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Latviai grąžina Rusijon 
1600 žydą

Plėšikai sukalė Maskvos traukinį; 
18 žmonių užmušta

Odos darbininkai laimėjo bylą 
su kompanijomis

Latvija gražina Rusijon 
1600 žydy emigrantu

Laivu kompanijos atsisako juos 
ilgiau belaikyti Rygoj.

RYGA, birž. 9. — Laivų kom
panijos, kurios nuo pasibaigimo 
Rusijos kvotos praeitų metų 
rugsėjo mėnesį laikė Rygoj apie 
1600 Rusijos žydų, laukiančių 
savo eilės išvažiuoti Amerikon, 
dabar pranešė Latvijos valdžiai, 
kad jos daugiau nebemokėsian
čios už laikymą tų emigrantų 
Rygoj.

Kadangi Latvių vyriausybe 
tų emigrantų irgi nenori laiky
ti, ir visai nenori leisti jiems 
Latvijoj apsigyventi kaipo ne
geidžiamiems piliečiams, ji vi
siems tiems negalintiems Ame
rikon iškeliauti .emigrantams 
įsakė ligi birželio 20 dienos išsi
kraustyti atgal į Rusiją.

Gautomis iš laivų kompani
jų žiniomis, 6400 Rusijos žydų 
jau esą gavę Amerikos vizas ir 
laiškią Rygoj, Kaune, Varšuvoj, 
Bremene, Hamburge, Šerburge, 
Southhamptone, Buchareste ir 
Konstantinopoly. Kadangi tasa 
skaičius Rusijos emigrantų kvo
tą užpildo — einant naujuoju 
Amerikos imigracijos įstatymu 
— ketveriems metams, tai Bal
tijos valstybės instruktavo sa
vo konsulus Rusijoj nebeduoti 
vizų naujiems emigrantams.

Plėšikai sudaužę Maskvos 
traukinį

18 žmonių užmušta, 40 sužeis
ta; 5 valdininkai plėšikų nu
šauti.

RYGA, birž. 9. — Plėšikų 
bandai išardžius gelžkelį, arti 
Riazanio šiandie susikūlė greita
sis Maskvos-Traškento trauki
nys.

Trylika žmonių užmušta, ke
turiasdešimt sužeista, o .penki 
komunistų valdininkai buvo plė
šikų nušauti.

Latvių telegrafo agentūra 
taipjau praneša, kad Doneco 
baseino angliakasių būrys sulai
kęs tarp Taganrogo ir Rostovo 
traukinį ir atėmęs 2 milijonu 
aukso rublių, gabenamų darbi
ninkams, kurie dar nuo balan
džio mėnesio nebuvo gavę algų.

KILAUEA UGNIAKALNIS 
VĖL ĖMĖ SMARKIAI 

VEIKTI.

HONOLULU, birž. 9. — Ki- 
lauea vulkanas, kurs per pasta
rąsias devynias dienas buvo 
kiek nurimęs, dabar vėl ėmė 
smarkijii ^zeikt/i. Vakar bemaž 
nežuvo du Anglijos jurininkai. 
Jie buvo nuėję arti vulkano žio- 
ties nuimti paveikslą, ir tik 
jiems pasišalinus, po kelių mi
nučių žemės plotas, kur juodu 
buvo, įdubo į kraterą.

Odos darbininkai laimėjo 
svarbią bylą

VVASHINGTON, D. C., birž. 
9. — Del odos darbininkų strei
ko St. Louise, Herkert and 
MeiseI ir kitos odos dirbinių 
kompanijos buvo pašaukusios 
tieson Odos Darbininkų Inter- 
nacionalę uniją, kaltindamos, 
kad streiko metu unija vartojus 
priemonių, dėl kurių kompani
jos turėjusios didelių nuostolių. 
Kompanija skundė uniją dėl 
trukdymo tarpvalstybinės pre
kybos ir reikalavo didelio iš
unijos atlyginimo. žemesnis 
teismas, nagrinėjęs bylą, pripa
žino uniją kaltą ir bylą išspren
dė kompanijų naudai. Unija 
apeliavo į aukštesnį teismą, bet 
apeliacijų teismas pirmojo teis
mo sprendimą patvirtino. Tuo
met unija apeliavo į Aukščiau- 
sįjį teismą, ir laimėjo. Aukš
čiausias teismas šiandie atmai
nė pirmųjų teismų sprendimą, 
pareikšdamas, kad Odos Darbi
ninkų Internacionalės unijos 
narių darbuotė streiko metu ne
gali būt aiškinama sąmokslu 
trukdyti tarpvalstybinę preky
bą.

Tuo budu kompanijos, po ilgų 
tąsynių su darbininkų organi
zacija, pagalios savo bylą pra
laimėjo.

Naujas Francijos “48 
valandų” kabinetas

PARYŽIUS, birž. 9. — Pre
zidento Millerand’o pakviestas 
buvęs finansų ministeris Fran- 
cois-Marsal sudarė savo “48 
valandų” kabinetą.

Kabinetas susideda pusiau iš 
Poincare’o buvusių ministerių ir 
pusiau prezidento .Milk^and’o 
kai jis buvo premjeras, ministe
rių.

Pirmą savo mitingą Maršalo 
kabinetas laikys šiandie, kur 
paruoš savo dekleraciją pįarla-. 
mentui. Beabejo į naujo kabine
to deklaraciją parlamentas at
sakys pareiškimu nepasitikėji
mu ir tuo nuvers jį. Kritus; ber- 
gždžiam dviejų parų kabinetui 
veikiausia rezignuos pagaliaus 
ir prezidentas Millerandas.

Kate—naujasis Ispanijos 
premjeras

TOKIO, birž. 9. — Princas 
regentas paskyrė Viskantą Ta- 
kaaki Kato sudaryti naują Ja
ponijos kabinetą. Kato apsiėmė. 
Po keturių pastarųjų “neparti
nių” kabinetų Kato sudarytasis 
bus pirmutinis didžiumos parti
jos kabinetas. Naujasis prem
jeras laikomas konservatyvu 
žmogum ir manoma, kad jo po
litika bus karpyti, kiek galint, 
valdžios išlaidas.

Apie padėtį Rumanijoj
Karalius norįs kviesti gen. Ave

rescu naują kabinetą suda
ryti.

BUCHARESTAS, Rumania, 
birž. 8. — Politinis krizis Ru
manijoj tęsias toliau. Žemes 
ūkio ministeris ConsLantin'escu 
įteikė savo rezignaciją. Kara
lius Ferdinandas, girdėt, manąs 
pakviesti pirmiau buvusį prem
jeru generolą Averescu sudaryt 
naują kabinetą.
Rumunijos konsulatas Chicagoj 
užgina žinias apie neramumus.

Rumunijos vice-konsulas 
Chicagoj, J. C. Popoviči, vakar 
vietos laikrašty Tribūne paskel
bė šitokį pareiškimą:

“Del pastaromis dienomis 
skelbiamų Chicagos laikraščiuo
se pranešimui apie tariamą val
stiečių revoliuciją Rumanijoj, 
buvo teirautasi Buchareste ir, 
per musų legaciją Washingtone, 
manęs prašoma painformuoti 
spaudą apie faktus.

“Sulyg kablegrama, gauta 
per musų legaciją VVash.ingtV 
ne, Rumunijos konsulatas nori 
pareikšti, kad pastaruoju laiku 
Chicagos laikraščių gautos ir 
išspausdintos žinios, rišančios 
iaudies partijos suvažiavimą su 
valstiečių revoliucija, neatitin
ka tikrenybei. Liaudies partijos 
suvažiavimas, kuriam pirminin
kavo generolas Averescu, buvo 
visai ramus. Jokiu incidentu jis 
nebuvo sudrumstas. Nebuvo da
gi nė jokios viešos demonstra
cijos, kurias paprastai per to
kius suvažiavimus ^ruošiamai. 
Pagaliaus norėčiau pranešti, 
kad tvarka (nesiliovė viešpata
vus visoj Rūmui joj.”

Portugalijos aviatorių 
maištas pasibaigė

Maištininkai pasidavė, prižadė
ti, kad jie nebus baudžiami.

LISBONAS, Portugalija, birž. 
9. — Pakėlusiej i maištą karo 
aviatoriai, kurie per šešias die
nas laikėsi įsitvirtinę Amadaros 
aerodrome, vakar pasidavė ge
nerolui Fariai, kurs be jokio 
ginklo atėjo į aerodromą ir 
paprašė aviatorius paliauti mai
štą. Maištininkai pasidavė gene
rolo Farios prižadėti, kad jie 
nebusią vyriausybės nubausti.

Aviatoriai buvo pakėlę maiš
tą dėl valdžios pašalinimo seno
jo jų viršininko ir paskyrimo 
naujo, kurio jie nekentė.

Alaus darbininkij streikas 
Bortine

Bet berliniečiams alaus dėl to 
netrūksta.

BERLINAS, birž. 9. — Berli- 
no miestas, pasirodo, kas valan
dą išgeria keturis vagonus 
alaus. Kadangi dėl alaus bravo
rų darbininkų streiko visi Berli- 
no bravorai liko dabar uždaryti, 
tai miestui pristatoma alaus iš 
kitur — po arti šimto vagonų 
kasdien.

ESĄS SURASTAS VAISTAS
VĖŽIO LIGAI GYDYTI.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
9. — Vietos “North American” 
laikraščio žiniomis Dr. T. J. Glo- 
ver, kanadietis, atradęs vėžio li
gos priežastį ir būdą jai gydyti. 
Daryti jo bandymai su dauge
liu ligonių Philadelphijos Natio
nal Stomach ligoninėj davę ge
rų pasekmių.

Socialistinė val
džia Danijoj

. Drg. Stauning, Danijos So
cialdemokratų ' Partijos vadas, 
prakirtas Miništeriu Pirminin
ku.

F. J. Borgbjerg, buvęs vyriau
sias “Socialdemokraten” redak
torius, Darbo Ministeris nau
joj oe Danijos valdžioje.

Nina Bang, pasižymėjusi dar
buotoja visuomenės ir darbi
ninkų judėjime, švietimo Mini
steris socialistinėje Danijos val
džioje.

8 žmonės paskendo, 
laiveliui sudužus

SANTA ANA, Calif., birž. 9. 
— Trylika žmonių motoriniu 
laiveliu vakar leidosi į jūres vi
sai dienai žvejoti. Plaukiant iš 
Newport užlajos, staiga kilo 
audra. Didelė vilnis užliejo lai
velį ir užgesino motorą, po to 
kitos vilnys tėškė latvelį į uolas, 
suskaldydamos jį. Aštuoni tos 
partijos žmonių prigėrė, kiti 
penki buvo išgelbėti.

DU KALINIAI PABĖGO.

Iš Joliet, III., sunkiųjų darbų 
kalėjimio vakar pabėgo du kali
niai, Frank Braški, gyvenęs 
1035 Jackson Blvd., ir Albertas 
Matro, gyv. prie 70-tos ir Her- 
mitage Avė., Chicagoj.

PINIGŲ KURSAS
Vakąr, birž. 9 d. , užsienio pini

gą ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.31
Belgijos, 100 frankų ........... $4.44
Danijos, 100 kronų ................ $16.85
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $5.12
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ........ $13.56
Olandijos, 100 florinų .......... $87.43
Suomijos, 100 markių .......... $2.52
Švedijos, 100 kronų ................ $26.53
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.60

Visa Japony sostinė gėdi 
1 hara-kiri aukos

Apie 75,000 dalyvavo laidotuvių 
procesijoj. Japonų ūpas prieš 
amerikiečius labai pakilęs.

TOKIO, Japonija, birž. 9. — 
Vakar su dideliausiomis iškil
mėmis buvo palaidotas tasai 
niekam nežinomas japonas, kur 
gegužės 31 dieną pasidarė hara- 
kiri ties Amerikos ambasada, 
kad tuo pareikšti protestą prieš 
naująjį Jungtinių Valstijų imi
gracijos įstatymą. Laidotuvių 
procesijoj dalyvavo nuo 50,000 
iki 75,000 žmonių.
Amerikiečių padėtis daros labai 

nemaloni.
Gyvenančių Tokioj amerikie

čių padėtis darosi labai nemalo
ni. Daugelly viešų vietų duoda
ma aiškiai suprasti, kad ameri
kiečiai nepageidaujami. Ūpas 
prieš amerikiečius taip pakilęs, 
kad pastarieji dabar stengiasi 
niekur nesimaišyti, viešai nesi
rodyti, idant neerzinus minių ir 
išvengus nemalonumų.

Boikotas Amerikos filmų..
Krutamųjų paveikslų teatrų 

savininkai Tokioj vakar turėjo 
bendrą susirinkimą, kuriame 
buvo nutarta boikotuoti Ameri
kos filmas. Nuo liepos 1 dienos 
teatrų savininkai nutarė visai 
nebepirkti, nebenuomoti Ame
rikos filmų ir neberodyti jų sa
vo teatruose.

Kai kurie teatrai, kuriuose 
buvo rodomi Amerikos kruta- 
mieji pavedkslai, buvo įtužusios 
ant amerikiečių publikos pri
versti užsidaryti.

Slapta imigracija j Valsti
jas per Kanados sieną

■ ri - i ir ■ ■ i -I rn «■ f . i

Per metus kontrabandos keliu 
įėję į Jungt. Valstijas dau
giau ne 30,000 ateivių.

OTTAWA, Ontario, Kanada, 
birž. 9. — Kanados imigracijos 
departamento žiniomis, fiska- 
liais. metais pasibaigusiais gegu
žės 1 d., Kanadon atvyko viso 
167,830 imigrantų. Kiek iš to 
skaičiaus imigrantų sląpta perė
jo į Jungtines Valstijas, Kana
dos valdžia žinių neturi, bet 
spėjama, kad nemažiau kaip 
30, o gal ir 40 tūkstančių žmo
nių.

Lokomotivas ištruko iš 
bėgių; 3 sužeisti 

. -- - - *-----------

SOUTH BEND, Ind., birž. 8. 
— Bėgąs į Chicagą Grand 
Trunk traukinys su 400 pasarie- 
rių išvengė didelės nelaimės tik 
dėl to, kad bėgo labai palengva, 
8 mailes per valandą. De'I kažin 
kieno pamesto ant bėgių didelio 
geležinio kuolo, arti St. Joseph 
upės lokomotivas buvo išmestas 
iš bėgių ir nusirito 20 pėdų že
myn nuo pylimo. Nutrukus nuo 
lokomotivo refrigeratoriui, kiti 
vagonai nebuvo nutraukti pa
kalnėn, ir dėl to pasažierių nie
kas nenukentėjo. Sužeisti buvo 
tik mašinistas, jo padėjėjas ir 
valgomojo vagono tarnautojas.

MOTERIŠKĖ PASMERKTA VI
SAM AMŽIUI KALĖJIMO.

jLOS ANGELES, Cal., birž. 
7.— Mrs. Margaret Willis, ku
ri balandžio mėnesį nužudė 
vietos daktarą iBenj. Baldjvviną, 
o jo kūną sukapojus, į skrynią 
sudėjus ir į laukus išvežus pa
metė, teismo liko pasmerkta 
visam amžiui kalėjimo.

Nusižudymų skaičius 
Rusijoj didėja

Jų priežastis — nedarbas ir 
sunkios gyvenimo sąlygos.

MASKVA, birž. 9. — Nusižu
dymų Maskvoj ir kituose Rusi* 
jos miestuose vis dažniau atsi
tinka, ir valdžia dėl to Habai su- 
sirupinus. Vyrai ir moterys 
vartoja įvairiausių priemonių 
nusižudyti. Vakar Maskvoj nu
sižudė septyni asmenys, iš jų 
viena mergaitė, . 21 metų am
žiaus, kuri pasidarė galą prary
dama penkiolika adatų ir po to 
dar išgerdama nuodų.

Nusižudymų priežastis di
džiumoj atsitikimų yra nedar
bas ir nepaprastai sunkios gyve
nimo sąlygos.

AUDRA INDIANOS VALST.

Vienas žmogus užmušta, šeši 
sužeisti. Daug materialių nuo
stolių padaryta.

INDIANAPOLIS, Ind., birž. 
9. — Del siautusios sekmadienį 
ir anksti pirmadienio rytą smar
kios vėjo su lietum, ir perkūni
jom audros vienas žmogus buvo 
nutrauktos elektrinės vielos už
muštas ir, kiek žinia, bent šeši 
žmonės sunkiai sužeisti. Med
žiaginių nuostolių padaryta gal 
daugiau kaip 1,000,000 dolerių.

ŽAIBAS UŽMUŠĖ DU 
ŽMONES.

CHARLESTON, W. Va., birž. 
9. — Vakar smarkios perkūni
jos metu žaibas užmušė du žmo
gų: United Fuel Gas kompanijos 
vice-pirmininką Altizerą ir bu
vusį kongresmaną S. B. Avis’ą.

URBANA, IllTbirž? 9. — Ill
inois Universitetą šiemet baigė 
viso 1349 studentai — didžiau
sias skaičius tos mokyklos isto
rijoj. šiandie jiems buvo išda
linti diplomai.

Atšaukė gatvekarią darbi
ninkų streiką

Unijos vadai nenori trukdyti 
repuhlikonų konvencijai.

CLEVELAND, Ohio, birž. 9. 
— Clevelando gatvekarių strei
kas, kurs turėjo prasidėti ant
radienį, birž. 10, tapo unijos 
viršininkų atšauktas, čia mat 
prasideda republikonų partijos 
nacionalė konvencija, ir gatve
karių unijos viršininkai pažadė
jo arbitracijos tarybai, kad kol 
konvencija tęsis, streiko nebu
sią.

200 GRAIKŲ KAREIVIŲ REL 
KALAUJA PALEIDIMO Iš 

ARMIJOS.

ATĖNAI, Graikija, birž. 9.— 
Du šimtu rezervos kareivių pa
likę kareivines nužygiavo ties 
karo ministerija ir pareikalavo, 
kad jie tuojau butų paleisti iš 
veikiančios armijos. Maištinin
kai buvo suimti, jie bus atiduoti 
karo teismui.

PASIPLĖŠĖ $10,900 VERTĖS 
GRAZNŲ.

CHICAGO. — Du jauni plėši
kai vakar vidurdienį įėjo į Hor- 
vatho graznų sankrovą, 6213 
Cottage Avė., revolveriais grū
modami įsakė sankrovos parda
vinėtojai laikyti rankas iškėlus, 
pasišlavė brangmenų vertės 
apie 10 tūkstančių dolerių ir pa
spruko.

Chicago ir apielinkė, — Šian
die gražu; menka temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis vė
jas.

Saulė teka 5:14, leidžias 8:25



Antradienis, Birž. 10, 1924

Kas Dedas Lietuvoj
*

TELŠIAI.

šventes 
mokyklos

Pirmoji Gegužes 
diena žydų liaudies 
name buvo platus darbininkų 
susirinkimais, kuriame kalbėjo 
dr. dr. L. Abramavičius ir B. 
Jokubauskas. Susirinkime bu
vo ir žvalgyba, bet ji užmigo 
kaž kur kurtyje apsvaiginta 
nuo saldžiojo vandenėlio. Dar
bininkai pakilusia dvasia socia
listiniai atsisveikinę išsiskirs
tė. —Meilutis.

Rietavas, Telšių apskr. — 
Iki šiol buvęs apsnūdęs darbi
ninkų organizarijos veikimas 
kaip ant mielių auga. Į L. S.-D. 
Partiją įsirašė apie 80 apylin
kes darbininkų ir tikimąsi im
tis aktyvaus darbo.

Nors Rietavo kunigija ga
linga su savo avinėliais pava
sarininkais, ateitininkais ir da
vatkų batalijonais, bet darbi
ninkai viso to nebos. Jie aukš
tai iškėlę neš savo raudoną vė
liavą ir rinkimuos neatiduos 
balsų už klebono gaspadihes 
blaivininkes ir k. Tik labai 
maža draugų teskaito “Social
demokratą,” nors paskutiniuo
ju metu kiek daugiau prenu- 
meiatorių padaugėja.

Organizacijoje mažai 
lyvauja moterys, kurios 
gėlių yra supančiuotos į 
ninkių ir k. tinklą.

—Meilutis.

Butų labai gerai, kad Sedo
je apsilakytų iš L. S.-'D. Parti
jos Centro Komiteto ir padėtų 
draugams užmegsti organiza
cijos darbo mazgą. Sėd A pažy
mėtina tuomi, kad apleidus 
okupantams vokiečiams kraš
tą, joje atsisėdo Žemaitijos ka
ralius kruvinasis Plechavičius, 
kurio kardas žviegė po visą Že
maitijos šiaurę, šimtai nekaltų 
žmonių išžudyta. Sediškiai bi
jo organizuotis, nes jie mano, 
kad krikščionims panaikinus 
savivaldybes nebūtų paskirti 
apskr. valdytojai, kuriuo gal 
patekti Plechavičius.

—Meilutis.

Pabaltijos valstybių karininkų 
atsilankymas.

KAUNAS. — Gegužės 14. — 
Kaunan atvyksta į Lietuvos ka
riuomenės penkių metų sukak
tuvių iškilmes Suomijos, Estijos 
ir Latvijos kariuomenių atsto
vai, po aštuonis nuo kiekvienos. 
Jie yra pakviesti Lietuvos ka
riuomenės karininkų, vyriausy
bei pritariant. Atstovai žada 
būti įvairių kariuomenės dalių, 
įvairių ginklų rūšių ir įvairių 
laipsnių. Lietuvos kariuomenės 
karininkai rengiasi svečius šir
dingai pasitikti.

tedū
lami-/ 
treti-

GERĖJA SUSINĖSIMAS

Seda, Mažeikių apskričio. — 
Darbininkai tebemiega sunkia
me miege, neorganizuoti, pa
krikę; dalis supančiuota buržu
aziniame kunigėlių tinkle.

Yra progimnazija su nema
žu skaičiumi moksleivių, bet 
moksleiviai mažai išsilavinę, 
mažai teeina į darbininkų ei
les skleisdami mokslo spin
dulius. Jų daugiausiai mėgla- 
miausis darbelis — tai fląUos4 
frau ta vilnas. Eina į šaulių o r-’ 
ganizaciją, žinoma, viliojami 
“patrijotų” ir šautuvas, kurį 
gavę gali žvirblius ir kitus “ne
legalius” sutvėrimus šaudyti.

Tai žiūrėk kur pasipūtęs 
gimnazistas nešioja, 
žmonėms federacijos 
bes.

Darbininkai nieko
laukti iš tokių “gudrių” sėdos 
gimnazistų.

Laikraštį “Socialdemokratą” 
mažai kas teskaito. Bet ta 
tamsa ,siaučiusi darbininkus, 
kiek blaivosi. Susiranda kele
tas draugų darbininkų, kurie 
būtinai nori įkurti organizaci
ją. Neužilgo jų norai turės įs 
kūnyti. Įsikurs L. S.-D. Parį 
jos organizacija, kurios lai 
kia kilnus darbai ir pareigos.

gudry-

negali

Gegužio pradžioj anglų pa
siuntinys Loren atvyko iš Te- 
geran į Londoną tiesiog per Ta
rybų Rusiją — Kaspijos jūrė
mis iš Enzelį ligi Baku Kauka
ze, iš ten geležinkeliu ligi Mask
vos, toliau per Rygą, Kauną, 
Berlyną — viso kelionė truko 
13 dienų. Manoma, kad tai pir
moji po karui kelionė, kurią an
glų atstovas per Rusiją padarė. 
Mat kelius bei susinėsimus 
suardyt, sutrukdyt — greit ei
ną, o sutaisyt — daug metų 
trunka. Nuo pradžios karo li- 

j.<i dabar juk jau 10 metų pra-i 
ėjo ir visą tą laiką* per Rusiją 
susinėsimas buvo nenormalus.

—Pr. br. ;

Girtybe, teatras ir Lie 
tuvos darbininkai

Nežiūrint sunkiu gyvenimo 
sąlygų girtybė šiuo metu Lietu
voj yra pasiekusi aukščiausio 
laipsnio. .Geria svaigalus sodie
čiai, geria miestelenai, geria vi
sokių pažiūrų ir įsitikinimų bei 
profesijų žmonės. Per tą nela-

bąją girtybę krašte papildoma 
daugybė įvairių įvairiausių kri
minalinių prasižengimų ir va
gysčių.

Darbininkai skundžiasi savo 
sunkia ir nepakenčiama ekono
mine padėtim ir daugelio jų pa
dėtis ištikro yra sunki. Vienok 
prisižiūrint į karčemų lankyto
jus, tai tas girtybės įstaigas 
daugiausia lanko darbininkai, iš 
kurių nemažai yra tikrų alkoho
likų, kurie prageria savo sun
kiai uždirbtus centus ir per tai 
jų šeimynoms tenka kentėti di
delis skurdas — parlindę į sko
las.

Prisižiūrint į šių dienų kas
dieninį darbininkų gyvenimą pa
stebimas labai negeistinas ir ap^- 
gailetinas reiškinys. Šiuo metu 
Lietuvoj netik miestuose, bet ir 
miesteliuose gana dažnai yra 
rengiami spektakliai, koncertai 
ir jiems panašus pasilinksmini
mų vakarėliai bei gegužinės. 
Kaune turime gana ruimingą ir 
puikų Valstybinį Teatrą, kuria- 
mje telpa į 1000 žmonių. Minė
tam Valstybiniam Dramos Tea
tre, beveik kas trečią — antrą 
dieną būna vaidinimai, operos,, 
koncertai. Ir nežiūrint to, kad 
per esamuosius Teatre vaidini
mus — koncertus bilietų kainos 
būna labai prieinamos ir platie- 
siems sluogsniams — liaudžiai, 
būtent nuo 1 lito ir net 50 cen
tų, o už 2 litų tai neretai būna 
vietų net ložose. Vienok teatro 
lankytojai daugumoj tebūna ka
rininkai, moksleiviai, inteligen
tija ir biznieriai, o darbininkai 
visai mažai tesilanko — teisin
damies, kad teatrams bei laik
raščiams jiems nėra pinigų.

Reikia pripažinti, kad darbi
ninkų pasiteisinimas, kad tea
trams, laikraščiams ir kitokiems 
panašiems kultūros reikalams 
jiems nėra lesų ne visai yra pa
matuotas. žinomas dalykas, kad 
bedarbiams ir mažiausiai už
dirbantiems darbininkams, apie 
teatrus, koncertus ir kitokius 
patogumus neprdseina nei sva
joti. Betgi be tų vargingųjų vis
gi nemažai yra dąrbiniųkų — 
ąmatninkų ir neblogai uždirban
čių, "kuriems prie gėrtį’/’Rtfrų už
tektų lėšų ir laikraščiams ir tea
trams. Teatrams ir laikraščiams 
jiems nesą pinigų, vienok ka
da jie gauna algas, tai nuėję 
karčemon iš syk prageria de
šimtims litų, už buriuos bent 
kelius kartus galėtų nueiti į tea
trą ir nusipirkti sau laikraš
čių.

Toks didelis Lietuvos darbi
ninkų palinkimas prie girtybės, 
nelankymas. teatrų ir neskaity- 
mas laikraščių aiškiausiai paro
do jų nesusipi’atimą. ir stoka ' 
kultūrinio subrendimą.

— Lietuvos darbininkas.

Iš Zemajfc
Žęm. Kalvarija. šiais me

tais balandžio mėn. 21 d. t. y. 
Volykų antrą dieną, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos Ž. 
Kalvarijos organizacijos jėgo
mis buvo surengtas šeimyniš
kas vakaras. Aukų keliu gau
ta netoli 10 litų pelno. Nors 
oras nepakenčiamas, purvo iki 
kelio ir tuo metu špitolėje bu
vo pavasarininkų vakaras su 
vaidinimais, kuriuos atliko ne
gudriai, visgi pirmajam vaka
re žmonių buvo pilna sale. Kas 
pažymėtina, kad vakare bur
žuazines publikos nesimatė, bu- i 
vo tik darbininkai vaikiai ir 
mergės. Pelną organizacija ža
da paskirti neturtingiems dar
bininkams užprenumeruoti 
laikraštį “Socialdemokratą” ar 
įsteigimui raudonos vėliavos.

< Draugų norai buvo surengti 
vakarą su vaidinimais persta
tant darbininkiškus ♦ veikalus: 
Kapitalistas ir šmėkla,, Gyve
nimas ir Viltis ir keletas visai 
nekaltų eilučių. Bet policijos 
nuovados viršininkas neleido 
tokius veikalus statyti. Val
džios agentas neleido darbinin
kų organizacijai vaidinti to, 
kas buvo vaidinama net kruvi
nam vokiečių kardui žvengiant 
Lietuvoje.

Negavę leidimo buvo privers
ti rengti tik šokių vakarą ant 
visai privačiu ašmens vardo.

Tai .koks pagaliau skirtumas 
tarp okupantų vokiečių val
džios ir?...

Te tau ir demokratija, lais
ve, kuri žinoma, dabar yra už
temdyta kunigų sutonais...

Antanas iš Padvos.
I r—

ž. Kalvarija, Mažeikių ap.— 
Per šv. Kryžiaus atradimo at
laidus Kalvarijoje buvo su-

rengtųs vakaras perstatant ko
medijas: “Nepavyko” ir “Nuo 
ausies lyg ausies.” Vaidinimai 
[atlikti visai ištižusiai. Kaip 
paskiau man tęko sužinoti iš 
žmonių, kad vakaris rengtas 
ne kokios nors organizacijos, 
bet atskirų asmenų, kurie, ži
noma, neturėjo aukštesnio, kil
nesnio tikslo, kaip tik savo ki
šenę/, biajnį, apskritai buvd 
smuklininkai. Kaip vienas iš 
rengėją, paklaustas kokiam, 
tikslui vakaras rengiamas, kam 
bus paskirtas pelnas, atsakė 
jog pragersiu. Ar jie pragėrė, 
ar kam kitam išleido, man ne
žinoma.

(Pažymėtina, kad vakarėlio 
rengime uoliai dalyvavo L.

S.-iD. Partijos Kalvarijos orga
nizacijos nariai. Kas gali įsi
vaizdinti toklios idėjos purius, 
kurie nerengia vakarą organi
zacijos naudai, gurioje jie pa
tys yra, bet kaž-kokiein biznie- 
iliam, šmugdlnįinkamt? ? Ar to
kius vyrus galima laikyti 
S.-'D. Partijos nariais? Į 
atsakys vietos organizacija 
tinkamai reaguos. Toliau
nekuriu vakarėlio iniciatorių 
buvo girdėti, kalbant, kad so
cialdemokratai esą socialparda- 
vikai ir t. t. "tai buvo tie žmo
nės, kurių galvos braška revo- 

gromuliuoja Lenino 
kurie vėliau, aš ti- 

buti iš organizacijos 
—Sediškis.
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FORDO DIDELE DIRBTUVE IR DAUG 
Kily DIDELIŲ DIRBTUVIŲ SUTRAU

KIA TUKSIANČIUS DARBININ
KŲ į CALUMET CITY

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llll|i||IIIIN

Subway Gas Station
1600-1602 So. Halsted St.

Mr. Automobilio savininke. 
Mes rūpestingai ištepsime 
jūsų karų.

Graphite springsai, kol visi 
eups bus pilni įepalo. x

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

ap-

Ar jus žinote, kad
Peticija su 78,419 parašais yra pa

duota kurioj reikalaujama, kad ap
saugojus vaikus Jtlarbe. Ar jus žino
te, kad paprasti ei garėtai suteikia 
jums daugumą, kuomet Helmar Tur- 

. kiški cigaretai suteikia jums gerumą.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Dvicjų (2) kavalkų dailiai 
gražiu Velourų

$65.00
$87.00

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

dirbti (aptraukti)
parsiduoda
tik už
Trijų (3) kaval-
kų už

Globė Upholstering 
Furniture Co.

6637 So. Halsted St., Chicago.

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
NEDELIOJE■>:i

■■■M—I 1IMT k * Wr.

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-i 
NYTI VISADOS KRElPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSc, 

ANT NAUDOS. |

S, L, FftBION AS CO.

809 W. 35th SI., Chicago
Tel. Boję va r d 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes, v

5,000 namų yra stoka Calumet City — pa
čiame vidury Calumet distrikto. Tai yra 
priežastis kodėl lotai cianai yra taip greit 
parduodami Ford Calumet Center Subdi- 
vision, randasi prie dviejų didelių kelių. 
Ankstybi investuotojai padarys pinigų.
Mums reikia managerio, ne paprasto sales- 
man, bet vyro su geru biznio patyrimu, su 
gera reputacija ir daug gerų pažystamų. 

' Šita vieta verta $6,000 į metus.
Mes turime mokyklų dėl laikinai dirbančių 
žmonių kiekvienų utarninkų ir ketvergų 
vakarais 8 vai. vakare. Daug laikinai dir
bančių darbininkų uždirba daugiau pinigų 
negu dabartinė jų vieta.

BANKERS REALTY SYNDICATE
332 So. Michigan Avė., Chicago 

" ' ’ Phone Wabash 4690

1

—........... >

• JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

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

Valandoai 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir.Pitnyčioj 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 morgičiau 

lengvomis i (lygomis.

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

Room 909 Chičago Truat Bmlding 
71 Wect Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2900 
Rez. 3203 So. Halsted S4.

Yarda 1015. Vai.: 6 iki 9 vat

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 614-516 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.

■O Į imi r. ■

Tel. Daarbom 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiaityji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Waahington A Clark

Hamg Tal.i Hyde Park 8895

(i

<•

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose. Egzami
nuoja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir Įgaliojimui.

7 South Dearborn Street 
BOOM 1638 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonus Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas CdnaI 1687.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St.
Tel. Central 6200

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

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

V. W. RUTKAUSKAS ' 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 539 
Tel. Central 6390 

Vak. 8223: S. Halsted St., Chicago.
Tel. Yarda 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

6-8 v. v. apąrt Panedėlio ir 
Pėtnyčiop.

, Plgmingo ir Apšildymo {rengimai 
Olsėlio kainomis visiems.

pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

ČEOPLES PLUMBING AND < 
HEATING S’UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221
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Hari, Mich.
Rengiamas piknikas.

Susivienijimas lietuvių ūki
ninkų laikę mėnesinį susirin
kimų (kada? Ked.) Apsvars
čius savo reikalus, nutarta su
rengti pikniką liepos 6 dienai 
pas ūkininką A. Baranauską.

Turiu pasakyti, jog ši drau
gija dar nebuvo pakvietus jo
kio kalbėtojo piknikams. Todėl 
šiemet paskyrė iš savo iždo 10 
dol. kalbėtojui, kuris manoma 
persitraukti iš artimiausios 
vietos.

Pas mus į Hart kiekvieni 
metai privažiuoja vakacijoms 
pusėtinai daug žmonių, kurių 
ne vienas apsistoja pas ūkinin
kus. šiais metais lauksime 
daugiau, negu praėjusiais, nes 
oras pradeda taisytis.

P. Karneckas.

Wheeler, Mich.
Pamišo lietuvis. Priežastys na
minis skystimėlis ir rūpesniai.

Apsirgo proto liga lietuvis 
Andriejus Stipinkevičia arba 
kitaip vadinant Endrio Pitaski, 
apie 50 metų amžiaus. Jis iš- 
pradžių dirbdavo virtuvėj, kaipo 
patarnautojas. Tūlą laiką plovė 
indus, paskiau buvo antraran- 
kiu virėju ir apie metus la’ko 
atgal jau skaitėsi savystoviu 
virėju. Dirbo gerai. Jo pa
rengtus valgius visi gyrė, net ir 
pati kompanija, už jo labai pigų 
darbininkų išlaikymą — vos 40 
centų į dieną vienam darbinin
kui teišeidavo. Pitaski turėjo 
savo automobilių ir apie 3 tuks. 
dol. banke. Lietuvoj buvo pali
kęs pačią, dukterį ir kitų gimi
nių. Amerikoj jam buvo irgi 
artimesnių žmonių, kurie pra
dėjus jam sirguliotį, atidavė jį 
į beprotnamį Traverse City. 
Būdamas ten jis dar dirbinėjo 
šį tą, kepė duoną ir panašiai. 
Bet kepaliukus darydamas, 
keikėsi, verkė, paskiau vėl visų 
atsiprašydavo.

Spėjama, kad liga užėjusi .iš 
didelių rupesnių. Jis mėgęs la
bai ir skystimėlį, kurio čia ne
trūksta.—Ona Vilkienė.

Sutrauka naujo imigraci
jos įstatymo

Po kurio prezidentas pasirašė 
geg. 26, 1924.

asmenys mokintų profesijų, 
kaip tai: gydytojai, civiliai in
žinieriai, artistai, aktoriai, dai
nininkai, slauges, pamokslinin
kai, negalės įeiti į Suv. Valsti
jas kaipo prie kvotos nepri- 
skaityti, kaip pirmiaus darė 
kuomet kvota išsibaigė. Moki
niai, turinti nemažinus 1'5 me
tų amžiaus bus įleisti nepri- 
skaityti prie kvotos, jeigu jų 
tikslas yra mokintis pripažin
toj kolegijoj arba akademijoj.

Kita svarbi permaina naujo 
imigracijos įstatymo, į kurią 
didžiausia atyda turi būti krei
piama imigranto ir jo draugų 
ir giminių šioje šalyje, yra rei
kalavimas “imigracijos vilkos” 
(imigration visa). Kiekvienas 
ateivis, kuris įeina į Suv. Val
stijas po liepos 1, 1921, turi tu
rėti “imigracijos vizą”. Tą imi
gracijos vizą išduoda Ameri
kos konsuliniai oficieriai, ir pa
rodo ateivio tautą, pažymi .ar 
jis priklausantis ar ne prie 
kvotos, dieną kada viza užsi
baigia ir tekesnes limformacli- 
jas, kurias reguliacijos reika
lauja. Ateityje imigrantas tu
ri išgauti imigracijos vizą ant 
jo pasporto. Už tą “imigracijos 
vizą” reikės užmokėti $9, ir ji 
išsibaigia po paskirtu laiku — 
nedaugiau keturių mėnesių. 
“Imigracijos viza” ne garan
tuos jo įleidimą, jeigu nesutin
ka su kitais imigracijos įstaty
mo reikalavimais. “Imigracijos 
vizas” turi turėti visi ateiviai, 
ar jie priguli prie kvotos ar ne
priguli.

Tik 10% metinio skaičiaus 
vizų bus išduodama. į vieną 
mėnesį visoms tautoms, tik ne 
toms tautoms, kurių kvotos 
mažesnės už 300. Išduodant 
“imigracijos vizaĮs” kvotos 
imigrantams, pirmenybe bus 
duota sekantiems imigrantams 
— neištekėjusiems vaikams ne
turintiems 20 metų amžiaus, 
tėvams, motinoms, vyrams ir 
moterims Suv. Valstijų pilie
čių, kurio patys turi daugiau 
21 metų; ir imigrantams, ku
rie mokinti žemdirbystėje su 
žmonoms ir vaikais neturin
tiems 16 metų.

Suv. Valstijų pilietis, kuris 
parodo kad imigrantas yra gi
minė ir gali būti įleistas kaip 
prie kvotai nepriklausantis 
imigrantas, arba priguli prie 
įleidžiamų giminių klesos, tu
ri prisiųsti Commissioner Ge
neral of Immigration prislėg
tą peticiją, kurią paremia dvie
jų arba daugiau Suv. Valstijų 
piliečių aifideivitrif, prisiekę 
kad patecijos faktai yra teisin
gi ir kad prašytojas gali užlai-

kyli imigrantą. Kuomet Com
missioner General randa, jog 
tie laktai teisingi, jis praneš 
Valstijos Sekretoriui, kuris au
torizuos konsulinį olicierių, 

kuriam aplikantas padavė ap
likaciją dėl certifikato, išduoti 
lm iigraci j os Gert i f ika tą.

Naujas įstatymas aprūpina 
įleidimą imigrantų, kurie buvo 
legališkai įleisti į Suv. Valsti
jas, bet kurie laikinai išvažia
vo užsienyje be imigracijos vi
zos. Visi ateiviai prieš išva
žiuojant iš Suv. Valstijų gali 
prašyti Commissioner General 
dėl leidimo atgal grįžti į Suv. 
Valstijas. Kuomet Commis
sioner General randa, jog atei

vis buvo legališkai įleistas ir 
persitikrina, kad aplikacija tei
si niga, jis išduos leidimą, kurs 
bus legališkas vienus metus. 
Galima gauti pratęsimus iš še
šių menesių ant syk. Aplikaci
ja turi turėti aplikanto prisie- 
gą ir turi turėti dvi kopijas 
aplikanto fotografijos. Reikės 
mokėti $3 už išdavimą leidi
mo ir $3 už kiekvieną laiko 
pratęsimą. Kuomet ateivis su
grįžta į Suv. Valstijas, turės 
atiduoti tą leidimą imigracijos 
oficieriui peržiūrėjimo uoste. 
Tas leidimas tik parodo, kad 
ateivis, kuriam išduota leidi
mas grįžta iš laikinos kelionės 
užsienyje. [FLIS].

DETROITO MOTERIS
PASVEIKO

Mrs. MIGHNIEVICZ- ViūlKIENE
AKUŠERKA

3111 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Sveikata pasidarė daug ge
resnė po vartojimo Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 

pound.

Detroit, Mich. — Jūsų maža kny- 
mano duris yra ma

no geriausias dak
taras. Aš perskai
čiau ją ir pasakiau 
savo vyrui, ‘Meld-

gutė palikta pas

žiu nueiti ir nu
plikti man Lydia 
E. Pinkham’s Com 
pound, aš noriu 
jas vartoti’. Pir
mą mėnesį aš iš- 
vartojau tris bute
lius Vegetable 
Compound ir vie-

Naujas imigracijos įstaty
mas pradės veikti liepos 1 d. 
1921.

Per ateinančius tris metus 
visų šalių metinė kvota bus 
2% tos šalies gyventojų Ame
rikoje sulig 1890 metų gyven
tojų skaičiaus. Mažiausia kvo
ta dėl bile šalies bus 100. .

Bet netik kvotos ateiviai bus 
įleisti į Suv. Valstijas. Įstaty
mas įleis ir prie kvotos nepri- 
skaitytus imigrantus. Prie šių 
priskaitytįi neištekėję) vijikai, 
neturinti 18 metų amžiaus, ir 
žmonos Suv. Valstijų piliečių, 
kurie gyvena Suv. Valstijose 
kuomet prašymas dėl imigraci
jos vizos paduotas. Ir nebus 
priskaityti prie kvotos ateiviai, 
kurie per du metus buvo pro
fesoriais, ir kurie dabar ban
do įeiti į Suv. Valstijas sekti 
savo pašaukimą, ir jų žmonos 
ir neištekėję vaikai, neturinti 
18 metų amžiaus. Sulig naujo 
įstatymo, naminiai tarnai ir

White Star Line
N. Y. — Cherbourg — S'outhampton 
Išplaukimai subatonvis. Didžiausi lai
vai Majestic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southampton — 
Cherbourg — Hamburg

Paprasti Išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

Red Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp »
Zeeland & Gothland (3rd klesa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasl- 

dėjimai. Geras m-aistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State SU Chicago. III.

B 0X65

Gamintojai augščiausioS 
rūšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigaretų pasauly.

mano išrūkomas

ną Lydia E.Pinkham’s Blood Medicine 
ir vartojau Lydia E. Pinkham’s Sana- 
tive Wash. Kad jus žinotumėt kaip 
aš dabar gerai jaučiuosi! Kuomet 
mano draugai sako kad jie serga, aš 
patariu jiems vartoti Lydia E. Pink
ham’s gyduoles. Labai ačiū jums už 
jusu gyduoles ir knygutę”. — Mrs. 
Hamerink, 3765 — 25 St. Detroit,

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra
site pagelbą.

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

Tai. Blvd. 8188
M. Woitkewiei 

BANI8 
akumrka

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rim* prie gimdy
mo kiekviename 
atsitikime. Teikta 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pa
tarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soatli 
Halsted St.

X^0R. HERZMAH^A
—IŠ RUSIJOS—
Gerai lietuviams žinomas per 11 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Mich.
Laikraščiuose ir knygutėse mes 

nuolat garsiname laiškus gautus nuo 
moterų, kurie išaiškina kaip joms 
pagelbėjo vartojant Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound.

Tie laiškai turi vesti jus. Jei jus 
kenčiate nuo skausmų ir nervingum’O 
arba bile nuo moteriškų ligų, atmin
kite, kad Vegetable Compound pagel
bėjo kitoms moterims, turi pagelbėti 
ir jums. Pardavimui pas aptiekorius 
visur.

Jei abejoji akimis, pasiteirauk 
Dr R. BLU&ENTHAL

Optometrlat 
Tat Boulevard 648*1 
4848 8. Ashland Ava 
Kampai 47-toe gat 

l-roi lubebe

Gydo staigias Ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorijai 1021 W. 
18th St., netoli Morgan St.

TAI FAKTAS 
DRAUGAI!

ALL TURKISH 
CICAR.ETTES

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Franklin’o BOTANICAL KERBS Gy
duolės nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausiu pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neS- mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN'S LABORATORY, 
82B2 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

KAIP JŪSŲ AKIO*

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

( Dienomis: Canal 
3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

8411 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai. yak.

> ..į.....       —J

“Kiekvienas
HELMAR skanesnis už pirmes- 
nius. Esu bandęs visokių cigare- 
tų, bet man paduok tik HELMAR. 
Netrokštu pigaus tabako mano 
cigaretuose ir štai kodėl rukau vi
sados HELMAR.”

Gamintojas HELMAR Turkiškų 
cigarety visados džiaugėsi pasiti
kėjimu HELMAR rūkytojų dėl
to, kad jie duoda pilny pinigų 

, vertę.

HELMARS
yra absoliutiškai gryni

HELMARS supekiuoti karto
no skrynutėse, kad nelužtų.

BOXES of

Jei akių silpnumas ar galvos skaudi- 
jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki & 
Nedėliomin nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

.......... .n i /

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

Gaunamos VJL

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.

1

•varus dantys, tai 
geras dalykas —- sa 
dantų moičia kuri 
nesubraižo dantų. 
Plaukit uvo dan-

Skausmas 
Raumenyse 
Gėlimas 
Sąnariuose 
Reumatigki 
Skaudėjimai

Tūojaus prasišalins nuo Tavęs, 
kaip tik nusipirksi buteliuką 

BEAR BALSAM 
(Meškos Balsamoj 

ir vartosi pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančių kitų kin
tančių vartojo ir vartoja. Jeigu 
negausite tuos vaistus pas vie
tinį aptiekorių arba pardavėją, 
prišiųsk mums 35c. ir 5c. už pa
siuntimą, męs tuojaus-išsiųsime 
buteliuką Balsavo.

CENTRAL DRUG CO.
24 E. Centre Street 

SHENANDOAH, PA.

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

1 1 i-—-—.-
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

■ .ii i ■ .iii,

r™ ■ 1 .. ..................................... ——i

Tel. Boulevard 9587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
ild 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
h ....................... ..... ■—■■■.............................. . *

I ■ ■■■ ■■■■■!■ ■■■■........... ..

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tol. Drexel 9191

f ■■ 111

Dr. Chiropractor ir 
Akušerka

ANIELE KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dova
nai.

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951 *

3250 So. Halsted St.

NORTH 
GERMAN

LLOYDt
Savaitiniai išplaukimai į 

LIETUVĄ 
per

NEW YORK-BREMEN 
su labai gražiais laivais 

COLUMBUS - STUTTGART 
MUNCHEN 

ir ant vienos kliasos cabin 
laivų. Daug pagerintas tre
čios kliasos patarnavimas. 
Parankus, uždaromi kamba
riai dėl 2 ir 4 pasažierių. 
prie vietinių agentų, arba j

NORTH GERMAN / 
LLOYD

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III. J?

AR ESATE MEGINE TEPALAS

Severa’s Esko
NUO N1EŠTANČIU IŠBĖRIMU?

Kaina 80 centai 
PARSIDUODA VISOSE APTIEKOSE.

W. F. SEVERĄ CO. CEDAR RAPIDS, I0WA

ELEKTRA
•viešą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimo.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
A. BARTKUS, Pre».

1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101, 1892. Chicago.
♦

PINIGAI
IŠ

Roselando
t ,

Lietuvon
. Roselandiečiams ir ken- Į 

singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti- 

mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, 

233 East 115th St. Pi- : 

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna gva- 
rantija.

Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini

gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai- 
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

Telefonas Boulevard 1939 i
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos i |
9 iki 12. 1 iki 8 dieną |
ir 6:80 iki 9:80 vakaro '

4608 S. Ashland Avė.,
netoli 46th St., Chicago, BĮ. J

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nūs • iki 11 vai. ryto; 

nuo 5i80 iki 7:81 vakar*.

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

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

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

Dr. Ėenedict Aron
Ofisas 3804 S. Kadžio Avė. Phonaį 
Ląfayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. PhoAe 
Procpect 0610. Valandos, iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan SU Chicago.
Telephone

Boulevard 2160 . . I , ų
Valandos

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

.............— i T............. ■■■■/

Canal 0257
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 4146

tu n .1111 iiKiini/n.ii iiiii>

/*—11 1 1 -   ...
Phone Boulevard 3083 

Valandos nuo 6 iki 9 v.
3601 So. Halsted St.

Dr. S. MŪNKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

i*i ■

Francuziškas Daktaras
ki

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisa8 1800 S. Ashland Ave^ •'it 
viršaus Ashland State Banlr

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

Biuras 4348 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
1.^1.„I.l !,■ >,! f, , ' , ,
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The Lithuanian Daily N«ws 
Published Daily Except Sunday

The Lithuanian Newe Pub. Co., Ine

Iditnr P. trigaitlfl

1789 South Halated Street 
Chicago, IU.

Triephone JRoosevrit 8608

Subscription Ratasi 
>00 per year in Canada. 
$7,00 per year outride of CMcai» 
>8.00 per year in Chicago.

8c per eopy.

Entered as Second Clasa Mattex 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pi Chicago, III., undaz tha act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriani 
sakmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droji, 1789 So. Halated St, Chicago 
UI. — Telefonas i Roosevrit 86HC

ll«*lmoxejimo Kalnai
Chicago  je — paltui

Matams ....... .......—....... >8.M
Pus*i metų______„„ __ —, 4.00
Trim* mėnesiams  2.00
Dviem mlnesiam ,,, 1.10
Vienam minėsiu!___________. .76

Chicagoje per neiiotojuil
Viena kopija
Savaitei -----
Minėsiu!___

, 18c
- 76c

dideliu žmogum pas komuni
stus?

“Laisvės” Krislų rašyto
jas sako, kad daktarai spe
cialistai ištyrę nabašninko 
Lenino smegenis ir suradę, 
jogei trys ketvirtadaliai jo 
smegenų buvę sunaikinti 
dar jam gyvam besant. “Bet 
ir su likusiu vienų ketvirta
daliu sveikų smegenų Leni
nas dar buvo drūčiausia re- 

| voliucinė proto jėga Sovietų 
valdžioje ir komunistų judė
jime.” (Žiur. “L.” 135 num.)

Vadinasi, didžiausias ko
munistų genijus turėjo tik j 
vieną ketvirtadalį sveikų 
smegenų! Jeigu su vienu| 
ketvirtadaliu smegenų gali
ma būti pas komunistus ge
nijum, tai paprastam komu
nistui smegenų visai nerei
kia. Sveikiname!

josios narių kariais pasitaikytų 
vienas psychiškas ligonis?

[ Už Javoreko' pasielgimą soci
alistų partiją butų galima kal
tinti tiktai tuomet, jeigu ji 
pritartų tokiems darbams, kokį 

[jisai atliko. Bet yra gerai žino
ma, kad Austrijos socialistai 
nepripažįsta teroro. Terorui pri
taria komunistai ir kai 
anarchistai, bet anaiptol 
taria socialdemokratai.

“Draugas” tečiaus ne 
šmeižia socialistus,
mas net jokios tikros žinios apie 
tai, kas yra tasai austriokas, 
bet dar ir lygina prie žmogžu
džių “Naujienų” redaktorius! 
Ar tai jisai šitaip supranta ka
talikišką “dorą”?

kurie 
nepri-

tiktai 
neturėda-

BOLŠEVIKIŠKA TARADAIKA

Bavienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

/ Metama------------------- |7.0D
Paari metĘ , 8.60
Trims minealama 1.76
Dviem minasiam_____________ 1«25
Vienam minėsiu! — .76

Apžvalga
--------- -

Lietuvon ir kitur oieieniuoM: 
(Atpiginta)

Metama —..........     $8.00
Pusei metų __________________ 4.00
Trima mėnesiams---- ------------ 2.00
Pinigus reikia siųsti paltą Money 

Orderiu, kartu au užsakymu.

MOKSLO ŽURNALAS “KUL
TŪRA”.

tokį

Baltruvienė
Draugo”

visgi šiek- 
klausimą,

B. Cirkus.

Scena ir išviso... apie 
nesponiy pasaulį

(Feljetonėlis)

Jungtinių Valstijų kon
gresas prieš išsiskirstymą 
atostogoms, buvo priėmęs 
įstatymą, padidinantį pašto 
tarnautojų algas. Menkas 
buvo tas padidinimas — vos 
apie $16.50 mėnesiui ($200 
metams), bet prezidentas 
Coolidge ir jam pasiprieši
no. Kongreso bilius tapo 
vetuotas, kadangi, girdi, 
valstybė negalinti pakelti to
kios išlaidos.

Iš tiesų, baisu pamąstyti! 
Davus 300,000 pašto tarnau
tojų tą priedą, valstybės iš
laidos butų padidėjusios 
68-iais milionais dolerių per 
metus. Bet kuomet Ameri
ka dalyvavo didžiamjam ka
re, tai buvo negaila tris kar
tus daugiaus išleisti kasdien 
žmonių žudymui ir turto 
naikinimui.

Iš Šiaulių mes gavome 
laišką:

• “Lietuva skęsta tamsos 
inkuose ir prietarų raiste. 
Padėkite juos sklaidyti, išra
šydami savo artimiausiems 
mokslo populerų žurnalą 
‘Kultūrą’ su jaunųjų mėnesi
niu priedu ‘Daigai’, kuris ei
na kas mėnuo paveiksluotas 
ir duoda prieinamų ir nemo
kytam žmogui žinių iš 
riaušių mokslo sričių, 
gale ėmėjai gaus didelį 
lendorių už 1925 m.

“ ‘Kultūroje’ ras daug
jo ir naudingo ir apsiskaitęs 
žmogus.

“Kaina Amerikoje metams 
3 dol., pusei — 1^2 dol., Lie
tuvoje: metams 2 dol., pusei 
—1 20 dol.

“Adresas: “Šiauliai, Dva
ro gatvė 24. ‘Kultūra’. ”
Mes patariame kiekvienam 

musų skaitytojui užsirašyti tą 
žurnalą 
minėms 
voje.

įvai- 
Metų 

ka-

nau-

, Sunku suprasti, kokiu tikslu 
“Laisvės” Prūseika rado reika
lo parašyti dvi špaltas apie 
“Naujienų” ginčą su “Draugu” 
dėl Kristaus pažvalgos į turtus. 
“Naujienos” kritikavo kunigų 
organo aiškinimą, kad Kristus 
nebuvęs lobininkų priešas. Ar 
Pruseika pritaria “Draugo” 
nuomonei? Jeigu taip, tai kode! 
jisai nepadeda jam atremti 
“Naujienų” kritiką? “Drau
gas” ir jo talkininkas kun. Rėk
laitis butų jam karštai padėka- 

Įvoję už tai, kadangi ginčuose 
įsu “Naujienoms” jiem išėjo la
bai riestai.

Ar gali jam rodosi, kad “Nau- 
Ijienų” kritika buvo nepakanka
mai stipri? Jeigu taip, tai kodėl 
jisai jos nesustiprina? Kokių 
dar geresnių argumentų jisai 
turi, kad sumušus “Draugo” ai
škinimus, jogei krikščionybės 
steigėjai buvę lobininkų drau
gai? Į

To, kas buvo pasakyta “Nau
jienose”, Pruseika nei sumuša, 
mei papildo. Tai kam jisai tuo
met plepa apie tą ginčą tarpe 
“Naujienų” ir “Draug'o?” I

Tur-but nujausdamjas, kad 
jam by kas gali padaryt šitokią! 
pastabą, jisai savo straipsnyje 
mėgina iš anksto pasiteisinti ir 
sako: • i !

ir užrašyti jį savo gi- 
arba draugams Lietu-

KATALIKIŠKAI DRABSTOSI.

Kodėl Amerikos valdžia 
yra taip šykšti pašto tar
nautojams, kurie dirba sun
kiai ir atlieka, be abejonės, 
labai naudingą darbą?

Tame reiškiasi, viena, 
bendras darbininkų gero
vės nepaisymas. Antra, 
blogu valstybės darbininkų 
apmokėjimu norima diskre
dituoti visuomeninės nuosa
vybės idėją. ‘ j

Amerikos darbininkai, 
matydami, kaip valdžia ne
sirūpina savo tarnautojų 
buviu, įgįja nuomonę, kad 
privatinis biznis esąs geres
nis, negu valstybės 'Veda
mas .

Naugatuck’e, Conn., lietu
vių komunistai apvaikščio
jo Pirmosios Gegužės šven
tę, pasikviesdami už kalbė
tojus Petrikienę ir republi- 
konų bei demokratų politi
kierius. Ir “Laisvės” kores
pondentas sako, kad “vis
kas pavyko puikiai” (žiur. 
“Laisvės” 123 num.). Bet 
komunistų spauda dar iki 
šiol nepranešė, ar tuodu po
litikierių aukojo “Laisvės” 
ir “Vilnies” bendrovėms, ar 
ne. Jeigu ne aukojo, tai 
koks čia “puikumas”?

Klausimas, kiek smegenų 
reikia turėti, kad patapus

! “Tarytum, kas nors dvide
šimtame amžy darbininkų 

| kovai pakelti reikalauja pa-
I gellbos iš mistiško Kristaus ir
[ surūdijusių, sutrūnėjusių
i evangelijų!” -

“Didelio čia daikto, kad 
j Kristus liepė kam ten par-
i duot savo turtus^ du ar trys
i tūkstančiai metų atgal!”
| Taigi, vadinasi, Pruseikos
motyvas tam straipsniui rašyt 
buvo toks: jisai norėjo parodyt, 
kad “Naujienos” užsiima berei
kalingu darbu, ginčydamosi su 
kunigais dėl evangelijų, nes tai 
esąs pasenęs, niekam nereika
lingas dalykas. Bet jeigu šito
kia yra pamatinė jo straipsnio 
mintis, tai reikėtų tikėtis, kad 
jisai visapusiškai išaiškins ją 
ir išvystys savo rašihyje1. Po
roje špaltų galima pusėtinai 
daug apie tai pasakyti. Vienok, 
išskiriant tuodu augščiaus ci
tuotuoju sakiniu, mes jo straip
snyje nerandame jokių paaiški
nimų,-kodėl evangelijos arba ki-< 
ti pradinės krikščionybės doku
mentai esą šiandie niekam neį
domus. Pruseika tenkinasi tuo, 
kad pareiškia juos esant 
dijusiais, sutrūnijusiais 
pastato šauksmaženklį.

Tai yra juokingas rašytojas: 
įtikinti publiką, kad “Naujie
nos” skelbiančios darbininkams 
visai bereikalingus dalykus, vie
nok nė vienu argumentu nepa
remia to savo priekaišto! Vieto
je to, jisai pasakoja savo raši-

Dėlto, kad “Naujienos” idėjo 
Austrijos kanclerio, kun. Sei- 
pelio, paveikslą, pfažymėd'amosJ, 
kad jį šovė koks ten Kanlas Ja- 
vorek, tai “Draugas” rašo:

“Javorek yra socialistas; 
to pat plauko žmogus, kaip 
ir ‘Naujienų’ redaktoriai. Bu
tų jie su mielu noru patalpinę 
užmušėjo paveikslą, bet vi
suomenė dar nėra tiek ‘susi
pratusi’, kad brangintų soci- 
alistus-užmušėjus.”
“Naujienos” butų įdėjusios ir 

užmušėjo paveikslą, jeigu jos 
butų galėjusios jį gauti. Paveik
slai laikraštyje yra dedami ne 
tam, kad išgarbinus ką nors, o 
tiktai kaipo iliustracija prie ži
nių. Kuomet žmogus skaito laik
raštį, tai jam yra įdomu maty
ti, kaip išrodo tie asmens, apie 
kuriuos eina kalba laikraščio ži
niose. Šituo vadovaudamosi, 
“Naujienos”, pav. vakar įdėjo 
dviejų pagarsėjusių Chicagos 
žmogžudžių paveikslus — N. 
Leopoldo ir R. Loebo. Davatka, 
kuri redaguoja “Draugą”, šito 
paprasto dalyko, matoma, nesu-lnyje apie šimftus visokių kito- 
pranta. kių dalykų — apie Marksą, apie

Kai dėl Javoreko, kuris šovė komunistų pozicijas, apie kuni- 
į kanclerį Seipelį, tai dar nėra gų šinkavimą religiniu opiumu, 
tikros žinios, kas jisai buvo, apie Šliupą, apie Anglijos Mac- 
Vienos telegramos sakė, kad j i-d Donaldą ir Hėndersonąff apie 
sai esąs komunistas, kitos — Lietuvos Universiteto rektorių 
kad jisai esąs anarchistas, tre-Įčepinską, vėl apie Marksą, ir t. 
čios — kad jisai esą& socialistas, 
o ketvirtos — kad j isai esąs tie-1 Baltruvienės monologuose, 
siog nenormalaus proto suvar- rie telpa “Saulėje”, negu šitame 
gęs žmogelis. Bet jeigu jisai ir Pruseikos betvarkiam plepėji- 
Iš tiesų butų socialistas, tai ko-Į me. 
kį iš to butų galima padaryti 
socialistam,s priekaištą? Ar ga-Įrašinį, išneš tiktai tą įspūdį, jo- 
lima kaltinti Austrijos socialis- gei Pruseika kad ir čia dar taip 
tų partiją, jeigu tarpe 600,000 norėjo pasikolioti ir parodyti

savo panieką Grigaičiui, socia
listams, ir “Naujienoms”. Nes 
sarkazmo ir visokių epitetų ja
me daugiaus, negu ko kito: “Je- 
zusėlis”, “Grigaitėlis,” “rabinas 
su kapucinu”, “smalavirizmas”, 
“idiotėliai,” “Kristusėliai” — 

[tik mirga jo monologe. Panašu, 
lyg kad “Saulės
butų apsiženijusi su 
Bumšu!

Mes norinle čia 
tiek pagvildenti tą 
kurį “Laisvės” Taradaika pakė
lė, bet nesugebėjo išrišti. Ar iš 
tiesų krikščionybės idėjos šian
die neturi jokios vertės žmonių 
gyvenime? Ar darbininkams jų 
kovoje nėra svarbu'žinoti, ką 
skelbė du tūkstančiu metų atgal 
tie asmens, kurių autoritetu 
dengiasi kunigija?

Tvirtinti tokį dalyką reiškia 
Įsakyti didžiadsią' kvailystę. Pa
kanka nurodyti tiktai tą faktą, 
kad pasaulyje šiandie yra kele
tas šimtų milionų krikščionių; 
kad krikščionybės palaikymui 
ir skleidimui darbuojasi diena 
iš dienos šimtai tūkstančių ku
nigų ir pasaulinių agitatorių; 
kad jie savo rankose turi nesu
skaitomą daugybę visokių įstai
gų ir turtų, kurių vertė siekia 
daugelio miliardų dolerių!

Kaip gi visa tai gali neturėt 
reikšmės? Kuomet Pruseika ra
šo “Laisvėje”, kad Kristaus mo
kinimas esąs “surūdijęs ir su
trūnėjęs”, tai ta pati “Laisvė” 
garsina, kaipo didelę sensaciją, 
kad komunistinė ALDLD. ren- 

i gia spaudon vyskupo Brown’o 
knygą apie “Krikščionybę ir 
Komunizmą.” Kam vyskupas 
rašė tą knygą, jeigu Kristaus 
mokslas, anot Pruseikos, rupi 
tiktai kokiai “paliegusiai bobel- 
kai”? Kam! lietuviški komuni
stai verčia ją lietuvių kalbon ir 
ketina platinti tarpe lietuvių 
darbininkų? Kam “Laisvė” re
klamuoja ją?...

Pasirodo, kad tuos visus “idi- 
1 otelius” ir “bobelkas”, kuriais 
“Laisvės” Taradaika vaišina sa
vo oponentus, tenka jam pačiam 
ir jo vienminčiam suryti! i

Tiesa, kad šių dienų darbi
ninkų judėjimui nereikia kreip
tis prie Kristaus mokinimo, 
idant parėmus savo tikslus. Bet Į 
darbininkų judėjimo priešai sa
vo atakas prieš jį remia Kris
taus mokinimu, ir tik aklas gali 
nematyti, kad tai yra vienas iš 
galingiausiųjų jų ginkllų. Paro
dyt, kad Kristus (arba tie, kurie 
kalba jo vardu evangelijose) 
mokino visai ne taip, kaip sako 
darbininkų judėjimo priešai, 
yra —išmušt šitą ginklą iš jų 
rankų.

Kritikuodami kunigišką 
ščionybės “aiškinimą”,

krik- 
meS, 

beje, kovojame ne tiktai prieš 
klerikalizmą, bet ir dalinai 
prieš komunizmą, kadangi ko
munistai juk jau pradėjo pamė
gdžioti kunigus. Jie ėmė prakti- 
kuot “krikšto” apeigas ir pote- 

‘ [riaut “Tėve Musų”. Jie patys 
į šitas neva religines ceremoni
jas, žinoma, netiki, o vien tik
tai varinėja humbugus. Bet jų 
humbugai turės mažiaus pasise
kimo, kuomet darbininkai bus 
apšvieti ir religijos klausi
muose.’

suru- 
ir

t. Daugiaus nuosakumo rasi 
ku-

Kiekvienas, kas perskaitys jo

SMĄRKI PERKŪNIJA

16 gegužėm, 8..vai. vakaro Ii- 
j ant dideliam lietui iš vakarų 
pusės pro Kauną praėjo nepa
prastai smarki perkūnija prida
riusi žmonėms nuostolių. Kau
ne besitrankydamas perkūnas 
buvo pritrenkęs 2 žmogų, bet 
ant greitųjų užkasus juos į že
mę likosi atgaivinti. Gi Suval
kijoj buvusiųjų Majeriškių ir 
Gudelių kaimų vienkiemiuose 
nuo griausmo sudegė 4 ūkinin
kų trobesiai ir| sudegė taip stai
giai, kad kiti net nespėjo išves
ti nei gyvulių ir jie žuvo ugny
je. Degant minėtųjų ūkininkų 
troboms apylinkėje buvo maty
ti keliolika gaisrų.

Po tos perkūnijos oras vėl at
šalo ir 22 ir 23 gegužės iš nak
ties buvo šalnos.

— Liet, darbininkas.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

j Iš viso, scena, didelė gyveni
mo mokykla.

| Dabar, kai dėl pačios vaidy
bos. Viena artistė, kuri turėjo 
labai didelę nosį, pasakojo, kad 
ji scenoje gyvenanti. Ne tai, 
kad ką nors vaidintų, bet gy
venanti tiesioginėj žodžio pras
mėj.

| Netrukus aš įsiprašiau jų| 
teatran statistu. Tai yra toks 
pat aktorius, dar net geresnis, 
nes jis visuomet tyli. O jei jau 
rėkia, tai, bra, visais plaučiais.

Tai šit, pradėjome vaidinti. 
Ilganosė artistė priėjo prie ma
nęs ir, na plūsti, na rėkti!

| —Kurių galų, — manau —ar 
patrako merga, ar ką?

Parėkusi, parėkusi kaip tvos 
Lman į sprandą! — Ak tu, ne
lemtas padare — užpykau. — 
Ar yra kas matęs, kad Cirkui 
kas nors antausius trankytų, 
tuo aršiau —merga! •

Jei jau tu ne vaidini, o gyve
ni, duok, — ir aš pagyvensiu.

Pasispioviau delną 
švilptelėsiu antausin! 
pipt ir nei iš vietos.

Čia uždanga, šviesos, 
vėl šviesos iš akių, paskui tam
sa, o ant rytojaus ėjau tiesio
gines savo pareigas.

O teatras man* tinka, labai pa
tinka. Tai tikra gyvenimo mo
kykla. [“L. ž.”l

Iš profesijos, taip sakant, aš 
profesorius, bet liuoslžįikio va
landomis labai mėgstu susigal
voti ir meno klausimais.

Matote, pas mus dabar tas 
Į madoj. Kas nenusim;ano mene 
—menkas pilietis. Būtinai apie 
ką nors turi nusimanyti. Į 

Dar pas mus madoj parašyti 
ir recenziją. Andai buvęs kal
vis Adomas, dabar iš Dievo 
lockos poetas ir literatas para
šė tokią recenziją, net jam pa
čiam kulnys užkaito. I

Sumaniau parašyti ir aš šio
kias tokias mintis, iš kurių bu
tų matoma, kad profesorius Cir
kus moka recenzijas rašyti.

Aš begalo susidomėjau sce
nos menu. Vaidyba tai esanti 
gyvenimo mokykla, ir aš tam 
visom keturiom pritariu. | 

Štai, pavyzdžiui, scenoj rodo 
neištikimą vyrui žmoną. Vyras 
sužino, kad j b žmona, jam ne
sant namie, buvo pasikvietusi 
į vaišes vyresnįjį raštininką. 
Šis gi, dar, m(at, neįgudęs pa
našioms avantiūroms, ima ir 
palieka ten visai menką kostiu
mo dalelę.

Vyras grįžęs dalelę randa ir 
dasiproti.'

Matote, jei kam nors tektų 
atsidurti raštininko padėtyje, 
tas keliaklupščiom išieškos, kad 
ne tik kostiumo dalelės, bet ir 
jo kvapo neliktų.

Ar gi tai ne mokyla?
Toliau, Vyras nutaria smegte- 

lėti žmonai į pašonę peiliu. Nu
eina virtuvėn, išsigalanda duo- 
nariekį peilį ir eina žmonos l)0 amžių kada skaudus 
miegamąjlin. O žmona tuo • pančiai nukris

metu guli sau niekadėja ir ne- vaikams užtekės nusiblai- 
jaučia savo bėdos. Vyras pri- vęs dangus,
ėjo, padarė mažą preliudium ir Musų kovos jj.’' kančios, be 
—šmaukšt! ■ ryto naktis,

Jei teks kuriai nors žmonai Jiems nebesuprantamos bus. 
atsidurti tokiose sąlygose, ji (Maironis),
niekuomet vyrui įeinant, lovoj Skaudųs pančiai nukrito, tam- 
nesivartys, o spruks tuoj per sj neiaisv6s naktis susilauks 
duris irį J“k, a’^u-Lyto; kaip tai įvyko, šiandien,

po dvidešimties metų, daug 
mums aiškiau, negu buvo pir- 
m)a. Tame dalyke poeto kiek 
tiek apsirikta. Laiko perspek
tyvoje kritingiau galime pa- 
žiuiėti į keturių dešimtų metų 
musų kultūros nelaisvę, neg tai 
darėme, tik ką iš tos Babiloni
jos išsiveržę. Kas anais 
kais mums rodės paprastai 
narna inteligento pareiga, 

[bar rodos heroizmas, o 
anais laikais naivaus inteligen
to buvo laikoma heroizmu, iš 
tolo rodos paprasta spekuliacija, 
dažnai to naivumo, išnaudoji
mas. Tema kalbėti ir rašyti te
bėra šviežia, aktuali, nors nuo 
tų tamsiųjų laikų praėjo, štai 
jau dvidešimts metų. Dar už
vakar musų liaudininkai badė 
akis savo organe klerikalams 
kam jie anuolaik — ne ta in
tencija veikė.1

1904 m. balandžio m. 24 d. 
senuoju kalendorium, o gegužės 
7 d. naujuoju, Rusijos 
torius Mikalojus II 
Ministerių Kabineto 
kur buvo nutarta, jog 
laiko lietuviams jų spaudiniuose 
be rusų raidžių leidžiama tei
sėtai vartoti bet kurios kitos 
raidės, šiuo .nutarimu nebuvo 
panaikinamas Kornilovo-Kauf- 
mano-Mikuckio-MHliutino suma
nymas įskiepyti lietuvių litera
tūrai rusų vartojamuosius raš- 
fneniš; nebuvo pasakyta lietu
viai vėl galį sugrįžti prie savo 
“latinicos”, lotyniškųjų rašjne;. 
nų, modifikuotų lietuviškai. 
Rusijos admjinistracija gėdėjos 
tai ištarti, nes tai butų rodęsis 
kapituliacija saujelei lietuvių 
bruzdikų. Bet tai jau buvo sa
vaime aišku: lietuviai, per 40 
metij kovoję su Rusų adminis
tracija dėl tų rašmenų, dabar 
puls prie jų, jau be jokios ato
dairos į kitus pirštuosius ii* dar 
pii'šiiriuosdus rašmenis, lt šieji 
Savaiifae išnyks iš lietuviškųjų 
i’aštų. Taip ir buvo. šiandie 
niekam hėbepareina. į £alvą 
griebtis jų šiuo ar tuo tikslu.

kad vyras už tokius darbus bū
tinai skers.

Šia tau ir mokykla, 
ištikima žmona guli, 
peilis kyšo krutinėję, 
tiek ir belieka ką mirti 
Užmuštoji, dažniausiai 
smjeigtoji ar pasmaugtoji 
užtektinai laiko atgiedoti /visų 
šventų litaniją, parašyti testa
mentą ir duoti 5 telegramus gi
minėms apie savo mirtį.

Aš žinau vieną tokią scenos 
meno auką, kurią netikėlis vy
ras papiovė, paskui užsmaugė, 
paskui dar kažką padarė, 
auka pasirodė esanti labai 
ir sumani.

Paskutinioj 
siminė, kad ji 
pasimatymą su 
ūseliais ponu, 
automobilį, parvažiuoja nam'o 
ir skambina telefonu.

—Alio! £ai tu, Petrai?

štai, ne- 
metripis

Rodos
Bet ne.

per
tu r i

Bet 
gaji

pri-Agonijoj ji
1 vai. paskyrus 
vienu švelniais

Tuoj iššaukia

I 7 47 X

—Petuti, manęs nelauk, šian
dieną negaliu. Mane nužudė.

—Kas?! Kaip?!
Nužudė... Buvau bemirštanti, 

bet atsiminiau, kad tu lauksi, tai 
parvažiavau namo, kad tave į- 
spėjus. Dabar važiuojau mirti... 
Sudie.

Auka grįžo scenon, tystelejo, 
kvėptelėjo ir... mirė.

Tiesa, veiksmui užsibaigus 
nelaimingoji auka atgijo ir nuo
širdžiai reverahsavo 
publikai.

Čia manyje gimė 
kad nuo plojimįo gali 
atgyti. Du^tš, manau, išbandy
siu. • •

v f • > t

Netrukus mirė Motiejaus sū
nūs. Na, manau, Cirkai, jei pa
siseks—amžiams pragarsėsi.

Priėjau prie lavono, kaip im- 
siu ploti, o šis anei, krust. Aš dar 
nuoširdžiau ploti, Motiejus mah 
už pakarpos, ir į pakinkles...

Gal paskui ir buvo atgijęs, 
bala juos ten sužinos. Aš jau 
buvau namie. Bet ant rytojaus 
numirėlį, tur būt per nesusipra
timą, palaidojo.

plojančiai

gipoteza, 
numirėliai

kaip 
Merga

paskui

Antradienis, Birž. 10, 1924
CAR-KARAL-KAIZERNIN- 

KAI.

Latvių tauta ir valstybė 
daug baldos turi su savo car- 
karal-kaizeminku Andrium 
Niedra, kuris anaisiais sunkiai
siais bermontininkų laikais 
(1919 m.) su monarkistų pagel- 
ba mėgino ant “sosto” atsisės
ti ir “vainiką” užsidėti. Ber
montininkams sugniužus Nied
ra buvo pabėgęs ir paskiuoju 
laiku gyveno Vilniuje, pas di
džiausius Lietuvos priešus len
kus. Galų gale, gal ir lenkų ne
pakenčiamas, kaip svetimšalis, 
išsidrąsinęs parvyko į savo tė
vynę Latviją, bet tuoj tapo su
imtas ir Rygoj kalėjimai! įkiš
tas. Dabar eina tardymas ir 
žinoma, bus teismas. Niedros 
prasikaltimas nemažas, tad, ži
noma, ir bausmė bus ne švelni.

Be to pradžioj gegužio mėn. 
pas kaikuriuos Latvijos monar- 
kistus tapo padaryta kratos ir 
rasta ryšių su vokiečių ir rusų 
monarkistais, ypač su rusų Mi
kolai Nikolajevičiu ir Vrange- 
liu. Suimta keletas mjonarkis- 
tų, ypač atvykusių iš svetur, ir 
visa tardymo medžiaga perduo
ta Latvių valdžios prokuratū
rai. — Pr. br.

Garsinkitės Naujienose

. Doc. p. e. J. Tumas

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

dė Courtenay; 
nepavartotinas 
jų priverstinu- 
bendra neture- 
Rusai ir filolo-

lai- 
ei- 

da- 
kas

Impera- 
plasirašė 
žurnalą, 
nuo šio

Ir imdami į savo rankas lietu
vių literatūros pavyzdžius rusų 
rašmenims, šiandie jau literati- 
ries retenybes, mes tik saldžiai 
nusikvatojame: taip jie nepriti
ko lietuvių grafikai. Įsivaiz
duokite tik, kaip butų atrodę 
rusų o ar y, apačioje jiems 
prisegus musų garsų nosinumo 
ženklus ir kitokias keistenybes. 
Esmingai rusų raidėmis butų 
buvę galima lietuviškieji gar
sai reikšti; tai galima padaryti 
bet kuriais ženklais, sako prof. 
Jonas Baudonin 
bet jas griežtai 
lietuviams darė 
mas, kurs nieko 
jo su filologija.
giją, kaip istoriją ir religiją, 
mėgino panaudoti savo politikos 
tikslams, ir visa tai jiems griež
tai nepasisekė.

Pereitu rudens semestru aš 
esu išdėstęs, koks nevykęs buvo 
rusų sumanymas savo raidėmis 
apibendrinti visus Slavėnus ir 
aisčius (lietuvius ir latgalie- 
čius). Keturios dešimtys vieno 
titulo “literatūra” rusų raidė
mis ne tiek nusvėrė musų kul
tūroje, kiek bėdų pridarė tau
tai. Iš pradžių nesusigriebta, 
jog jos bus žalingos; Muravjo
vo, net ir Kaufmąno sumanymu 
jos turėjo būti šhlia lotiniškųjų 
raidžių, privačiai vartojamų; 
paskui tačiau suprasta ir imta 
aistriai kovoti sulig mechani
kos dėsnio: atspaudimas lygus 
spaudimui. Sudaryta lietu
viams palanki Rusų visuomenės 
opinija, o Valdomajame Senate 
inž. Maciejauskas ir st. P.'Vi- 
šinskas įrodė, jog draudžiamo
jo įstatymo ne būti nėra. Iš to 
buvo aiški išvada: jo mainyti 
netenka: gana supratus jo ne- 
esamumas. šios mano paskai
tos yra jau spaudoje paskelb
tos per “Krivulę” Ir skyrium, 
tai mums visa tai čia pakartoti 
butlį nebe patogu, o jums klau
syti Įkyru. Šiai tad paminklinei 
20 metų sukakties dienai mes 
pasiskirsime tik po vieną lietu
viškųjų knygų draudimo pasek- 
Vnę. Aš imu psichologiškąjį 
šios nelemtos rusų priemonės 
piliečių laisvei varžyti momen
tą. Būtent, kaip kultūros prie-I
spaudoje kito lietuvių siela: 1, 
inteligehtų-idėjininkų, 2 papras
tų žmonelių, spekuliantų ir ne- 
spekulianių.

(Bus daugiau)
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HICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Darbininkų 
Iškilmė

Ateinantis septintadienis bus 
Chicagos darbininkų iškilmių 
diena, nes tą dieną didžią j ame 
ir gražią jame Rivervicw parke 
bus visos Chicagos socialistų 
piknikas.

Tai nepaprastas piknikas, 
bet metinis socialistų prosos 
piknikas, kokis būna tik sykį 
į metus. Svarba -gi to pikniko 
yra tame, kad viso to pikniko 
pelnas visuomet būna suvarto
jamas švietimui darbininkų ir 
skiepijimui juose klesinės są
monės, ir tai ne vienos kurios 
tautos, bet visų tautų — visų 
Chicagos darbininkų.

Piknikas nebus tokis, ko-į 
kiais būna paprasti piknikai, 
nes čia apart šimtų visokių pa
sismaginimų ir pasilinksmini
mų, bus ir kitokių gražių pa- 
marginimų — tai koncertinė 
dalis ir prakalbos. Koncertinėj 
daly dalyvauja veik visi Chi- 
cagųs darbininkų chorai. Kal
bės gi ne bile kokie kalbėto
jai, bet tokie, kaip Mihvaukee 
socialistas niayoras Daniui W. 
Hoan, buvęs socialistų kandi
datas j vicc prezidentus rašy
tojas Geo R. Kirkpatrick, au
torius knygos “Karas—ko dė
lei?” ir daugelis kitų.

Be to lietuviai darbininkai 
turės atskirą vietą ir savo at
skirą programą. (Lietuviams 
kalbės Naujienų Redaktorius d. 
P. Grigaitis, dainuos Pirmyn 
Mišrus choras.

Visokie pasismaginimai tęsis 
nuo 10 vai. ryto iki vėlos nak
ties. Netik patys dalyvaukite, 
bet pakvieskite šian piknikai! 
ir visus savo draugus. Tikietus 
piknikui galima, gauti Naujie
nose. J

no ir sveiko proto žmonės, nes 
kiek žinoma, jų advokatai ban
dys įrodyti, kad jie papildė 
žmogžudystę būdami nesveiko 
proto.

Egzaminuos greitai 
važinėjančius

.Pastaruoju laiku atsiranda 
skaitlingų reikalavįimųį kad 
butų egzaminuojamas protas 
greitai važinėjančių ir neat
sargių automobilistų.

Bjldyjdamas tuos ireikalavi- 
mus, “spyderių” teisėjas Adams 
pasišaukė Dr. Jdickson iš mies
to psychopatinės laboratorijos 
ir paprašė jį ištirti protą Thco- 
dore Tarshis, 633 Maxyell St., 
šoferio De Luxe taksikabų 
kompanijos, kuris važiavo nak
tį be šviesų 40 m. į vai. grei
tumu.

/Miesto saugumo įkoįrjisija 
rengiasi pareikalauti iš inayo- 
io įvesti protinį egzaminavimą 
visų žmonių, kuriuos areštuo
jama už greitą važinėjimą.

TRYS VAIKAI NUTROŠKO 
NUO GASO

Trys vaikai, John Olesky, 15 
m. ir jo du broliai Stanley, 13 
m. ir Joseph, 10 m. nutroško 
nuo gaso jų motinos namuose, 
10728 Langley Avė.

Surado juos nutroškusius jų 
motina, kuri atėjo ryte juos 
pažadinti. Nežiūrint daktarų 
didelių pastangų, i atgaivinti 
juos nenusisekė.

Likusi šeimyna, — motina ir 
dar trys vaikai, pasilieka dide
liame varge, nes po tėvo mir
čiai Jonas savo uždarbiu mai
tino visą šeimyną. Stasys irgi 
rengėsi eiti dirbti, kad kiek 
daugiau padidinus šeimynos 
įplaukas.

Kadangi rakto skylutė buvo 
užkimšta popiera, tai policija 
tyrinėja spėjimą, kad Jonas ty
čia atsukę gasą tikslu nusižu
dyti.

Nusižudė turtuolė.

Nusiminusi dėl ilgos ligos, 
)-lė Uatherine Smith, 5C m. aiYi- 
žpius, sesuo mfilionierinuj ban- 
kieriaus John A. Smith, nusižu 
dė iššokdama per šešto augš'to 
langą Michael Reese ligoninėj. 
Ji užsimušė ant vietos.
Bankierius nuteistas kalėjimai).

David Wie*demann, Ji., buvęs 
vice prezidentas dabar jau reor
ganizuoto Logan Sųuare Trust 
and Savings banko, tapo nuteis
tas nuo vienų iki dešimties me
tų kalėjimai! už išaikvojimą ir 
pasisavinimą banko pinigų. Jis 
yra 30 m. amžiaus.

To banko prezidentas Fred 
W. Popp nusižudė metai laiko 
atgal. Jo saužudystė parodė, 
kad jis ir kiti banko viršininkai 
išaikvojo nennažai banko pinigų, 
taip kad banką prisiėjo uždary
ti. Tik vėliau banką reorgani
zuotą, depozitoriams sudėjus 
dar daugiau pinigų ir jis išnaujo 
atsidarė.

liau, kaip 10 valandą, nes turi 
būt duota prpga kaip vienam 
taip ir kitam ristikui užtekti
nai laiko, nes atrodo, kad abu 
ristikai yra geri, tai jų risty- 
nės gali tęstis gama ilgai. Risty- 
nės turi būt du kritimai iš try- 
jų, tai yra gvarantuojama nuo 
rengėjų, nežiūrint, kad jeigu ri
etynės tęstųsi nors ir po 12 va
landos. ,

Visi šį vakarą Meldažio sve
tainėn. . v 1 *

komisijos paaiškinimas parodė,

Plėšikas plėšiką pašovė.

Dr. S. S’olomon, 2136 Wil- 
son Avė. guli ligoninėj su per
skelta galva. Taipjau guli ligo
ninėj ir vienas plėšikų, kuris 
bandė jį apiplėšti, bet tapo pa
šautas kito plėšiko.

Du plėšikai užpuolė Dr. Solo- 
mon, kada tasis važiavo' auto
mobiliu į garažių. Bet dakta
ras nepasidavė ir susikibo su 
plėšiku. Plėšikas kirto jam į 
galvą ir daktaras sukniubo.! 
Tuogi laiku kitas plėšikas šo
vė į daktarą, bet nepataikė ir 
kulka kliuvo kitam plėšiko 
draugui į galvą.

. — I II ■■      I— ■ ■ ■■■■

Mergina suvažinėjo vaiką.

P-lei Naomi Browning suvaži
nėjo ir užmušė savo automobi
lių 3 m. vaiką Brookfield, III. 
Koronerio jury negalėjo surasti 
kaltės ir įsake ištirti greitumą, 
kuriuo ji važiavo. Teisėjas vė
liau pareikalavo iš jos užsistaty- 
ti $5000 kaucijos.

f. H *

1 m - • » ■ >. i

Kada F. N. Nichols, 90 m. pa-

Lietuvių Rateliuose
Iš Naujienų Ekskursijos 

Kelionės
Naujienų ekskursijos palydo

vas \. Rypkevičius nuo laivo 
Leviath^an gegužės 29 d. 1924 
mums parašė sekam i laiškelį:

May 29-1924.
Leviathan. 

Naujieros:
Atskiroje dudu.v <e pasiun

čiau paveikslėlį, kurį nusitrau
kėme ant laivo. Ant paveikslėlio 
matosi tik dalis koloivių, kurie 
važiuoja su Naujienų Ekskur
sija. Traukti pirmutinę dieną 
musų kelionės ant jurų, todėl 
daugelis tingėjo išeiti ant vir
šaus. (Gaila, kad paveikslėlis 
atėjo mums perdaug sulaužytas 
ir todėl negalima jo patalpinti 
Naujienose — Red.). Mat kam
bariai* gražus, 3-čios klesos lo
vos mankštos, vanduo yra kiek
viename kambaryje, karpetai, 
ypatingai, kad Naujienų kelei
viai visi buvo patalpinti ant vir
šutinio augšto, kur pirmiaus 
buvo 2-ra klesa. Jau artina- 
mies prie Cherburgo, bet oras 
ant jūrių visą laiką buvo gražus 
šilta, vanduo ramus, išskyrus 
pir*m4 dieną truputį pasupo. Ro
dos, kad ir reikėjo keleivius 
pripratinti prie kelionės laivu. 
Pirmą dieną, kurie buvo silpnes
ni, tai pasirgo, bet dabar visi 
jaučiasi gerai ir viskuo užga
nėdinti. *

Musų kelionės pienus permai-

kad mokesniai bus labai pri
einami. i

Klausime apsisaugojime nuo 
juodukų neprieita prie jokių 
rezultatų ir patį tą klausimą 
likviduota. Tik liko nutarta 
visiems būti sargyboje ir steng
tis juodukų neįsileisti. Galbūt 
ir bus taip, o gali atsitikti ir 
kitaip, i Tikras aps'isa(ugo|j'imas 
butų kainavęs keletą dolerių ir 
tada butų buvę užtikrinta, o 
dabar gal priseis nuolatines 
kovas vesti. Tai visa daro sto
ka vienybės; niekad visi nesu
sirenka aptarti savo reikalus ir 
nepriklauso prie sąjungos — 
nesirūpina savais reikalais.

Buvo svarstyta ir daug kitų 
reikalų. Nutarta atsikreipti į 
valdžią ir pareikalauti ištaisy
ti |5, 16 gatves, 48 Ct., 49 Avė., 
49 Ct. ir kt., taipjau uždrausti 
vaikams ant šalygatvių ir gat
vėse mėtyti boles, nes delei to 
atsitinka daug nelaimių. Tėvai 
turėtų savo vaikus sudrausti 
dėl pačių saugumo. , Tapo pa
duota keletas skundų. Tam iš
rinkta ^komisija. Ko|responden- 
to klausime nieko nedaryta, nes 
komisija nepridavė savo ra
porto — palikta kitam susirin
kimui. Pirmlini'nko rezignaciją 

priimta. Pirmininku tapo iš
rinktas K. Leudenckis, o pa- 
gelbininku A. Bertašius. Gero 
pasisekimo naujiems viršinin
kams. —Koresp.-K. D.

Ieškant specialisto - 
rasta komunistą 

t ___

Hunus komunistų vadas J. K. 
Trainis pavirto į “garsų spe
cialistą.”

Kai žmogus sveikas, tai ne
reikalingi netik jokie sveika
tos taisytojai, daktarai, bet ir 
geriausi specialistai. Bet svei
kas visada nebusi, prisieis ka
da nors susirgti. Kur tada 
kreiptis,. kuris yra geriausis 
gydytojas,., ąppęialistas? Todėl

sveikas būdamas privalai susi
rasti jį, ištirti ir reikale kuo- 
greičiausia prie jo kreiptis.

Mano laimei papuola į ran
kas plakatas, kad “do!wn-town” 
ant State st. randasi didelis 
sveikatos taisytojas. Jau čia 
tai bus tas, kurį maniau su
rasti. Jau jį nesulyginsi su mu
sų lietuviais daktarais.

Važiuoju ir galvoju, — kur 
ir kas skauda, kad tam ponui 
pasakyti. Atsidariau duris, žiū
riu — nieko nėra. Atsisėdau ir 
laukiu. Girdėtis tik daktaro ir 
ligonės balsas.

Išeina žmogus su trumpu bal
tu koteliu. Žiuriu, — pirmojo 
bolševikų savaitraščio “Žarija”

Tu Negali Išvengti!
Kankinančių žnaibymų neuralgijos. 
Skausmų ir dieglių reumatizmo. 
Nesmagumų staigaus peržalimo.
Šokančių, traukančių, j padūkimų 
varančių skausmų, kuomet skauda 
dantj, diegia ausį ar skauda galvų, jei 
neparnislini apie

Įrcg. 8. V.Tat. Ofise, 
tuojaus ir negaiSinda- 
mas laiko juomi past- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa- 
lęngvinimu.

Nei viena atsargi 
Šeimyna negali Imti be 
bonkos Šių gyduolių. 
N6ra tikrasis, jei netu
ri INKARO vaisbažen- 
klio.

F.AD.RICHTER &C0. 
104-114 So. 4th Street 

Brooklyn, N. Y.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

A -f Ą

■ PETRAS SKRODENIS
i Persiskyrė su šiuo pasauliu po 

sunkios ligos birželio 8 d., 8
: vai. ryto ,sulaukęs 43 metų ani- 
i žiaus. Paėjo iš Stulgių para

pijos, Satkolnių kaimo, Ameri
koj išgyveno 15 metų. Velio
nis buvo nevedęs, paliko dide
liame nuliudime 3 brolius A.

i Skrodenį, K. Skrodenį ir J. 
; Skrodenį, Lietuvoj vienų seserį 
; ir du broliu.
j Laidotuvės įvyks birželio 11 

d. iš namų 8 v. ryto į šv. Kry
žiaus Bažnyčią,© paskui j Šv. 
Kazimiero Kapines, iš namų 
4505 So. Wood St.

I Visus gimines, draugus ir pa
žystamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Paliekame nuliudime
■ Broliai ir Seserys.

-/.■■■ !_— ..... -rl_

JUOZAPAS' JOTKUS

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofL 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, - 
inkstų, pūslės ir šlapumo Ii- 
N-

privatilkų gydymui kambarių
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko
nišką i'r ‘'^apė
ji šką bi/dĄ ffydy- 
mo. DidiLŪ skai
čius žrnot^ gy
domų kasdit.i por 
Dr. Ross, sutei
kia progą duoti 
geriausi medikalį 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas nereiks* 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiška pa

slaptis yra užtikrinta.

Surado jaunyly žmogžu
džiu rašomąją mašinėlę

Narūnai Jackson parko eže
rėly surado Nathan Leopoldo 
Undervvood tašomąją mašinė
lę, ant kurios buvo rašyti rei
kalaujantys išpirkimo laiškai. 
Dabar jau visi reikalingi įro
dymai prieš jaunus žmogžu
džius yra surinkti. Ilgiausia 
ieškota rašomosios mašinėlės, 
kurią jauni žmogžudžiai suga
dino ir, įmetu į vandenį. Dabar 
bus ieškoma raidžių nuo tos 
mašinėlės, kurias jie nuplėšė ir 
įmetė į vandenį kitoje vietoje. 
Suardydami mašinėlę jie tikė
josi, kad ji niekad nebus su
rasta ir niekad nebus įrodyta, 
kad tai jie ant tos mašinėlės 
parašė reikalaujančius išpirki
mo laiškus.

Nors jau visus reikalingus 
įrodymus prieš jaunus milio- 
nierius žmogžudžius prokuro
ras turi, bet jis tuo dar nesi
tenkina. Dabar jis renka liudy
tojus, kurie paliudytų, kad abu 
tie žmogžudžiai buvo ir yra pil

Mergina eis kalėjiman, bet 
nemokės pabaudos.

P-lė Caryl Kennedy, graži 
18 m. mergaitė, 1650 W. Jack
son Blvd., nusitarė -geriau eiti 
kalėjimai], negu mokėti pabau
dą. Jos automobilius susidūrė 
su kitu automobiliu Napervi- 
11-e’j. Teisėjas nusprendė, kad 
ji buvo kalta ir priteisė užsi
mokėti $120 pabaudos. Bet ji 
pasiduoda ir sako, kad pabau
dos nemokės ir geriau eis ka
lėjimai! kad tik atlaikius savo 
“principą”. Jei ji neužsimokės' 
pabaudos, jai teks pabūti kalė
jime keturius mėnesius.

simirė nuo širdies ligos, tai jo 
draugas John Hackett,. 70 m 
pareiškė, kad jis irgi greit mirs. 
Ir ištikrųjų, jis pasimirė ant 
tojaus. Abu seni draugai bus 
palaidoti kartu.

Sportas
Šios dienos peštynės

Pašautas saliune.

Fred Artel, 1759 W. Koose- 
velt Rd., tapo du sykiu pašau
tas į nugarą ir pavojingai sužei
stas Luca Curella saliune, 1105 
So. Marshfield Avė. Pašovė jį 
p;/3 saliunininkas, kuris sakosi 
pašovęs netyčiomis, antiminė
damas revolverį. Salimui! inl-.as 
ir visi buvę saliune jo kostume- 
riai tapo areštuoti.

šį vakarą p. Meldažio svetai
nėje; įvyksta didžiausios risty- 
nes šiame sezone. Pradžia lygiai 
8 vai. vak.

Ritasi:
Karolis Sarpalius su Charles 

Cutler.
J. Bancevičius su Marty Cut

ler.
Košt. La Bouche su D. Du- 

dinsku. >
Ristikų daktaras P. Z. Zala- 

toris, 1801 S(h Halsted Str.
* * * (f

\ įsi ristikai gatavi prie peš
tynių, ir laukia kada jie galės 
pradėt kovoti už vardą, Sarpa
lius kovoja už lietuviu vardą.

Ristynės tarpe Sarpaliaus ir 
Cutlerio turės prasidėt nevė-

nė: buvome nutarę važiuoti per 
Londoną, bet dabar gausime lai
vą Southamptone ir Londono 
visai nesieksime.

Tiek tuom kartu, vėliaus pa
rašysiu daugiaus.

Visi keleiviai siunčia labų die
nų savo giminėms- ir pažįsta
miems per Naujienas, kurių yra 
šimtas su viršum. K

T. Rypkevičia.

Cicero
Lietuvių Namų Savininkų 

Sąjungos pusmetinis susirinki
mas įvyko birželio 4 d. Susirin
kimas buvo vienas iš skaitlin
giausių ir į Sąjungą, įstojo 
apie pustuzinis naujų narių. 
Taipjau daug reikalų aptarta.

Buvo karštų, ginčų dėl ėlių 
taisymo, Mat renkamos dabar 
yra peticijos ėlių cementąvi- 
mą. Didžiuma tam pritaria, nes 
visiems yra aišku, kad ėles tai
syti vistiek reikės, o tolyn vis
kas eina brangyn, tad kam dar 
laukti? Bet randasi ir tokių, 
kurie tvirtina, kad nebus ge
riau ištaisius ėles,ų o tik dau
giau mokėti reikės. Tečiaus

ANTANAS SABALIAUSKAS
Pasimirė birželio 8 dieną, 9 vai. 
iš ryto, So. Chicagos ligoninėj, 
92 n (Į St. Velionj patiko baisi 
nelaimė Fordo komponijoje. Jis 
apdegė ir pasimirė. Velionis 
buvo labai doras žmogus ir pri
klausė prie Susivienijimo Lietu

ti vių Amerikoje. Velionis buvo 
| 32 metų amžiaus.

j Paėjo iš Rakščių kaimo, Pa-’ 
I vandenės parapijos, Varnių val- 
I ščiaus, Telšių apkskričie, Kauno 

rėdybos. ' >
Velionis yra pašarvotas po 

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

Velionis paliko gimines. Lie
tuvoje vieną brolj Povilą, Saba
liauską ir vieną seserį Antoni- 
ną Kasputienę ir švogerj, o 
Amerikoje paliko sesers dukte
rį Oną Miecaitę (po vyru Re- 
golskiene) ir du pusbroliu, 
Pranciškų ir Antaną Bartašius.

Kviečiame visas gimines ir 
pažystamus dalyvauti laido
tuvėse.

Pasiliekame nuliudime gimi
nes

Jonas ir Ona Regelskiai. 
11835 Eggleston Avė.

Roseland, 111 .
P. S. Tegul būna Jums leng

va šios šalies žemelė, mielas 
mūšų dėdelę, ilsėkis.

Mirė birželio 9 d., 7 vai. ryto. 
Turėjo 42 metus amžiaus. Mi
rė Jefferson Park Ligoninėj.

Paėjo iš Skipsčių kaimo, Ma
žeikių apskr., Didikų parapijos. 
Gyveno Amerikoj 22 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
•moterį Prancišką, vaikus: Stefa
nija 11 m., Juozapas 15 m., 
Adolfas 11 m., Jonas 5 metų. 
Tėvas ir sesuo Jieva Lietuvoj, 
brolis Pranciškus Amerikoj.

Kūnas pašarvotas 919 W. 33 
PI. Laidotuvės įvyks ketverge 
birželio 12 d., iš namų 8:30 vai. 
iš ryto, bus atlydėtas iš Šv. 
Jurgio bažnyčios j šv. Kazimie
ro Kapines. i i -Į

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti Šiose pamaldose.

.Paliko nuliūdę
Moteris Pranciška, vaikai, 
Stefanija, Juozas, Adolfas 
ir Jonas.

Laidotuvėms patarnaus gra- 
borius Masalskis.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearborn Street, 

kampas Dearborn ir Monroe St. 
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje.
Priėmimo kambarys 506 dėl vyru. 
Priėmimo kambarys 508 dėl moterų.
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki 6 

vai. vakare. Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredklg if 
subatoje nuo 10 va!, ryte 
iki 8 vai. vakąre.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulmun 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted SU

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

LIETUVON— 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 
VOS žmonas Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. A

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
Vyrai ir 
moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai jus 
kenčiate ir 
ką kiti dak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa- 

. - - -—- ko tiesą.
Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku ^-Ray prašalina klaidas — su
teikia geras informacijas, nes yra ma
tomi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

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

izzr.'u.Tf :ts' j 1

mo. z
“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 

Venous įčirškimas (į kraują), sutei
kia gerą pagelbą tūkstančiams ser
gančių. Puikus gydymas bile nuo ko
kios ligos kur tik dasiekia kraują. Ne
žiūrint kiek jus išleidote ir nieko ne
gelbėjo, ateikite ir gaukite tiesą išgy
dyme. Atsineškite šį skelbimą su sa
vim ir gausite dykai kraujo spaudimą 
išbandymą su X-Rav egzaminacija.

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

505 S. State St. kampas Congress, 2 
augštas, Chicago ,111.

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedčly, seredoj ir subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 v. nedelioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

Siųskit pinigus per t
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NAUJIENOS, Chicago, D!.
O

Antradienis, Birž. 10, 1924

Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ PARDAVIMUI NAMAI-ZEME DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
redaktorius ir administratorius 
“draugas” J. K. Trainis. Užsi
auginęs barzdelę, išrodo nepa
prastai, — lyg kokis profeso
rius.

—Kuomi galiu tamstai pa
gelbėti? — užklausė manęs

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
/rie Zfaujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau naraelp

Naujienų Spulka
1739 S. Halsted St.

ANT RENDOS kambaris dėl 
vieno arba dviejų vaikinų, garu 
šildomas, šiltas vanduo, telefo
nas ir visi parankumai, kam rei
kalinga ateikite 731 W. 18 St. 
ant 3-čių lubų iš fronto.

GROJIKLIS pianas, paprastai $7001 PARDAVIMUI 2 augštų, 6—5 
pirmos klesos padėjime, benčius, ka-1 ktfmbarių medinis namas, su bes- 
*• ‘ ‘ ' mentu, vienas kainb. viškose ,elekt

ros šviesa, vanos, dviejų karų ga
radžius, tuščias lotas šalę. Parduo
sime už pirmą teisingą pasiūlymą. 

2441 XV. 45th Place

GROJIKLIS pianas, paprastai $700 

binetas ir 75 muzikos rolelių, parduo
siu už $100 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Mihvaukee Avė., klauskite 
Jankovvski Player Piano.

Kas

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

KAS turite kambarį ant ren- 
dos, aš sutinku dalintis už ap
mosimą namų, geistina, kad bu
tų arti prie Westminister ir Rus- 
sel St. Atsišaukit 9527 Russell 
St., Detroit, Mich.

FĄTRA BARGENAS
Kriaučių Shopa parsiduoda, dir- 

| bu naujus vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Kliniju, prosinu ir tai
sau senus; gera vieta patyrusiam 
kriaučiui. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Pardavimo priežastį ir 
kitas informacijas patirsite ant 
vietos.
837 Irving Park Blvd. ir Broadway 

Tel. Welington 8303
J. A. Klecks

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

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

. Wentworth 9335.

-- \r

Kai-

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

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

metodą 
meluoti, 
daktarai 
pagydy-

angliškai.
—Sergu, pons daktare.
— Bet aš tamtos nepažįstu,— 

pervedęs akimis pasakė. — 
tave pas mane atsiuntė?

Mano draugas.
—Kaip jis vadinasi?
—Juozas.
—Koks Juozas?
—Visi jį dirbtuvėj tik Juozu 

vadina.
—Kur jis gyvena?
—South Sidėj.
—Kas tamtai skauda? — pa

klausė užsimąstęs.
—Strėnos, — atsakiau.
—Kaip senai sergi?
—Du mėnesiai.
Pabare kad ilgai nesigydžiau 

ir paliko — liepė sėstis.
įėjo į kitą, su žemom sie

nom kambarį, ir su ponia kal
basi. Išėjo augšta, graži ponia, 
neišrodanti į ligonę.

Pašaukė daktaras mane prie 
stalelio ir pasodino. Peržiurėjo 
dvi mažas užrašų knygutes, o 
mano Juozo nerado. Užsirašė 
mano vardą, pavardę ir adrisą.

Mano daktaras pasisakė, kad 
yra lietuvis, o mane ukrainu 
pripažino. Kalba prasidėjo ru
siškai. Papasakojo, kad jis tu
ri dideli mokslą, naują 
gydyme, tik jis nenori 
kaip esą kiti feikeriai 
kad tvirtiną iš karto
šią. Reikia daug kartų ateiti; 
kartais užtenka 5, kartais 10, 
kartais ir 20 nebūna gana. Jis 
sutinka ir prižada išgydyti ir 
sifiliu sergančius. Jis turi pa- 
gelbininkais ne Bile daktarus, 
l)et specialistus, kuriuos per 
telefoną gali pašaukti. Jie su 
geriausiais vaistais pribus, į 
ranką suleis gyduoles ir nie
kam nežinant pasveiksi.

Už mano šono gydymą rei
kalavo $3 už kartą. Kadangi aš 
buvau be darbo ir neturėjau 
pinigų, tai sutiko už du dole
riu. Liepė nusirengti iki kojų 
ir ant stalo atsigulti. Paėmė 
elektros lempą, pridėjo prie 
šono ir šildo. Paskui su ranka 
biskį paspaude ir tuo užsibaigė 
specialisto gydymas.

Laike gydymo pons “dakta
ras” inan davė gerą spyčių apie 
bolševizmą. Pasakė, kad dabar 
visos valstybes gali Rusijai pa- 
bučiuoti į ...

Matyt, kad tam “sveikatos 
taisytojui” biznis eina nevisai 
blogai. Liudijo daktariškas ko
telis, kuriam jau reikalinga bu
vo imti “turkish bath”. Abru- 
sų taipgi buvo keletas suvarto
tų ir sumestų į dėžę. Svarbiau
sias jo darbas buvo aiškinimas 
apie Rusijos rojų. Jis tai gerai 
žino ir gal būt yra tame spe
cialistas. Ret aš ieškojau ne to
kio specialisto. —Gilė.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIALISTŲ PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE
Nedėlioj, birželio 15, 1924. 

Bus surengtas puikus lietu
vių skyriaus programas. 
Kalbės Naujienų Redakto
rius d.. Grigaitis; dainuos 
choras ir t. t. Bus gardus 
užkandžiai ir nesvaiginami 
gėrimai. Dar kalbės D. W. 
Hoan, Socialistas Majoras 
miesto Mihvaukee, Wis. G. 
R. Kirkpatrick ir kiti.

Pradžia 10 valandų ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus
Komitetas.

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia piknikų naudai 
Chicagos Lietuvių Auditorium ne
dėlioję, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po darže, Justice park, III. Kvie
čiame visus Chicagos ir apielinkės 
lietuvius (lalyvauti. Bus dalinamos 
dovanos ii- visi atsilankiusieji turės 
progos dalyvauti dovanų laimėji- 
ne. Visi atvažiuokite piknikan ir 

□ralėisime laiką linksmai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

Ar jus žinote, kad
Pagal naujo immigracijos patvar

kymo, kuris įeis į galę po liepos 1 
dienos ,tik 162,000 immigrantų bus 
leidžiama kasmet, vietoje buvusių 
358,000. Ar jus žinote, kad Turkiš
kas tabakas yra geriausias tabakas 
visame pasaulyje ir Helmar Turkiški 
cigaretai turi savyje 100% gryno 
Turkiško tabako.

PASARGA

ifESIGARSINANTIEMS

turiKlaidos padarytos paskelbimo, 
>ut atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
lų vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisan apie einančius streikus, 
•dant Naujienų darbininkai genaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
nai, apsivedimai, asmenų 
mai ir Lt. turi būt iš kalno

jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa- 
•ilieka teisę jų netalpinti, kol neil- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint l sekamos dio 
aos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

ĮVAIRUS skelbimai
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
stogų prakiurimas užstaisomas 

tr a i rantuojamas už $4. Automobilių 
t?okų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linktj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
didiusia ir geriausia stogų dengimo 
Į»<aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
drrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

ISRENDAVOJIMUI
ANT rendos 6 ruimų flatas, 

elektros šviesa, vanos ir paran
kumai. Pečium šildomas, kreip
kitės pas savininką.

5700 So. Morgan St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PARANDAVOJIMUI kamba

rys, dėl vieno vaikino; be valgio; 
prie mažos šeimynos, elektros 
šviesa, gera vieta. Matyt gali
ma tik vakarais.

1834 XVabansia Avė.

RENDAĮ kambarys dėl 1 ar
ba 2 vyrų, garu šildomas, karš
tas vanduo, vana, naujas na
mas, maža šeimyna. 3415 Eme
rald Avė., 2 flatas.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA vyrų ir moterų kurie turi 
plačią pažintį tarpo lietuvių ir nori 
dirbti, gali padaryti gerus 
pardavinėjant Niles Center’s geriau
sioj subdivizijoj žemę arba namus 
West Sidėje . Del kooperacijos mes 
duodamą gerą progą padaryti pinigų 
negu bile kokioje vietoje Chicagos.

MILLMAN,
655 W. Roosevelt Rd.

Geroje apielinkėje savaitinis 
laikraštis pardavimui pigiai, yra 
proga padaryti pinigų su mažu 
įnešimu pinigų, reikia $1,000 
cash. Mr. Dougherty, 728 W. 
65-th Street.

LOTAS parsiduoda prie Mar- 
ųuctte Boulevard ir vienuolyno. 
Priežastis — reikia pinigų. Kaina 
$1100, taipgi 1 lotas už $450.

2502 XV. 09th St.
Tel. Republic 5705

PARSIDUODA biznio namas, o 
taipgi grosernėir bučernč, arba 
mainysiu į 2 pagyvenimų muro lia
uną, cash $4,000.

Kreipkitės >
2701 XV. 43rd St.

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

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. ir PAS. KLIUBO Valdyba 
1924 m*.: pirm. J. Bočiunas 2046 
Pierce Avė.; padėj. A. Sabeckis 

Homer St.; nut. rašt. P. In- 
1626 N. Oakley Blvd.; fin. 

J. Radišauskas 5124 Dakin 
kont. rašt. P. Labanauskas 

N. Lincoln St.; iždin. J. Ma- 
3256 LeMoyne St.; iždo

nuo 18 iki 40 metų

2042 
drelė 
rašt. 
St.;
1740 
krickas 
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmo, ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia Av.

pinigus

REIKIA DARBININKŲ

I PARSIDUODA mėsos marketas ir 
grosernė, visi paikus įtaisymai up to 
date, geras biznis geram žmogui pa
daryti pinigų, vfeėkių tautų apgyven
ta. Randa pigi, 3? nletų lysas, 3 ruimai 
pagyvenimui, apšildomi; priežastis 
pardavimo svarbi.'Atsišaukite 6759 S. 
Elizabeth St. Tel. Englevvood 6249.

PARSIDUODA restoranas. Apie- 
linke apgyventa visokių tautų žmo
nėmis. Biznis geras; parduosiu pi
giai, nes tių/iu greit parduoti. Par
davimo

REIKALINGA moteris dirp- tos- 
ti į krautuvę kuri mokėtų len
kiškai kalbėti ir truputį rašyti.
KrainVitoą SPECIALIA BARGENASivreipKites a šją savaitę turi būt parduota bučer-

3238 So. Halsted St. n§ ir grosernė, svetimtaučių-apielin- 
kėj. Biznis cash, pigi renda, 4 kam- 
bariai gyvenimui. Yra trokas ir ga- 

. . radžius, nemokantį išmokinsiu'biznio.
REIKIA moteries ant farmų Kas pirmesnis tas laimes, atsišaukit 

namų darbui. Atsišaukit tuo-|tuoj- 65 w* 103 st- R°seland, III. 
jau. Pasimatykit su Marie Zmay

1261 So. Halsted St.
Krautuvė

MOTERŲ turiu greit parduoti. Par- 
priežastį patirsit ant vie-

148»XV. 69 St.

SPECIALLS BARGENAS
Pardavimui arba mainymui 2 flatai 

po 6 kambarius su visais įtaisymais, 
cinventuotas bcizmantas. Kaina 
$9,500. Randasi ant 66 St. ir Kedzie 
Avenue.

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

BRIGHTON PARK.
Pardavimui naujas kampinis namas 

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

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

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

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir visokių smulkmenų krautuvė. Biz
nis senas arti didelio teatro. Prie
žastis — savininkas važiuoja Lietu
von.

Kreipkitės prie savininko
5039 So. Halsted St.

VYRŲ
REIKALINGAS barberys dėl Sto

davo darbo, mokestis nuo $25 iki $30 
užtikrinta dėl gero darbininko, atsi
šaukit tuojaus, nepatyrę neatsišau- 
kit.

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

ver-

FRANK GODIANIS, 
101 N. State St.,. 

Westville, III.

Kreipkitės {
2210 W. 22 St.

REIKALINGAS bučeris paty
ręs, pastovus darbas, mokestis 
gera.

Naujienos
Box 497

REIKALAUJU jauno vaikino 
į keptuvę, kuris jau yra keptu
vėj dirbęs.

3838 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 7227

AUTOMOBILIAI
PARDUOSIU Paige Sedan ar 

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

$295 už Fordą 1924 metų, 5 sėdy
nių vasarinis automobilius su starte
riu ir demontable rims prie to eina 
daug extra, tires Hestlers schok Ab- 
sorbers star wheel and lock ir t. t, 
labai gerame stovyje, kam reikalin
gas tai ateikit o su kaina sutiksime 
ba man labai reikalingi pinigui, esu 
broke antros lubos, 4607 S. Califor- 
nia Avė.

RAKANDAI
RAKANDAI turi būt parduoti tuo- 

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

815 So. Ashland Blvd. Dcp. 1

PARDAVIMUI nauji keturių kam
barių rakandai, vartoti tik 4 mėne
siai. Parduodame pigiai, nes savinin
kas išvažiuoja į kitą miestą. Taipgi 
kas norėtu galėtų pasirenduot kam
barius. Savininką galimu matyt po 
6 vai. vakare. Antros lubos frontas. 
1423 So. 49th Ct., Cicero, III.

APLEIDŽIU miestą, parduosiu 
ilgiai savo puikius rakandus var
totus 2 mėnesiu, mohair parloro 
setas, rankomis iškarbuoti frėinai, 
apverčiamos paduškaitės, bufetas 
ir 2 miegamo kambario setai, val
gomo kambario setas, kaurai, con- 
sole fonografas, reed sunparlor 
setas, paveikslai, veidrodžiai, dres- 
sing setas ir kiti dalykai. Veikite 
greit.

6909 Dorchester Avė., 1 apt.

Parsiduo- 
pagyveni- 

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

6951 So. Union Avė. 
Tel. Englevvood 8137

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

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

Pašaukit
Tel. Lafayette 5087

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

MOTHER KRUEGER
Lake St., Melrose Park, III.

Phone Melrose Park 727

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

4602 So. Wood St.

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

2210 W. 22 St.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, lietuvių kolonijoj, yra 
vieta dėl kavdš<: krautuves, biz
nis cash, pigiai.

4430 W. 60 St.

PARDUOSIU pigiai arba nvainysiu 
ant farmos arba ant namo kitam mie
steli arba ant automobilio arba loto, 
ar biznio namo, namas randasi 3643 
Emerald Avė., Chicago, III. Del 
formacijų kreipkitės prie 

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

Tel. Boulevard 5066

in-

MORTGECIAI-PASKOLOS

Blue' PARDAVIMUI
Anell tinkamas dėl kietų ir 
minkštą anglių. Noriu parduo
ti greit, parduosiu pigiai. 3258 
So. Union Avė. (2nd front), 
Phone Boulevard 3421.

• MES padarome ir perkame antrus 
morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą komišiną. Taipgi perka
me kontraktu dokumentus.

LOUIŠ STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnhona Bldg. 

160 N. La Salio St.

MOKYKLOS
EXTRA

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

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 8 kambarių 

didelė rezidencija, netoli 69 St. 
ir Halsted St., yra sun parlor, 
ugnavietė, bufetas, garu šildo
mas, aržuolo trimingai ir grin
dys. Stikliniai miegojimui por- 
čiai, 2 karų garadžius. Tai yra 
bargenas už $8900, pinigais 
$3,500.
SHEEHAN WITOUS & CO 

1654 W. 63 St. 
Prospect 1910

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
......

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

PARDAVIMUI 2 tugštų me
dinis namas ir 6 kambarių fla- 
tai, 2 karų garadžius, netoli 
Crane dirbtuvių, 2640 W. 38 St. 
Atsišaukite prie savininko ant 2 
augšto. i

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

KANEČNAI parsiduoda farma arba 
išsimaino ant kokio nors biznio ar 
namo ši farma .puikiausioj vietoj Mi-1 
chigano valstijoj, 80 akrų žemės su 
triobom ir gyvuliais ir vasarnamiais,, 
verta ši farma 7000 dolerių, bet aš

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro setas, 7 šm. riešutinis valgo- 

no kambario setas, 3 šm. miegamojo__ ______ _ ___ __
kambario setas, karpetai Jiampos, fo- kyk arba rašyk "greitai.

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

verta si larma 7000 dolerių, bet aš Draugystes p. L. K. Keistutis mė- 
parduosiu daug pigiau ar mainysiu, nešintai susirinkimai būna kas pirmą 
nepaisant kokis biznis nebus. Atsilan- nedėldienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. 

nografas. 2224 S. Kedzie Avė.. 1 fl. CMcagoHU- aSrd 2242

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
f924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Cbamplain Avė., 
Tel. Chestcrfield 0498; padėjėjas 
J. Chernauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tol. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglauskis 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10728 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antrądienį kiek
vieno mėnesio Visų ŠŠ. Parapijos 
svet., Boseland.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE- 
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lovve Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 XV. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 

. Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So.
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 XV. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 XV. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lcmps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 *m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. Černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 3256 Le- 
Moyne St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo- 
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno me
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE- 
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tum-kevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2.351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
XV. 18th St.; kasierius J. Jackis 
2436 XV. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susiriiikimai laikomi kas mėnuo 
antrą se’ nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Maunausko salėj 1843 South 
Halsted St.

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

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas menesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil- 
tlos avėtų 8142 Si Halsted St;

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 XV. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pcndenccį Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Tcodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
.Jos. Belakąs 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stancvičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. Šim- 
kaitis'2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1906 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant MargeviČia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 XV. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; J 7
I maršalka ,    ,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas ničn. antrą šeštadieni, 
7:30 v. v. salčj 1900 So. Union 
avė.

kasier. Petras Paulauskas;
(Vincas Balsevičia,

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Auburn 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo Susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 8142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

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

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

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon K lep
šis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras KrisČunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
KrisČunas ir Mykolas Blazis; Ka- 
sieriųs Juozą? Bąlčunas; Maršalka 
Ylncentali fcartkoii




