. ILL. ,

Tel. Bl.d. SIM
M. Woitkewie»

BANIS 
AKUŠERKA

carnauju moto
rinis prie gimdy
ki o, patarimai 
lykai moterimi 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

LIETUVIŠKA APTIEKA 
WEST SIDE 

“PROGRESS DRUGS” 
Receptai yra pildomi teisingai ir

• titsargiai. 
visokių gražių-M<js užlaikome 

toileto dalykų 
čionai galima užmokėti 

elektros bylas,

< realu, 
gaso ir

J. S. Žilinskas, R. Ph.
1 2059 W. 22nd St.

Telephone Roosevelt 7587 ir 7588

MfS. MICHNIEVICZ - VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gut.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, dar Ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedeliomis nuo 10 iki 1.
,3333 So. Halsted St.

Health Service Institute
Specialistai —

Venerinių ligų. Vartojame Eu
ropinį gydymo būdą. Taipgi gy
dome ligas inkstų, skilvio, plaučių 
ir širdies.

Egzaminavimas ir patarimas 
dykai

1553 W. Division St.
Ofiso valandos: 10-12, 2-5, 6-9.

Tel. Brunswick 1717

LIETUVIAI DAKTARAI
/■ " ■■■■■■■■■■■ '■■■■s

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boilevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 So. Halsted St. 

Ofiso valandos nno 1 Iki I *■ 
pietį} ir 6 11d 8 vakare

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:39 iŲ 9:80 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

Tel. Kenvvood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 ryto;

• nuo 5:80 iki 7:80 vakare.
.................... ■■■■ ■■■■*

' DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Miiwaukee'Ave„ Room 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983

Namų telefonas Spaulding 8688

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė.
Te!. Lafayette 4148

l -4 —

«-D». HERZMAN-®*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moU*rų ir vaikų pagal 
naujausių^ metodus. X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136

3235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

telefonais

DR. CHARI.ES SECAL 
Praktikuoja 17 metai 

f ) f 1 £t S
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos

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 8:38 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6353 >

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rasas Gydytojas Ir Chirargas 
Specialistas Moterišką, Vyriški 
Vaikų ir visų chronišką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chlcage 
arti 81st Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis iš šventadieniais 10—12 ditd

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
<649 S. Ashland Avė.
Kampas 47-tcs ant 

2 lubi
.........

Dr. Renedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraejo, odos, chronil- 

k« ir slaptu lira
Gydo su pagalba naujausią metode 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viriaus Ashland State Banho 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 Ir 8 Iki 18.
Nedalioj nuo 2:88 iki 4:30 pe piet;

Biuras 4204 Archer Avė. 
Kampas Saeramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7iM
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaudette

Pinigų Siųptimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Rcs., 6641 S. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

CHARI.ES
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams......................... —-......  $8.00
Pusei metų....................................4.00
Trims mėnesiams  ...........  2.00
Dviem mėnesiams —.............  1.50
Vienam mėnesiui........ ......  .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ......      3c
Savaitei _______  18c
Mėnesiui ....................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ..........................—$7.00
Pusei metų...................—------- 3.50
Trims mėnesiams __  1.75
Dviem mėnesiam ..... —----------- 1.25
Vienam mėnesiui  ------------- .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
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Metams .......................  $8.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Aišku, ji pirmiau- F. u ropos 
augi- 
Pran- 

ir Če- 
sričių

sunkų

jai vartoti tiek.

lygina su idoalemis 
sričių cukrinių runkelių 
mo sąlygomis: šiaurės 
rija, Vokietijos viduriu 
eliostovakija. Nuo šių 
gamyba išsiplatinusi į rytus ir 
į Šiaurę. Taip, Danija turi ke
letą cukraus fabrikų; prasidė
jo cukraus gamyba Švedijoje, 
nors ten blogesnės cukrinių 
runkelių auginimo, sąlygos, ne
gu idealėse srityse.

Palyginus Lietuvos tempera-

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO ŪKIUS 
GERŲ PAPRATIMŲ APIE SVEIKATį.

P. čiučelis.

VIENA DIENA

Lie-

produktų.
šiai ims iš savo kolonijų pro
duktus, o paskui ir svetur. Pe
rėjus Lietuvai vien prie dabar 
gana pelniiigos gyvulininkės 
ateityje, nustojus Anglijos rin
kos, tektų pergyventi 
ekonominį krizį.

Daug žemės ūkio produktų 
pirma j veždavo Vokietijon, bet 
po karo įvežimas sumažėjo, 
nes Vokietijos ekonominis sto
vis neleidžia
kiek vartodavo prieš karą. Kas 
gali garantuoti, kad su Angli
ja negali to paties atsitikti? 
Jos kolonijose vis labiaū ple
čiasi bruzdėjimas. Jeigu tik 
tų kolonijų ji nustotų, tuojau 
gyvulininkystės produktų im
portas siųnažėtų, ir Visur įvyk
tų gyvulininkystės ūkio krizis.

Tad negalima eiti prie 
vienpusės gamybos.

Lietuvon per muitines įve
žama į metus cukraus virš 12 
milijonų klg., nemažai Įveža
ma ir be muitinių žinios, kon- 
trobandos keliu. Reiškia
tuvoj į metus išeina virš šešių 
klg. kiekvienam žmogui. Tai 
minimalė, o ne maksimalė nor
ma. Rusijoj prieš karą buvo 
suvartojama 9 klg. cukraus 
kiekvienam žmogui. Kultūrin
gose šalyse, kaip Danijoje var
tojama virš 30 klg. cukraus 
vienam žmogui į metus. Kilant 
Uetuvoe liaudies apšvietimui, 
kils ir cukraus vartojimas*. 
Bet ir dabar galima tvirtinti, 
kad mes daugiau palyginamai 
cukraus vartojam, negu rusai 
prieš karą, bent dvigubai, 
lokiu budu Lietuva vien cuk
rui išveža užsienin kas met 
apie 50 mik litų. Lietuvoje ga
minant cukrų* tie pinigai pas 
mus liktų; be lo, galima butų 
išvežti į šiaurės valstybes. Vi
sos šalys, kur paskutiniu lai
ku pradėjo vystytis cukraus 
'jamvba, pa*kilo, ir žemės ūkis 
gavo tik pliusų.

'Toliau 
Agr. ur/ j. Iv:KSCllt davinius 

tik melai atgal už šio klau' anapzlh 
karną išsprendimą cukrinių runkelių 
okietija) unhersite-! maisto medžiagų 

. I .. I. * .. >.z. I.liovei 
jo, kaimo gilaus šip 

klausimo žinovo, manau bus 
įdomi plačiai visuomenei. Pa
duodu jo minčių sątraUką.

Krašto pramonė neturi bū
ti vienpusė. Esant vienpusei 
pramonei, įvykus jos krizini, 
kraštas a įsidurtų didžiausiam 
pavojuje. Be to, vieno kokio 
nors produkto, nugalima ga
minti be saiko. Vienpusiai nia- 
no tas, kuris

Cukraus garny bos 
perspektyvos 
Lietuvoje

'lokiu lema 
ties agronomas 
Krikščiūnas Žemės 
demiios studentų 
būrelio pakviestas, 
kovo menesio 12 < 
vos dvare skaitė '

Šiaulių apski ;■ 
daktaras .1

“Kultūros”
1925 metu

nas i 
simo 
Dalies

prelegentas priveda 
daugybės cheminių 

iš kurių matyt, kad 
duoda

3— I kartus
imtos daktaro laips-i daugiau, negu tokio pat ploto 

, ** ”''‘ žirnių derlius ir 15—3 kartus
daugiau, negu miežių derlius. 
Kiek arčiau prie runkelių šiuo 
atveju stovi bulvės 
tai, bet jie neranda 
Vieno hektaro runkelių derlius 
lygus 590 600 pūdų; 
tani pūdą po 3 lt., 
1500 — 1300 litų. Be 
ioginio atlyginimo 

runkelis duoda 
ir ne

ir kopus- 
rinkos.

gausime 
šio lie- 
cukraus 

jo gaminto- 
į skaito, kad Lietu- jums ir ne tiesioginį atlygini- 

vos išganymas vien pieno ukyj. mą: 1) cukraus fabriko alma-
iniybij I tos gana gertus gyvulių , pasa- 
Lielu • ras; 2) cukraus burokas rei- 

bet štai IjniJklauja gan gerai apdirbtos ir 
linų įtręštos žiemėj; tad po jo ge

rai auga visi javai. Be to*bu
roko šaknys pasiekia iki met
ro gilumos, ima iš tos gilu
mos maisto medžiagos ir pa-

t) linų ga- 
g^TOfl sąly- 
prieš karą 
pūdų linų,'

skaitė veik vieninteliu 
vos išganymu;
kainos staiga krito, ir 
rinkoj kilo panika, 
mybui dabar juk 
g(Ks: Rusija, kuri 
gamino milijonus
dabar pasaulinei rinkai jų ne
pristato. Susitvarkius gi Ru
sijos* ekonominiam gyvenimui moj(* esančias 
ir prasidėjus ten linų gamyba’, 
musų linų gamyba pergyvens 
dar sunkesnį krizi.

Pasaulio rinka 
dūkiams nepergeriausi: 
Vokietija pakeltų savo 
lininkystę ant tokios 
mos, kaip Danija, 
rinka pieno ir mėsos 
tais butų perpildyta, 
si gyvulininkystės

pieno pro- 
jeigu 
gyva

pasaulio 
produk- 

Svarbiau- 
produklų 

rinka Anglija; jon kasmet
įvežama virš 2 mil. tarptauti
nių cnnlnerių sviesto, virš 8 
mil. tarptautinių centnerių 
kiaulių ir kiau’lienos mėsos. Pa
kilus iki minėto lai|>snio Vo
kietijos gy viTliT inkystė,. ji kas 
mot pagamintų 12 milijonų 
centnerių sviesto; suvartotų 
5 mil.; litų 7 mil. tarpt. cv>p- 
taerių sviesto, t. v. 3 kartus 
liek, kiek jo' įvežamu Auglijom 
Su kiaušiniais ir kiauliena 
tas pats. J rimčiausią pasauli
nės gyvulininkystės produktų 
rinką Angliją žiuri visa 
Pabaltijį!, Danija. Naujoji Ze
landija. Yra rimtų davinių ma
nyti, jog netolimoje ateityje 
Anglijos kolonijos duos ja ii
gana pelningos gyvulininkystės nes sąlygas gerb.

išskiriant mišką tokioje gilu 
medžiagos m

suvartoja,
Cukraus gamyba Lietuvoje 

pagerintų kai kurias blogas 
musų krašto ekonomines sąly- 

žeines ploto 
reikia iki 7 

darbo,
cukraus gamy- 

s u mažintų 
bedarbę.

gas. To patii s 
runkelių užimto 
kartų daugiau 
kviečių. Aišku, 
ba Lietuvoje sumažintų vis 
didėjančią bedarbę. Tokiu bil
du ši pramonės šaka Lietuvai 
naudinga. Tankiai kokio nors 
darbo naudi m* ūmas nesupuola

ii jo išvystymo galimybe. Pa
žiūrėsime, ar yra galimybe vy
stytis šiai pramones šakai Lie
tuvoje. Ar leidžia Lietuvos 
gamtos salvgos cukraus run-

negu

kelių augimo ir Švedijos tem
peratūra už paskutinių kelias- 
dešimls metų, pasirodo, kad 
temperatūros atžvilgiu Lietu
va atsilieka nuo idealių cuk-

tai mažmožis, kurs rimtų klin
čių nesudarys. Kiek šaltesnė 
vasaros temperatūra Lietuvos 
sričių, prie pat Baltijos jūrės. 
Bendrai Lietuvos temperatūra 
palankesnė cukrinių runkelių 
gamybai, negu, pav. Švedijos.

Kritulių atžvilgiu Lietuva 
nevienuoda. Klaipėdos ir Pa- 
laųgos kraštas turi perdidel'į 
metinį kritulių kiekį, kurs su
daro šiame krašte rimtų klin
čių cukrinių burokų augimui. 
Metų bėgyje tas kritulių kie
kis paskirstytas dar blogiau. 
Pavasaryje ir pradžioje vasa
ros, kada cukriniai runkeliai 
labiausiai reikalauja drėgnos, 
čia jos mažai; užtat rudeny, 
kada runkeliui krituliai nerei
kalingi, jų esti gana gausus. 
Pietų, rytų ir centro Lietuvos 
kritulių ūkis ir paskirstymas 
metų betgi,labai palankus cuk
raus runkelių

Anglijoj yra 
lėtų ‘dienų (t. 
saulė) į melus;
jų skaičius auga, 
keliasdešimts paskutinių metų 
Lietuvos saulėtų dienų kiekį 
su cukrinių runkelių augimo 
sritimi, pasirodo, kad Lietuva, 
išskiriant* Vilniaus sritį, kai 
kurias idealių sričių šiuo atve
ju pralenkia. Cukriniai runke
liui svarbu, kad saulėtų dienų 
kuodaugiau butų rugpiučio ir 
rugsėjo mėn. šiuo laiku saulė
tų dienų kiekis Lietuvoje irgi 
atatink'a šalims su išsivysčiu
sia cukraus gamyba. Tokiu bū
du didelius daugumos Lietu
vos sričių cukraus gamybai 
klimatas klinčių nesudaro. Dir
va irgi tinka jų auginimui.

Cukraus runkelis nemėgsta 
molynų ir smėlynų; kaip tik 
tose Lietuvos srityse, kur lei
džia klimatas cukriniams run
keliams augti, molynų ir smė
lynų mažai: čia pamolio ir po
smelio dirvos, kurias cukraus » 
burokas mėgsta.

augimui.
mažiausia sau- 

y. kada šviečia 
į rytus nuo jos

Palyginus už

ka, kad Lietuvos gamtos są
lygos — žemės ypatybes ir kli
matas nustato jokių ypatingų 
kliūčių cukraus burokų kultu- 
ra i Lietuvoje. Takai, tačiau, 
kuriais ji j musų kraštą ateis, 
tuo tarpu nėra sklandus. Mu
są nepaprastai blogi keliai, mu
su ūkininkų menkas apyvartos 
kapitalas, musų sėkliai ir 
primityviai dirbamos pikžolė- 
Jmis apaugusios žemes ir viso 
krašto žrinės kultūrinis stovis 
— šiai tie faktoriai, kurie da
rys rimčiausių kliūčių plėslia 
Lietuvoje cukraus burokų kul
tūrai. i

Bet jeigu ghmlos sąlygos 
yra nepakeičiamos, — nes nė
ra gi priemonių šilumą ar sau
les šviesą padidinti, žemės sąs
tatą pakeisti, tai viršininčtos 
vkcncininčs nepalankios* aplin
kybės gali ir turi bu Ii pakeis
tos. Prieš ]>asaulio 
kryptimi begalo 
daroma, — rusų 
ne tik nerūpėjo
krašto kultūrinį stovį ir stip
rinti jį ekonominiai, bet, prie
šingai, ji stengiasi kad sveti
mo jai elemento apgyventas 
kraštas pasiliktų žemame kul
tūros laipsnyje, kad “okraicus” 
“inozemcas” kultūriniai ir eko
nominiai butų silpnas.

♦

Po karo padėtis •pakitėjo. 
Pas mus šiandien bent dažnai 
kalbama, kad viso krašto mai
tintojas, jo ekonominio ir po- 
I i I i ti « k * r 1 - 1 t ,1 t 1 t j » I IC« ii *

karą ta 
mažai buvo 

vyriausybei 
kelti musų

Augančios mergaitės turi 
žinot* jog liuošavimas rei- 
kalingas, o užkietėjimas 
pavojingas. Motinos tu
ri ragint jas imti Dr. ■ 
CaldweU’s Pepsin Syrup

Mes dabar gyvenam šviesesniam ir
praktiškam pasauly. Sveika- -'71 W jTVAK
tos apsaugojimas ir žmogaus -laVv

gyvenimo prailginimas yrax svarbiau- Rų *1\
šia šių dienų idėja, kuria labiausia f jl’J vt g'- D
užimti moderniški daktarai, mokyto- L- |l
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky- V
tojai daug tame reikale prigelbsti iš- 53^22JCMP'ą*'
aiškindami vaikams fundamentališkus 
gyvenimo faktus.
Augančioj! mergaitė kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 

"gyvenimu. Ji turi jsivaizdlnti, kad dienhl po dienos jai ateis mėnesinė hga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji gali susilaukti pa
vojingos ligos.
Motina privalo dabot nepaisančias savo reikalų dukteris daugiau, negu 
apsileidusius berniukus. Pasiliuosavimas vidurių turi būti vieną sykį į dieną 
ir jeigu taip nėra, tai šaukštas Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin tai padarys. 
Liuosuojant į laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijamą, kuris pa
eina nuo vidurių užkietėjimo, taipgi apsaugosite saVo odą nuo išbėrimų, ne
turėsite galvos skaudėjimo ir blogo kvapo iš burnos.
Neveltui Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama įiuo- 
savimė gyduolė pasaulyje. Parduodama suvirš 10 milionų bonkų kas metai. 
Yra maloni imti ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žoles 
senna su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonj. šita 
gyduolė yra liuosa. nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.
Vartodami Syrup Pepsin jus supra
site, kodėl žmonės meta į šalį viso
kias liuosuojančias pilės, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldainius”, 
nes jie turi savyje anglinės smalos, 
nuo kurios seką odos išbėrimas. Jie 
bevelija imti saugų liuosuotoja kaip 
Dr. Caldwell’s Syriip Pepsin, kuris yra 
padarytas iš daržovių .ir žolių pagal 
Dr. W. B. Caldvvell receptą. Šis dak
taras praktikavo mediciną per ketu- 
riasdešimts' septynis metus. Pirkit 
fionką. Viena doza kainuoja jums ma
žiau negu centas.

darbas eina, t
palyginus su
darbu, kurs

( Tęsinys)

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY
■ Monticello, III.

o Aplaikys dykai bųnką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

skaičių jaunimo, norinčio spe
cializuotis žemes ūkio srityje, 
kad paskui darbuotis gimtojo 
krašto ir darbo žmonių gerovei.

Ir kame gi musų Lietuvos at
eitis, jei ne žemės ūkyje. Tam 
reikalinga kelti žemės ūkio kul
tūra ir jo pelningumas.

Reikalinga agronomų, kurie 
turėtų šviesti musų liaudį, kuri 
šimtus metų buvo tamsinama 
per / sakyklas iš bažnyčių ir 
vien jai buvo skelbiama, koks 
tai busimasis, o ne žemiškas, 
gyvenimas.

Bet gyvenimas mainos ir kul
tūrai žengiant pirmyn, kiekvie
nas pažinęs mokslą greit su
pranta, .kame gyvenimo laimė. 
Ir musų liaudis kaip tik reika
lauja mokslo šviesos ir naujo

vieno lietuvio, ypač agrono
mo. yra pirmaeilis uždavinys. 
'Fačiau nuims, senesniems difr- 
buolojams, šioje srityje neper- 
daug sklandžiai 
Musų pajėgos, 
tuo milžinišku
prieš mus stovi, yra labai ir 
labai menkas*. Be to mus ir ne? 
perdaug darbą dirbti mokame. 
Mes pradedame skirti į “kata
likiškas” ir “bedieviškas” pie
nines, linų dirbtuves, ku
riame jų vienoj vietoje po dvi, 
ir nė vieniu neduodame pakan
kamai darbo. Mes verčiame po
litikuoti, pagaliau, bulius, er
žilus, kuilius ir t. t.

Kaip' žinoma, agr. d-ro J. 
Krikščiūno kandidatūra buvo 
statoma j žemės ūkio Akade
mijos profesorius, bet neskirs 
gi kunigas I 
mes Ūkio 
“bedievio”, 
ei Ii ko” nors* ir daktaro laipsni ’čiam 1 tiesioginių ar netiesiogi- 
turinčio Krikščiūno, kada Žc- nių susidūrimų su ja, jis turi 
mes Ūkio Akademijai gali šviesti ir mokyti ją, ne tik sa- 
profesoriauti kunigas F. Kerne-’vo specialybės srity, bet visose 
šis. —Licipera. mokslo srityse.

rius, bet neskirs gyvenimo. Bet deja. Pati, bu- 
Krupavičius (že-ldama, ekonominiai nuvargusi, 

Minislcris) tokio negali mokslo siekti.
“parmazono”, “ei-j Ir kaip tik agronomai, turin-

...v,, — v
mokslo srityse.

j Agronomas turi būt visuomo-
Dotnavos Žemes Ūkio nininkas ir net enciklopėdistas.
A kademi jos
“Kultūros” būrelio at ...v,. (prisieina pergyventisisaukima^. 'skurdą. Būdami i

“Žiūrėk tu, ei tu tani kūnas 
pats išsidalijo cha, cha, cha. Gal
vą, galvą šis jam nutraukė, ach 

pužė, cha, cha, cha,” — kva- 
josi kas tai priemenėj.
Tuo tarpu įnėšė visai dar jau

ną puskarinlnką ir padėję ant 
skobnio skubiai vėl išėjo.

Sužeistasis dabar tylėjo užsi
merkęs ir rodos nieko nemanė ir 
nejuto, tik kai sunkiai atsiduso, 
papliupo kraujas iš skeveldra iš
plėštų vidurių delno didumo, i f 

Į tuomet ėmė šaukti gyvulio bal- 
’su. {pratusia ranka valdyti 
chirurgo peilį gydytojas vikria’ 
supiaustė drabužius, numėtė jų 
kruvinu^ šmotus šalin ir pama
tęs ant silpnai alsuojančios kru
tinės kryželį užklausė:

“O čia kas dar J”
“Dievas, taip DieVas oho, o, 

o! — aš katalikas ai, ai, jai, ai/ 
— žviegiančiai sunkiai prastenė 
jo sužeistasis.

“Vistiek koks tu, broluži, ka
ro žiaurusis Dievas visiems vie
nodas, ech maišis tik perrišimą, baisu, uhu, kaip baisu, — kalbė: 
vistiek nieko Jis tau šis Dievas jo jis nuleidęs galvą. Jo lupos 
nepagelbėjo,” — ir nuplovęs šit- .drebėjo tariant žodžius, o rankos 
kinį šniūrelį nusviedė šalin. Da- ir pečiai tarsi paraližo traukomi 
bar jie visi nieko nebekalbėjo, trukčiojo kilodami rubus.
vien tik piaustė, karpė karailiuo- | “Baisu buvo taip, tie veidai 
jančius mėsos gabalui nuo 
trauklų rankų ir kojų,

“Bėda, gydytojau, toki šalis, 
o gydytojų net ir dabar stoka.” 
.“Et, velnią čia suprasi, IČą ten 

kalbėti. Už tai klioštorių yra 
su gaujomis parazitų, kurie tik 
ėda ir ėda nieko neveikdami 
Bažnyčių daug, klioštorių, žval
gybos, juk tos vištų galvos ki
taip ir nesupranta reikalo. Vis
kas iš Dievo valkhs stosis, žy
dus .‘kelde, smaugė, šiandie jie 
užpildytų tą sprfegą, baisią ii 
liūdną spragą. Daug dar liko?”

“Nežinau gerai, kaip kitur, čia 
nebekiek, baigs tafnstos kolega 
jis sakė.”

“Gerai, puiku, eisiva tuomet 
greičiau iš čia, stiklelis degtinės 
kad butų aha tuojaus kitaip 
jausčiaus,.o .dabar tyros saldžios 
arbatos, puiku, pretieliau, nusi
bosta juk kraujas ir kraujas.”

“Baisu, daktare, baisu.
“Baisu,” — išlėto prabilo į 

mane pažiūrėjęs. “Kiekvienas 
baisumas turi savo ribą, priėjo 
ir dingo baisumas. Ir man buvo

nu- keisti kruvini, suplėšyti kūnai, 
vilgė keili-mai, Dievo šaukimas į pek- 

vaistais paskui ir rišo baltais it Ją yis tai baisu^ iš proto varė 
sniegas meiliais nuplautas žaiz- kadaise. Kraujas ir kraujas Vi
das. šiam žiauriam bedieviš-'sur matės. Dar po šiai dienai 
kam lošimui vis dar pritarė pro- 'mano akyse stovi pirmoji auka, 
tarpn.is sutrankėdania kanuole kurią perrišau. Jis meldės ant 
knr tai toli, toli už miško. Gy- skobnio idiotiškai perkreipto»- 
dytdjas tylėjo pusiau sumišęs mis Idpomij, o iš burnos tartum 
nuo keiksmų ir rėkimo. Jis daž-Jiš atkištos bonkos bėgo kraujas, 
nai mirkydamas rankas ružava- Kraujas karštas, raudonas ga- 
me vandeny taip pat garsiai su- ruojimtis mirtimi. Tuomet man 
keikia sanitarę arba gailestingą- • rodės kruvina saulė, .dangus, 
ją s *sutę ii* vėl piausto, vilgo ir žeme ir pats Dievas rodės su pa- 
riša. Negreit atėjo kitas gydy-'sigerejimu geria išauksinęs 
tojas jo amžinai suvargusio pa- taurės pūtuojantį žmonių krar.- 
vaduoti. Visąs permirkęs pra-1 ją. Pripratau,, prie visko žmo- 
kaite, alkanas daug naktų ne-' gus pripranta. Juk ir čia, kaip 
miegojęs jis užleido vk’tą savo sako žmonės, broliai, artimas, 
draugui.. Tekinas įbėgo kitan Jie paliko namuose senus tėvus, 
kambarin ir nusiplovė rankas,!giminės savo mylimas jaunas su 
nun.ctė kruviną priedangą ir ne- giedotines ir atėjo Čionai. Atėjo 
begalėdamas laikytis kojose su- .atiduot rankas, kojas, akis. Kiti 
kniubo kėdėj atsikvėpti. Kam--iš p?cto išeina, daug iš proto iš 
bary lėtai degė mažą žibalo lėm- eina kai baisus mušis sumaišo 
pa ir. jis ėmė žiūrėti į ją kiaušy- dangų su žeme, o vienok aš jau 
darnusis tolimo kanuolių griau- įpratau ramiai į viską 
dimo. Sėdėjo, paskui užsimer- Tešoka mirtis velnio kadrilį ant 
kęs manydamas, kad priešas su- kaukolių, vistiek; neužrėksi jos 
muštas bėga kol visai įlejučio- |>e laiko. Viską pamiršau. Girdo
mis užmigo. Vos tik sumerkė jau gimnazijoj logįką, proto lo- 
akis, kaip karo sapnai'apnyko'giką, meilę artimo/ 
j j glamonėti. Mato gatvę ilgą, 
siaututę, kurios namai tokie 
raudoni aukšti, o visa žemė nu- 
versta ki-uvomis jau apipuvusių 
lavinų. Dangus taip pat rau
donas ir jis,inegali suprasti, ar 
toki saulė šiandien

dimo.
žiurėti.

Studentu' O mums esant apskirtiems 
nuo kultūrinių Lietuvos centlų, 

1 dvasinį 
neturtingos 

kilmės, neturim galimybės išsi
rašyti gvildenančius visuomenės 
gyvenimą, bet mokslinius perio
dinius ir neperiodinius leidinius. 

I Akademijos knygynas' labai 
.. ! mažas, skaitykla irgi neturtiniu jau praeitais savo gyvefri-

mo metais sutraukė nemažą Mums gi svarbu visapusiškai 
pažinti gyvenimą.

I Noras pažinti gyvenimą Ame- 
’rikos lietuvių, sudarančių vien 
į trečdalį musų tautiečių, susipa
žinti su jų siekimais, jų nu
veiktu darbu, pas mus visus ga
na didelis.

Turint omenyj visą pasakytu, 
Lietuvos žemės Ūkio Akademi
jas Studentų “Kultūros” būrelio 
vardu, susispietusio aplink save 
visą Akademijos pažangiąją į- 
vairių politinių pažiūrų studen
tiją, mes kreipiamės į visą 
Amerikos lietuvių socialistinę, 

'šiaip pažangiąją ir tautininkų 
spaudą ir leidėjus, prašydami 
siuntinėti mums, nors po vie
ną ekzempliorių savo leidinių, 
kaip periodinių, taip ir neperio-

Toli nuo Lietuvos centrų, 
kampelyje, praeitą rudenį, įsi
kūrė Lietuvoj Aukštoji žemės 
ūkio mokykla — žemės Ūkio

doros mus 
mokino, o aš pamiršau. Vifctiek 
dabar. Likau paprastu mėsinin 
ku, maišu be kilnesnių jausmų 
be nieko. Kraujas, mžsa ir peilis 
šit viskas su kuomi praleidž:u 
naktis ir dienas. Kadaise juk ne-

ar dangus buvau toks. Atsimenu nepamirš- 
krauju pasruvo. Iš už kam(po tarną močiutę,, jos šventos ir 
idiot.škai kvatodamos! koki tai brangius pamokinimus, kai ji sa 
šmėkla išlenda ir bėga tiesiai į kyd ivo, kad neveik skriausti ne 
jį išplėtus kruvinas rankas. Jos j vabalėlio, nė žolytės. Sakydavo 
veidas baisus 1x3 mėsos, o tarp .kad Kristus uždraudė užmušti, 
sutrūnijusių Veido kaulų spin- vogti, padegti ir sukti 
d i du kraujo tašku. Va visai

neleido
■ Sakydavo visus viso pąsaulio 

i esant. Toliau 
;gimnazija, univei’siietas, tos sva 
jjonės, ide'os. Ech, idėjos velnio 

)ėms 
yvulių. O jei aš bučiau

I keliams augti?
Toliau, gerb. prelegentas 

skaito vieno rimčiausių cukri
nių runkelių augihiMb sąlygų 
žinovo vokiečių prof. Itimbau 
gamtines sąlygas, kuriomis ga
li augti cukraus runkeliai. Prie 
šių sąlygų priklauso: 1) oro 
temperatūra, 2) kritulių kip- 
kis, 3) saulėtų dieni/ skaičius 
(ypač rugpiučio ir rugsėjo 
mčn.) ir 1) dirvos mechaninis 
s/stata>■ Tas Lietuvos ganiti- litinio savistovumo ramstis yra'siu bus priverstas 

meleflentas musų žemės rikis. Jį kelti kiek-1 ministerijos.

SERGA. — Karo sekretorius 
Weeks, kuris sunkiai susirgo ir 
nors dabar sveiksta, bet veikiau- 

trauktis iš

Tik išauklėtas ir apšvietus 
visapusiškai jaunimas, išaugęs 
galės tinkamai tarnauti gimta
jam kraštui ir darbo žmonijai.

Musų adresas: Lithuania, 
Dotnuva, žemes Ūkio Akademir 
jos, studentų “Kultūros” būre
lis. ; ‘

Pirmininkas J. Petraitis,
Knygin. Stud. J. Dulevičius

prisiartina, glaudžiasi išsišiepti- žmones artimu 
si, kvatojas ir rėkia sužeistųjų ..... •••* > ------
balsu: |jonės, i,L\,„.

“žiūrėk, žiūrėk, jie gaivą visai ,išmislui iJgtarnauti gobšybė“.:: 
jam nutraukė cha, cha, cha, jo dvikjfy gyvulių. O jei aš bučiau 
kūnas į dalis prieš perrišimą iš- vėjų karalius, aš sukalčiau juos 
sidaiijo cha, cha, cha/

Krūptelėjo jis ir sunkiai pra tų bsnrriasias šiukšles 
merkia subrinkusias blakstienas. n>ės veido. Viską, kas

“Pons gydytojas eisiva namo, tepa skandintų giliųjų marių du 
ten patogiau,” kartoju judin- gne. Tuomet nieko pikto nebelik- 
damas jį už peties. Senai jau tų.
keliti, tačiau vos tik dabar prą-‘girdi, kaip gražiai skamba šis ž 
mjerke jis akis.

“A, namo, o gerai, gciai prie 
tėliau eisiva, velniai žino, kada 
aš kaip žmogus bemiegojau. Gy
vuliu virtau,.už kiaulę nešvares
nis. Tfpu koks tai sapnas keis
tas lindo. O popėroso neturi, 
prielėliaiu?”

Išėmus man popirosus, jis vi 
įkriai sugavo vieną ir godžiai ė- 
jnė ryti jo durnus.

“Ot puiku, namie nejausdavau 
to. smagumo iš popiroso, o dabar, 
dabar lyg balsamas aprimdo ina 
no diiksnii's.”

“O kaip ten? staiga užklau
sė.

“Dirba. — atsakiau neheleis- 
damas jam atsisėsti.

rusč'us, audringus, kad nušluo- 
nuo že- 
biauru

„Liktų žmogus, žmogus ar

djs ir jis žmogus gyventų šva
riam? žemes pasauly.”

“Baisu, daktare, nei praeis, 
nėra nieko amžino. Visuomet po 
tamsios apuokų nakties išaušta 
rytas, sniegams nutirpus taip 
jaunos ir švarios gėlės išauga. 
Užteks eisiva namo daktare, jus 
visiškai suvargo!.”

/Bus daugiau)

Tek Lafayette 4223

Plumbing, Ileating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauriat

M. Yuška,
8228 VV. 38th St., Chfcagu. 111.

V
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Di DELIS PLĖŠIMAS BLUE 
ISLAND MIESTELY

Plėšikai pašovė ekspresinio veži
mo sargą ir pabėgo su $10,000

Beįeitų penktndienį Blue Is- 
lan miestely padaryta užpuoli
mą ant American Express Co. 
vežimo prie Rock Island stoties 
Traukiniu atvežta $14.000 vie
tos bankui. Pinigai buvo ne
šami į vežimą. Prie vežimo sto
vėjo ir ginkluotas sargas Geor
ge F. Pugsley. Urnai priva
žiavo plėšikų automobilius ir be 
jokio įspėjimo vienas plėšikų 
šovė į sargą, o kiti pripuolė prie 
kitų darbininkų. Pastvėrę 10,- 
000 dolerių jie pabėgo automo
biliu Chicagos linkui, visai nė 
nelietę sidabrinių pinigų. Ne
užilgo tapo areštuota 13 žmo
nių, jų tarpe dvi moterys, bet 
dar nežinoma tikrai ar jie yra

Pašautasis sargas veikiausia

Simon Sorokin, 40 m., kasiu
lius Universal Lamp Co., 101S 
S. \\ ubas h Avė., bandė nusižu
dyti šokdamas i upę nuo State 
gatvės tilto. Ji išgelbėjo .jo 
draugas Henrv Neirtieroff, 4928

tydamas jo nusiminimą ir prisi
bijodamas, kad gali atsitikti 
kas bloga, visur ji sekiojo. Nei- 
meroff yra- geras plaukikas ir 
šoko upėn paskui savo draugą, 
kinis dar bandė priešintis ir 
nepasiduoti, bet vistiek jam pa
sisekė išlaikyti jį virš vandens 
iki atvyko pagelba. Ištraukus 
Sorokiiu} iA jį rastu
$300,000 čekiais. Priežasties 
kėsinimosi nusižudyti 'nežinoma.

I žMl ššF: TRIS VAIKUS

Pereitą penktadienį trys Žai
dę gatvėse vaikia pakliuvo po 
automobilių ratais ir liko užmu 
šti. Gatvė yra pavojingiausia 
žaidimo vieta.

John Dragoms, 1 m., 1716 S. 
Jefferson St.. bėgo prie troko, 
kuriuo važiavo jo tėvas, bet ku
ri valdė Hari y Donhoff, 1621 
\V. 11 St. Vaikas urnai pakrito 
gatvėje, pakliuvo po troko ra
tais ir liko ant vietos užmuš
tas. Donhoff paliuosuotas nuo 
atsakomybės.

John Kulesza, 6 m., J151 W. 
1 Jūron St., liko gal mirtinai su
žeistas einant skersai gatvę, šo
feris areštuotas.

JUODRANKIAI NUŠOVĖ

Penki juodrankiai šešiais šū
viais nušovė gatvėje, netoli sa
vo namų, Tomanello, 602 South 
^lay St., kada jis ėjo su savo 
pačia. Jo pati bandė jį išgel
bėti, lx‘t juodrankiai- ją nustū
mė 
ka. *

j šalį ir dar peršoyė jai ran- 
Jis gavęs keletą juodran- 
laiškų, reikalančių pinigų, 
nekreipęs i juos domės.

“JOHNNY” MEYERS IŠŠAU
KĖ POŽĖLĄ

Sutinka ristis bile kokiu 
lium; užsidėjo $500.

sti-

Subatoje Meyeis atvažiavo 
j “Naujienas*' ir padare for
mali iššaukimą. Esą jo pažįs
tami tankiai klausią, kodėl jis 
nisiritąs su Požėla. Kai kurie 
sakąv jog jis, lur būt, bijosi 
Požėlos. Bet Mey<‘rs sako, jog 
jis Požėlos nesibijo ir sutinka 
su juo ristis bik kada ir bile 
kokiu stilium greko roma
nų arba “citch as catch can.” 
Kad jis liktai nesibijo ristis]

dėta pas K. Augusi inavičių 
$500. Jeigu Meyers atsisakytų 
ristis, tai tie pinigai nebūtų 
grąžinti.

Į lą iššaukimą Požėla turi 
duoli galutiną atsakymą iki 
balandžio 22 d.

Lietuvių Rateliuose
18-tos gatvės apielinkė

Iš Draugystės Palaimintos Lie
tuvos veikimo.

Draugystė Palaimintos IJv- 
tuvos laike mėnesinį susirin
kimą balandžio 12 d., Juoc 
kio salėj, 733 W. 18 gi. 
susirinkimas nariais buvo 
skaitlingas, lur būt dėlto, 
pripuolė Velykų diena. Bet 
Ivkai rimtai buvo svarstomi. 
Pirmininkui atidarius susirin
kimą, buvo skaityta praeito ir 
užpraeita susirinkimų protoko
lai, kurie liko priimti. Gal 
k-am gali pasirodyti, kad Drau- 

i Palaimintos Lietuvos 
geros tvarkos, jei vie- siisiriiiknn<- prol^kohis 

skailomas. o kitam net

nėra

ne-

nėra
du. Jeigu kas taip manytų, tas 
įmetą klaidą: dalykus buvo 
tame, kad nutarimu raštinin
kas į* kitą draugystę turėjo ei
ti užsimokėti savo mėnesines 
duokles ii- dėl tos paprastos

Priėmus protokolus, pirmi
ninkas pranešė, kad gegužės 
mėnesy draugystės susirinki
mus jau bus galima Į Cbica-j 
gos Lietuvių Auditoriją per
kelti. Nors pirmininkas pra
nešdamas minėjo, kad Audito
rijoj pirmas susirinkimas bus 

ko
rė r- 
yra

kios nors priežasties dieną 
kės keisti, todėl nariai 
meld Uami Ičmyti pranešimus 
Naujienose. Po to seka nutari
mų raštininko pram Šimai. Pir
mas, dėl bankus neteisingo 
“statemento”, kuris pasirodė 
iH'svarbus. Antra, kad naujų 
narių už dyką prieinamųjų am
žius lebęra neaprubežiuolas. 
Nutarta priimti iki 35 metų 
senumo. Konstitucijos spaudi
ni mas bus pabaigtas iki se
kančio susirinkimo. Draugo I*'. 
S. bausme, dovanota. Kaporlai 
nuo ligonių išklausyti ir susi
rinkimas uždaryta. Draugystės 
turtas yra $8,918.17.

Ig. Žilinskas, rast.

Iš “Birutės”
Birutės choras renkasi į dai

nų praktiką antradienio vakare, 
balandžio 21 d,. Lietuvių Audi
torijoj, pradžia 8 vai. vak. Dai
nininkai ir dainininkės, visi pri
valote būti laiku, nes paskuti
nes dėl musų rengiamo vakaro.

—Valdyba.

lietuvių 
asmenų, 
Vilniaus 
pasiųsta

Vilniaus vadavimo komi 
toto susirinkimas

gaunami Vilniaus vadavimo rei
kalams pinigai, nuo 
draugijų ar pavienių 
butų aukotojams nuo 
Vadavimo Komiteto,
padėka, ir nuo visų siutimo pi
nigų Vilniun gauti priėmjmo 
pihigų pakvitavimai, kad butų 
paskelbti visuose tam darbui 
prijaučiančiuose' laikraščiuose. 
Buvo proponuojama per p. Ko- 
dį, kad dienoje lietuvių protes
to prieš popiežių, gavus vietą ir 
leidimą, butų pasodintas lietu
vių simbolinis medis ąžuolas, 
tani, kad visi žinotų, jog lietu
viai kovoja prieš skriaudikus 
lietuvių tautos. Susirinkimas 
buvo gana skaitlingas.

—A. Kabardinas.

geidavimams dar kartą tą vei
kalą atkartoti, Dzimdziai ryžę
si tą padaryti savo draugus 
palydint Lietuvoh. Kam nete
ko matyti tos komedijos, bus 
gerą proga prieinamiausiomis 
sąlygomis ją matyti. Manau, 
kad ir pirmą kartą matę no
rės dar kartą pažiūrėti, nes 
komedija labai gyva, juoko ku- 
p’ina ir gerai vaidinama. Vai
dinime be Dzimdzių dalyvau
ja rinktinės Chicagos artisti
nės pajėgos, lai paskutinis šio 
veikalo vaidinimas Dzimdziams 
išvažiuojant. Balandžio 22 die
ną, 8 vai. vak. uždanga paky
la. Bilidtų galėsite gauti už 
$1.50 ir už $1. —ZYZ.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dcl 
kurių matymus reikalauju pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šiam 
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių Čielų akinių stiklų.

Ncdelioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
> SMETANA

i........ ■ i ■■ mm ■!■

DR. VAITUSH, O. D.
MBTUVI8 AKIŲ RPEC1ALI8TAA

Palengvina akių Įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso kreivas akis( nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regyst^. Prirenka teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai neo S4.00 ir augiėiaa. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

Balandžio 15 d., trečiadienio 
vakare, Mildos svetainėj, įvy
ko Vilniaus Vadavimo Komite
to susirinkimas. Susirinkimą 
atidarė komiteto pirmininkas, 
p. Kodis. Buvo skaityti ir pri
imti pereito susirinkimo tari
mai. Buvo laiškas nuo Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
122 kuopos, nuo Tovvn of Lake, 
su stambia pinįgine auka. Nu
taria surengti lietuvių masinį 
protesto mitingą prieš Romos 
papą, kad jis priskyrė lietuvių 
sostinę Vilnių lenkams. Suren
gimas masmitingo pavesta val
dybai, prigelbstint liuosano- 
riams, bus surengtas greitu lai
ku. Todėl visų lietuvių šventa 
pareiga ateiti į šitą lietuvių 
masinį mitingą ir užprotestuoti 
prieš Romos “šventą tėvą” po
piežių, kam jisai darydamas 
konkordatą (sutartį) su Lenki
jos dvasiškija ir svietiškąja val
džia priskyrė^Vilnių prie Len
kijos. Lietuviai turi taip 
testuot prieš popiežių, kaip 
protestavo, kuomet Lenkų 
nerolas Želigovskis spėkos 
gelba 
Vilnių.
niaus našlaičių naudai komite
tas pranešė, kad koncertas į- 
vyks gegužės 17 dieną, Lietuvių 
AAiditori.io.i, tikietus pralima 
gautie, pas visos komiteto na-~ 

rius, ir laikraščiu įstaigose. 
Koncertas bus gauti įdomus, 
linksmus ir malonus. Po- 
koncerto smagus angliški ir lie- i 
tuviški šokiai. Nutarta, kad

Dzimdzi-Drimdzi
Didelis siurprizas

pro- 
kad 
ge- 
pa-

atėmė lietuviu sostinę 
Koncerto rengimo Vil-

Ruošia savo draugams B. 
kinienei ir J. Olšauskui 
leistuvių vaidinimą “Potašas 
ir Perlamutras”.

Di- 
iš-

Dzimdzi Driindzi artistai B. 
Dikinienū ir J. Olšauskas aplei
džia Ameriką. Jų draugai, dar 
pasilieku Amerikoje, įmošia 
jiems atsisveikinimo vaidinimą 
Lietuvių Auditorijoje, Bridge*- 
porte. “Potašas ir Perlamut
ras” jau sykį buvo vaidintas, 
bet pasirodžius spaudoje pa-

Netolimoje ateityje “Naujie
nos” patieks ebieagiečiams di
delį siurprizą.

Tik didieji Amerikos laik
raščiai gali duoti tai, ką mes 
rengiamės parodyti.

Tėmykite “Naujienas”: arti
miausiuose numeriuose bus pa
skelbtos smulkmenos.

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-Čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

A

B1NGIIAMTON, N

PADĖKA

ši i’<Ii ilgiausią pa
ti raugams ir pa-

(l'ąs? ant tt-to pusi.) •

Wennersten’s
Bohemian Blend A

■ - jt

• * Gi >

!*ENNERST0P

Reiškiamc 
dėką visiems 
žjstamk'nis, už išreiškštą mums 
užuojautą toj Ik.dnoj valandoj, 

skaitlingu atsilankymu, 
mylimo brolio Jono 
laidotuvių, atiduoti 

paskutinį patarnavi- 
kuiio kūnas tapo palaido- 

balandžio š. m. Ypa- 
širdingą pa

tiems kurie aukavo taip
Taip- 

padėką ro« ku- 
9 y pa*

ant musų, 
Vaitekūno 
velioniui 
mą, 
tas 4.4 d. 
tingai reiškiame 
dėką t 
puikius gėlių 
ifi reiškiamo £»■ mbi ieši 
iios než 
tingai 
nešti didžiausius 
toms kurios buvo 
gfclių nešimą.

vainikus.
Širdingą 

e vainiku:
toms Kurios prisiėmė 

vainikus, ir 
su man i to jos

Liekame n ui iu<lę,

Brolis Feliksas ir sesers, 
•Tekle čižauskienė, ir 
Tavose Varkulienė.

r-,
iHCOt^y*^

’RIREN 
GIMUI

W ir salyklą yra sykiu, 
p Ir jums patiks jo sko- 
" nis.

Henning Wennersten Inc.
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO

Player Pianas, naujas, su 
benčium ir 25 roles už $245 
Phonogr&fas su 25 rekor
dais vertė $125 už........ $48

Jos. F, Sudrik
3343 So. Halsted St.

JURGIS MOZERIS

Musų mylimas sūnūs ir bro
lis persiskyrė sušiuo pasauliu 
sulaukęs 14 metų amžiaus, ba
landžio 18 dieną, 1925, 2 valan
dą po pietų. Gimęs balandžio 
22, 1911, Standard, 111.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Magdaleną, po tėvais 
Bernotaitę, tėvą Antaną, 2 .se
seris, Eleną ir Agotą, brolj 
Franciškų.

Kūnas pašarvotus randasi 
124 E. Kensington Avė., Ken- 
sington, III. Laidetuvės įvyks 
utuminke, balandžio 21, 1:30
vai. po pietų iš namų j Tautiš
kas ^kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjain paskutinj 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame,
Motina, tėvas, seserys ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

iv
r

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) - 

ffį Šie krepšiai krautu-
Įf \ vėse parsiduoda po 

I75 centus. Jie yra la- 
puikus ir patogus 

Painių: 
yra sulenkami; 

tinka dėl daug pirki- 
niu ir dėl mažai. Jie 

kožnai šeimi-. 
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

1739 So. Halsted St

NAUJIENOS, 

Chicago, ūl
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Užmokėsit po išgydymo
Labai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė į.sitikėjimą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų. z

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvienų serganti kurię pas 
mus atsilankys laikė šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistąi, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagalba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pas save. Į

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju-1 
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas <lel išmieravimd ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia.' 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi-i 
būna jums dar ten būnant.

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy- 
bes. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujas yra gyvenimu” ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serums 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jae 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
eiti j darbą arba j biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nckentėldte ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas utsl- 
genėjusias ir komplikuotas ligas, nes muši, 
jstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis

Ligas kraujo, reumatizmu, nervingumą, 
užkietėjimą vidurių, krutinės ir Šonų skau
dėjimą. galvoiitikio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų spccia 
1 urnas per 28 metus.

Vyrai ir motervs, kurie serga, tegul, atsi
lanko i musų ofisą ir dasižifms apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greita: 
atima spėką, ir energiją. Pagelbėjom tūks
tančiams kenčiančių atgauti savo sveikatą 
ir laimę, todel^ yra ir dėl jūsų viit|<. Ne- 
atidėliokite, atiilėliojimii.s yra nelaimingus.

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
40 N. Wells St., 

kampas Washington St.
tJfiso valandos: Ketverge, seredij ir 

toj nuo u ryto iki 8 vakare, 
iventadicni.'ds nuo 10 iki 1 po pietfl. 
nedėly, ketverge ir pėtnyčioj nuo 9 ryti iki 
6 vai. vakare.

Naujienų Spaustuvė 
vra Unijine Spaustuvė
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Buba- 
Nedčlioj ir 

Pu-

Lietuvių* Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų b« skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su mun 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojama visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktą jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

PUBLIšKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti 
JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 
UŽSLSENeJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo ligų 

Kraujo ir šlapumo egzaminacija 
tiktai $1.

Ligoniai moka tiktai už gerumus, 
Čepus ir gyduoles

Musų Klinikoje y/ą,-vartojama vė
liausius madėrf instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo ligas, inkstus, pu- 
slę,inėnaturaliu.s nubėgimus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
1657 W. Madison St.
Kampas Paulina St.

.Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
Nedčlioj 10 iki 1

AR

NUPIRK
Typewriterį arba
rašoma mašinėle

Lina $S0
Tuomi padurytd didelį smagumą 
pats sau, savo giminims irz drau
gams su kuriais susiratihali ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
Ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniauala 
walinti* su lietuviškomis raidinis 
pasaulyje. Galima ir anrliika! ra- 
iytL

Gaunama*

NAUJIENOS
1739 S Halsted Str^ 

Chicago, II!.

G E R B. Naujienų skai
tytoj oe ir skaitytojai 

prašomi pirkinių rcikalab 
eiti į tas sankrovas kurio* 
skelbiasi Naujienose.

BY HITT
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NAUJIENOS, ChlcagU, III.
I Ii ifri ■ ■—i——I—

Pirmadieniu, Bal. 20, 1925
----------V. - . ■

Lietuvių Rateliuose Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
(i’ąsa nuo 5-to pusi.)

Meta Park
Kas, ką, kur, kaip 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

ir Tel. Lafayette 5153-6438

įlinkimams liesiartinant

Ateinantį antradienį, bal. 21 
d., bus čia miesto rinkimai. 
Rinkimai bus gana “karšti,” nes 
eina smarki politinė kova. Vie-

NAUJIENŲ
PIKNIKAS 

CALUMETGROVE

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3801 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.

P A RS11) (J OI > A K R A U TU V Ė.
. Ant Halsted St., biznis išdirbtas 

per 11) metų, negendančių daiktų, 
gražus l’istmlai, stakas naujas už la
bui muža. kainą,

Kreipkitės į
Naujienas

1739 So. Halsted St. ,
i Box 512

VVelfare partiją stengiasi pra
vesti savo kandidatus ir pažalin- 
ti senąją administraciją, kur? 
ne kažin kaip pasižymėjo. Ir 
ji turi progos laimėti;

Blue Island, III.
Nedėlioj, Gegužės 21, 
Pradžia 10 vai. ryto.

nes žmo- 
ir reika- 
ta parti-lauia reformų, kurias 

ja ir prižada įvykinti.
Tarp tos partijos kandidatų 

yra ir vienas lietuvis - - Erank 
Strzynecki. Kiti kandidatai y- 
ra: į prezidentus adv. Paul E. 
Brust, trustees — *Dr. D. R. 
Dawson, F. Strznnecki, S. B. 
Lorenzo, policijos magistratu 
Krank R. Vosburgb, knygyno 
direktoriais Eunice Ph/dps n 
I.illian VVhipple.

Bridgeporta lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir kitų laikraštį, praneš- 

i kitę irgi mums — mes ‘aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap- 

' rūpinti savo kostumerius “Naujie
noms”. —AuSron Knygynas.

Birutės Choro rengimo Po-pu-ri 26 
balandžio tikietus galima gauti pas 
“Birutė.’ 
ros Knygyne ir “Varpo” redakcijoj.

(’hieagos Lietuvių Draugijos Sa

narius, “Naujienose”, Auš-

—Vietinis.
d/.io 20 d., I.iut»sybes svrtaii»r.i< 
1822 \Valnmsi:i \ve. Visi valdvbo 
nariai malonėkit susirinki! laiku.

X, Stoikus, rust.

Su. Chicago
Ai to jai veikia. — Balius ir tt.

So. Chicago gyvuoja drau
gystė Av. Izidoriaus Artojaus 
jau 26 melai. Ji yra, galima 
sakyt, veikliausia vietos lietu
vių draugija. Yra dar via drau
gystė Av. Juozapo ir SJA 74 
kuopa. Juozapiečių visas be
veik darbas tuo užsibaigia, kad 
atlanko šventa ba 
<lčldi< niais ir kita;
pareigas nuolankiai atlieka ir 
viskas, lik juos erzina lenkų- 
storžieviškumas ir kunigo len
kams nuolankumas. Mat lietu
vių parapijos klebonas 
Petraitis šventadieniais

L. S. S'. I kuopos susirinkimas 
įvyks 21 d. balandžio š. m., 8:90 v. v., 
Raymond Institute, Chicago, III.

$isai susirinkimas yra svarbus, 
bus renkami delegatai į L. S. S, VIII 
Rajono Konferenciją, kuri įvyks pra
džioje gegužės mėnesio. 'I'odel visi 
nariai bei narės turi jame dalyvauti.

Nepamirškite atsinešt gerų suma
nymų minėtai konferencijai, 
atsiveskite naują narių.

L. S. S. 4 kp. fin. sekr

Taipgi

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

ne-

PA.J1E.ŠKAU Joe Kriščiūnas, pa
einu jš Lietuvos iš Kauno gub. Ko
kie 7 mėnesiai atgal gyveno Cicero, 
III., dirbdamas prie maliavojimo ka
rų, 1918 metais, 
jų kariuomenėj.
arba kas apie jį žino atsišaukti. Yra 
svarbus Veikalas. V. B., R. 2, Box 
114, Hart, Mich.

Buvo Suv. Valsti- 
Prašau jo paties

kili).

miausia 
kiškai.

PAIEŠKAI’ pusbrolių Juozapo 
ir Jono Snučiunų. Paeina iš Lietu
vos, Kauno rėd., Subačiaus vaisė., 
Ramonavos kaimo. Girdėjau se
niau gyveno Chieagoj. Mano ad
resas :

o paskui lietuviškai, 
išklausę polskos evan- 
ir pradėjus ’ kunigui j 
evangeliją lietuviškai' . .

. . ii-, x šaudvitaites,\isi urmu sukila ir demonstra
tyviai išeina iš bažnyčios, tuo, 
žinoma, padarydami lietuviams 
nesmagumo. Kunigas iš lenkų 
daugiaus biznio darydamas ne- 
drysta lenkų už tai sudrausti, 
ir taip musų biedni juozapie- 
čiai supykę, keikdami, pašnib
ždomis papoteriauja.

SLA 71 kuopa tai tik mėne
siniuose susirinkimuos^ savo 
duokles užsimoka ir viskas. •

Mr. A. Beken 
Morgantovvn, \V.

R. F. D. No. 7, B<

lt savo kūmos Ono.v 
po vyrų Laugžeinienė, 

naeina iš šviekšnos parap., 
Būdviečių. Girdėjau, kad 
ant farmų prie Chicago, III. 
not apie ją arba jos pačios meldžiu 
atsišaukti. Kazys Šlajus, Calle 
Francia esg. Bogota 251 V. d. servo 
Mautevideo R. O. dėl Uruguay, 
South America.

APSIVEDIMAI

jie rengia
t. t. Per-

balandžio
paminėj imui

kaimo 
gyveno 
Kas ži-

PAJIEAKAU apsi vedimui mergi
nos a»ba našlės tarpo 25-30 metų 
amžiaus, esu 35 metų senas, neve
dės, kas nori turėti gražų gyvenimą 
malonėkite ypatiškai arba per laišką 
atsišaukti, i

T. POVILAITIS
1607 S. Well St., Chicago, III.

JfiŠKAU apsivediniui vaikino nuo 
27 iki 37 metų amžiaus. Aš esu 
mergina 25 metų amžiaus. Su pir
mu laišku, prašau prisiųsti paveik
slą.

Naujienos, •
1739 S. Halsted St., Chieago, III.

Box 509.

tojaus tai kas kita: 
balius, koncertus ir 
nai surengusi buvo tris balius 
ir vieną koncertą 
10 d., 1924 m.,
25 metų savo gyvavimo. Prog
ramą išpildyt buvo pakviesta 
iš Chicagos Jaunuolių Orkest
rą ir kalbėtojį adv.’ Kl. Jurge-
lionį. Pastarasis pagyrė drau- “ 
gystės tvėrėjus, kad jie tiek 
buvo prakilni 25 metai atgal,  
paskirdami draugystei vardą 
Av. Izidoriaus Artojaus, . kas 
lietuviams, kaipo artojams, tik
rai tinka, o neskyrė kokį ten 
kitą šventąjį. Jis ragino rašy
ti prie draugystes jaunuomenę, 
nes, pasak jo, senesniems iš
mirus, mirs ir draugystė. Ar
tojai jau Jurgelionio’ patarimą 
vykina gyveniman. šiemet jau 
prirašė 8 suaugusius ir keturis 
jaunuolius nuo 16 metų, viso 
12 narių. Kaip tokioj mažoj 
lietuvių kolonijoj, tai yra la
bai daug.

Sausio 25 d š. m. artojiečiai 
buvo surengę šaunų balių, kur 
daug jaunimo buvo atvažiavę 
iš aplinkinių miestelių.

Balandžio 26 d. yra rengia
mas Valius. Yra pasamdyti ge
ri muzikantai, nes artojiečiai 
patys nori pasilinksminti, pa
sišokti, tuo duodami progos ir 
kitiems smagiai vakarą 
leisti. Balius įvyks 26 d.
6 vai. vak\ Danuno svet.,
Houston Avė. Įžanga Lik 35c. 
ypatai. —Artojaus Sūnūs.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
stoGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių, 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chieagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawdale 0114.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW.<CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus Ir t. t.

3149 So Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS. Prez.

Ui-

T

BAGDONAS BROS.
MOVING. EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą. *
3406 So. Halsted St.

Phonee: Yds 3408 — Blvd. 1969 rea.

pra
bai., 
8756

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milvauke Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bneernių, delikate- 
sen, reslauraeijų, saldainių krautu
vių, keptuvių. Speciulis prirengi* 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš- 
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMHRa STORE FIKTURE CO.

DIDELIS BARGENAS DEL 
BUČERIŲ. Pilnas būčernės pri- 
rengimas turi būti iškraustytas; 
jį galite nupirkti jūsų pačių kai
na. Atsišaukite.

2113 Archer Avė.

ISRENDA MOJIMUI’
PARSIDUODA 2 Cash Regis- 

teriai. Kaina $550 ir $150.
' 856 W. 122n<i St.

Pullman 1852
RENDAI gražus 5 ruimų flatas, 

stin parlor, garu apšildoma, dide
li porėtai, moderniškas įrengimas, 
renda paprasta. Kreipkitės;

6123 S. Maplevvood Avė.
Tel. Republie 5612.

PARSIDUODA kriauČiškas biznis, 
didelėj Lietuvių kolionijoj ant Town 
of Lake, 
bo. 
siu 
rius.

RENDĄI ruimui, 2 fintai, 5 ir 4 
kambarini, 
mi. gražus ir 
Halsted St., 
n inkus 
lio. Kam 
lankykite

šiltu vandeniu npšildo- 
• šviesus, 1719 South 
kampas 18 gt. Savi- 

ant antrų lubų iš užpaka- 
reikia tokių ruimu, alsi-

Daug seno ir naujo dar- 
Atsišaukit greitai, ba parduo- 

pigiai, arba priimsiu į partne-

L. GELEŽINIS, 
1748 W. 45th St.

SIULIMUI KAMBARIŲ
RUIMAS rendai dėl vieno arba 

dviejų vaikinų prie mažos šeimy
nos. Yra maudynė, elektra ir te
lefonas. 3159 S. Halsted St. Kam
pinis namus prie 32-ros gatvės, 2 
lubos, duris įeianmos iš fronto.

P. Urbanis, midvvife

IŠRENDAVOJIMUl 2 kam
bariai tinkami vedusiai porai 
arba merginoms, yra geras ir 
elektriką. Kreipkitės T. Povi- 
aitis, 4607 S: Wells St. I ' •

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA vyrų prie dirbtuvių 
darbų, 44c. ir 50c. j valandą.

Atsišaukite
30 S. Canal SL

, 2nd fl.

REIKALINGAS apsivedęs ar
ba nevedęs vyras dirbti ant far- 
mos. Gera vieta ir mokestis, 
geram žmogui. George Daržnik, 
t. 8, Box 10, Valparaiso, Ind.

REIKALINGAS bučeris, 
tyręs ir pastovus.

Kreipkitės greitai 
836 W, 20 St.

pa-
I

’ REIKALINGAS barberys, 
patyręs savo darbą; gera 
tęstis; darbas visada.

Atsišaukite
10722 Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI
$25 iki $300 įmokėti

mo-

Kitus po $5 į savaitę. 50 gerų 
vartotų karų'nuo $50 iki $1000.

Firma įsteigta jau 8 metai. 
Gauskit bile banko Englesvoode.

ENGLEVVOOD OVERLAND
5952 S. Halsted St.

Tol. \Ventwortli <8257
Atdara nedClioj 
ir vakarais.

co.

PARSIDUODA Hayncs automobi
lius, 1923 m., 55 model. Parduosiu 
už bile teisingą pasiūlymą. Gali
ma matyli 6:30 vai. vakarais ir ne
daliomis.

4554 S. Western Avė., Chicago
S. A. Allman,

PARDAVIMUI naujas vieno 
tono trokas ir išvažinėj imas rū
kytos mėsos ir dešrų — raute. 
Senai įsteigta. Atsišaukit. 
Stepan Bros., 1167 W. 18 St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI valgomo kam

bario setas, supama kėdė, 1 bre- 
sinė lova, vietrola, rašymui sta
las, virtuvės pečius, Morris krė
slas.

1351 N. Robey St. II fl.

MOKYKLOS
1

Kas nori pirkti, 
patduoli, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip

kitės pas

ę. P. SUROMSKIS & CO.
Real F.state

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. . 
Tel. Baulevard 9641

PARDAVIMUI bekernč, ran
dasi geroj vietoj, lietuvių ir len
kų apgyvento) vietoj. Turi būti 
parduota trumpu laiku. Priežas
tis pardavimo, važiuoju ant 
ūkės. 4530 So. Donore St. Tel. 
Lafayette 8583.

PARDAVIMUI aukštos rųšies gro- 
sornė Jackson parko ajiielinkėj, ki
to panašaus biznio nėra per du 
blokus; renda pigi su kambariais 
dėl gvvenjųuo. Atsi.šaukil greit.

1113 E. 58 SI.
Tel. Fairfftx 2619

PARS1DUODA bučernė ir 
grosernė, maišytų tautų apgy
ventos apielinkėj. Bi nis senai 
išdirbtas.

3935 S. California Avė.

BARGENAS. VEIKIT GREIT
Saldainių, cigarų, tabako ir 

užkandžių krautuvė, pigi vendu. 
Pardavimo priežastis liga.

3633 So. Halsted St.
•n

RETA PROGA
Parsiduoda ice creani parloris* 

Senas ir gerai išdirbtas biznis. Pri
versti esame parduoti, nes vyksta
me į kitą miestą. Kaina tik $350.

2700 S,.VVallače St. ,

BARGENAS
Pardavimui Barbernė 2-jų kėdžių.

Puiki vieta rendos 
pagyvenimas, lysas 2 
Parduosiu pigiai. Priežastis 
vimo, einu j savo namą, 
kitę progos.

4629 S. Paulina St.

$20.00, 
metams 

parda- 
Ncpraleis-

GROJIKUS PIANAS, parduosiu 
$856 instrumentą už $110, prieš 
balandžio 25, sykiu kabinetą, benčių 
ir 90 rolių. Išmokėjimais po $10 į 
mėnesį. Paliktas sandely, 

1389 Milvvaukee Avė., 
Pirmas augštas.

PARSIDUODA 
KARVES.

4546 Knox Avė. 
arti 47tos gatvės ir 

Cicero, III.’

PARSIDUODA
RESTORANAS 

Atsišaukite
1608 W. 47th St.

PRIVERSTAS esu parduot 
bučernę ir grosernę, geroj vie
toj, nauji furoičiai ir nebran
giai. Kreipkitės į Naujienas, 
1739 S. Halsted St., Ųox 513. 
____________________________ i______________

NAMAI-2EME
PUIKI COTTAGE

PARSIDUODA medinė cottage iš 
4 kambarių ir vienaa akras žemės. 
Kaina tik už $2200, įnešti $1000, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. 

Jonas Hryncęvičius, 
Chicago Loan 

Leafy Grove, III.
Archer Avė., vienas blokas 

West nuo Kean Avė.
Ant

O

TIKRAS NAMAS. Graži, 6 kam
barių mūrinė cottage, karštu, vdhdę- 
nįu šildoma, aržuoio L 
mingai, tile vapa, cementinis pleiste- 
riotas skiepas, šviesus visi kamba
riai. 2 karų garadžius, kaina labai 
pigi, 5818 S. Peoria St., savininkas 
ant pareikalavimo. Tel. Vincennes 
0178.

grindys ir tri-

BARGENAS. Parduosiu sa
vo 3-6 kambarių namą, yra va
nos, elektra, netoli bažnyčios ir 

Galite pirkti visus Leavit St. Parduosiu pigiai
Atsišaukit, arba mainysiu. Ką jus turite? 

Berkley .T. Bartak, 2654 W. 21 St. Tel.
' ’Crawford 1674.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
rakandai, 
sykiu arba dalimis1, 
pirmas flatas. 4310 

lAve., netoli 43 St.

Kas nori na
mų bargenų, 
pirkti, par
duoti arba 
mainyti. Na
mus ant far
mų, lotus, vi
sokius biznius 
mainyti ant 
namų. Visuo
met kreipki
tės, pas

K. VALAITIS. CO.
Bus teisingas patarnavimas 

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571 •

NAMAS ANT JŪSŲ LOTO
5 kambarių ‘mūrinis bungalcnv, 

moderniškai įrengtas, $5490, įmo
kėti $1000. kitus iAinokėjimais. 2 
flatų namas, garu šildomas, $11000, 
tik trumpam laikui. Atdara vaka
rais ir nedėlioj.

Lakęs Conslruction \Vorks
Kampas 58th So. Robey Sts.

Tel. Republie G200

PARDAVIMUI G ruimų muro nau
jas bungalo 1 blokas nuo 63rd gatvės 
arti mokyklos, bažnyčios ir Storų, 
garu šildoma, tuojau galit eiti gy
venti, reikia $2000 įmokėti, o kitus 
$60 į mėnesį, kaip renda mokėt 

3743 W. 62 Place 
Savininkas 6338 S. Mozart St.

FARMOS
Esu priverstas pąfduoti ūkę, 80 

akrų, 30 akrų dirbamos, 8 meldžia
mos karves, pulkai veršių, 2. areliai, 
pulkai vištų, visokie padargai. Far- 
ma gerame stovyje, netoli nuo sto
ties, prie gero kelio. Parduosiu su 
visu staku už $4,200, lengvais išmo
kėjimais. Priežastis pardavimo, nė
ra šeimynos. Platesnių žinių su
teiksiu laišku.

J. MIKĖNAS,
Irons, Mich.Box 34, v

FARMA parsiduoda 200 akerių 
dėlei nesutikimo taip dviejų šei
mynų, % mylios nuo miesto, že
mė gera, juodžemis prie molio, vi
sa lygi, visos geros mašinos, 7 rui
mų namas, gbrd Biti’nė, pamūryta, 
gera javams, 3 geri arkliai, 10 
vištų, 29 galvijai, 15 melžiamų 
karvių už pigią kainą — $10,500.

J. N.
Shenninglon, VVisconsin 

Ron 62

BARGENAS; geresnio pirkimo ar
ba mainymo nerasi. Kampinis mu
ro namas sų aukštu skiepu, 3 fia
lai po 6 kambarius; yra maudynė, 
elektra ir kįji parankumni. Namas 
randasi 6600 S. Lowe Avė. Savi
ninkas yra priverstas parduoti ar
ba išmainyti ant mažesnio namo, 
sų bizniu arba ant gero biznio, 
arba loto. Rendos namas nesą 
$1.5110 j metus. Kaina $11.000. Kreip- 
pkitės į savininką, 834 W. 33 St.

Tel. Boulevard 0137

PARSIDUODA 2 aukštų, 5—6 
kambarių medinis namas, cemen
to beizmentas, yra elektra, gasas, 
maudynės. Beizmente skalbynė ir 
pečius vandeniui šildyti. Rendos 
*960 į metus. Kaina $9000, pirmų 
mbrgiČių $ 1000, įmokėti $2500, li
kusius 
randasi

1339

remtom išinokesit. Namas 
Brighton Parke.

A. Povilaitis,
S. 50th Avė., Cicero, III.
Phone Cicero 8364

4 KAMBARIŲ medinis namas 2 
lotai, parsiduoda, viskas geram sto
vyje. Parduosiu pigiai, nes aplei
džiu Chicago. Kaina 3600 dol.

Savininkas <
. 5526 S. Kolen Avė .

BARGENAS. Pardavimui 
krautuvė ir 5 kambarių moder
niškas flatas, mūrinis namas, 
naujas, garu šildomas. Parda
vimo priežastis liga. Veikit greit 
Savininkas, 2907 W. 63rd St.

MORTGECIAI -PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČlus 

• ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^

Lafayette 6788. į
S.".—

MOKYKLOS
VYRAI IŠMOKIT BAftBERYSTES 

Šis Amatas Gerai Apsimoka
Jus galite išmokti Šį gerą amatą 
į trumpą laiką. Dienomis ar va; 
karais. Moler baigę yra ekspertai 
kurie užditba daugiau, nes jie iš
moksta daugiau. Praktiškas Moler 
mokinimai barbernei. Uždirbsite 
kol mokinatės. Prašykit katalogo.

MOLER BARBER COLLEGE 
105 S. Wells St., Chicago.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

2407 W. Madhon, Chicago, Ui.
Phone Seeley 1643

M. E. nUTFlLZ, Managtt

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

SFMANO BAIJCINTO URA UGI JOS 
Vvriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thornas Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avc.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270; Nųt. 
Rašt. A. J. Kaspar, 6912 So. Green 

/St.; Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Auburn Avė.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO

Pilietybės 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos

LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų Ir 

nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Amerikos Lietuvių Mokykla

3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
P. S. Musų mokykloje merginas 

ir moteris mokiname dykai.

MURININKYSTĖ
Mokinu nauju, lengviu budu. Leng
va išmokti. GreUai galima už
dirbti. Ateikite mokyklon kur jus

GAUSIT DARBĄ PRIE NAMŲ 
Visi įrankiai suteikiami prie kur
so. lengvais savaitiniais išmokė
jimais, $5 — $8 — $10. Visas 
mokslas, $65. Jums reikia turėti 
tik $25. Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.

Chicago Bricklaying School 
2029 Indiana Avė., kampas 21 S't.

Wcat Side Branch
1444 W. Lake St., netoli Ashland

j———— ' u

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DR-STĖ LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienę, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 42417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
lina St.; maršalka P. Tiškeviče, 
4612 S. Francisco Avė.; ligonių 
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 ^al. po 
pietų, Davis Square parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
?o vardu Šv. Marijos, 3501 South 

Jnion Avė., Chicago, III. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
Parnell Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
WalĮace St.; Mokesčių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjau Jo
nas Bartašius, -Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, William Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius^ Antanas Vai
čius, Jonas. Kazlauskaš.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrą septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais j 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, III.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY- 
STĖS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelbininkas, W. 
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckig, 3381 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas l^engvenas, 3356 
So. Lowe Avė.; Kontrolių rašt., 
Stanislovas Deikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune ir 
Antanas Knistautas; Maršalka, 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą su- 
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 3338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 

( ligi 40 metų senumo.
\...... > ..... , ........................... . —
LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL- 
... DYBA 1925 metams: Pirmininkas.

Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereekis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Ąfaršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Juri jonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos .vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. 
Union Avė. • Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS’ LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: William 
Buishasv Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Sęhųltz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
parbašauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt.. 3043 W. 38th PI.: Jobo 
Schulta, Iždininkas, 2789 W. 39th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienj kožno mėnesio, 1:30 vai 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wal)ace St.; Nutar.-Rašt., D. Gub 
kinas, 3144 So. Wallacp St.; Finam 
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Wells 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
3328 Auburn Avė.; Iždininkas, J. 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
fiulaniz, 3236 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTĖ 
RŪTOS No. 1 valdyba J925 m.: 
pirm. A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S. 
May St., nut. rašt. F. I). Žukauskas, 
4440 So. Whipple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkirnč, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGYSTĖS ATG IMTIES LIETU. 
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi- 
nds, 336<J S. l.owe Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 Wr 471 h St., imt. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
VVallače St., kontrolės rašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wa)lace St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis. 3701 S. Halsted 
St. ir dunj sargai A. Frajonis ir 
Jonas Burtašis.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAš. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas,- fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienj, John Engels svetainėj, 
3720 W. Harrison St.

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb. 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos aplekunas Vincentas Greit- 
jurgis, kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligonio 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėjas 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi
buna kas antra subatą kas mėnesį 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 

. Pirm. C. Kairis, 3233 Cortis Str.;
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. >Valskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius ‘F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balyočiua, 11340 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet., 341 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukiene, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 786 
W. 61st St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop, St.; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du
dėniene, K. Austrauskienė; Maršal- 
ko P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienj kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
80 Ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robe'y St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 VVabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; l’inancų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
Wabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1925 metams: 
Pirm., E. Juzaitienė, 736 W. 61st 
St., Tel. Englevvood 2083; Pagelbi- 
ninkas, U. Miškinienė, 4001 South 
Artesian; Nut. Rašt. M. Šimėnas, 
928 W. 33rd St.; Finansų rast., C. 
P. Plioplis, 3336 So. Halsted St,; 
Kontrolės rašt., S. Palijanskas; 
Kasierius, J. Vamagis, 4051 Ar
cher Avė.; Kasos globojas, J. .la
gūnas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienj: McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir Wesiern Avė., 
2-rą valandą po pietų.


