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Mussolini mobilizuoja fa 
šistus prieš opoziciją

Komunistai nebusią įsileisti 
Clevelando konyencijon

Anglijos ir Francijos prem-. Fašisty vadas, Gesare
jery konferencija Rossi, suimtas

Nutarta šaukti bendras aliantų 
pasitarimas Londone apie lie
pos vidurį.

Mussolini mobilizuoja fašistų 
jėgas atsilaikyti kįlančiai opo
zicijai.

LONDONAS, birž. 23. — Sa
vo konferencijose, laikytose pra
eitą šeštadienį ir sekmadieni 
Cheąuers Court’e, Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Ramsay 
Mac Donaldas ir Francijos prem
jeras Eduardas Herriot užmez
gė tarp savęs draugingiausių 
ryšių, susitardami visais kalbė
tųjų klausimų punktais.

Jų pasikalbėjimas lietė dau
giausia Davves’o ekspertų ko-j 
misijos raportą ir jo vykdymo

Juodu, suprantamas daly- 
negalėjo padaryti kurio 
galutino sprendimo, ka- 
tam reikia bendro visų

būdą, 
kas, 
nors 
dangi 
aliantų susitarimo.. Tuo todėl
tikslu jie nutarė apie liepos mė
nesio vidurį, veikiausia liepos 
16, sušaukti Londonan visų 
aliantų konferenciją.

Po premjerų konferencijos 
Anglijos vyriausybė išleido ofi
ciali pareiškimą, kuriame sako
ma, kad “pasikalbėjime pasirei
škė bendras Francijos ir Ang
lijos pažvalgų sutikimas ir ben
dras abiejų premjerų pasiryži
mas veikti išvien, idant nuola
tiniu bendradarbiavimu išvada
vus savo kraštus, ir visą pasau
lį, iš vargų, kurie jį kankina. 
Buvo nutarta laikyti, jei tatai 
bus patogu kitiems aliantams, 
konferencija Londone ne vėliau 
kaip apie liepos mėnesio vidu
rį, idant galutinai susitarus dėl 
veikimo budo”.

Abudu premjeru yra vienodų 
pažvalgų dėl rolės, kuria turė
tų vaidinti Tautų Lyga, ir abu
du norėtų padaryti ją tikrąja 
jėga ir autoritetu. Tuo tikslu 
abudu nutarė dalyvauti atidaro- 
mojoj Lygos sesijoj ateinanti 
rugsėjo mėnesį Genevoj.

Premjeras IlCvriot šiandie! 
išvažiavo iš Londono į Briuse-| 
lį, kame jis turės pasikalbėjimai 
su Belgijos premjeru Theu-| 
nis’u.

ROMA, Italija, birž. 23. — 
Fašistų vadas Cesare Rossi, ku
rio buvo visur ieškoma kaipo 
vieno vyriausių sąmokslininkų 
nužudyti parlamento narį Mat- 
teottį, dabar pats pasidavė po- 

|licijai ir tapo uždarytas Regina 
jCoeli kalėjime, Romoj. Jis bu- 
'vo pasislėpęs vienoj viloj, neto
li sostinės.

Premjeras Mussolini įsakė vi
siems fašistų viršylom.s aplei

sti Romą ir tuojau vykti į pro
vincijas išjudinti visas fašistų 
jėgas. Jis nusitaręs pradėti di
delį ofensivą prieš kįlančią ir 
vis labiau tvirtėjančią opozici
ją. Eina dagi kalbos apie gali
mybę sukilimo prieš fašistų vai-

nė-

Pereitą penktadienį Romos 
gatvėse staiga pasirodė kariuo
menės kuopos. Kvirinale, kara
liaus rezidencijoj, garnizonas 
buvo drūtai sustiprintas, vei
kiausia todėl, kad bijota “juod- 
marškinių” puolimo. Bet nieko 
neatsitiko.

Naujuoju vidaus reikalų mi- 
nisteriu FedcTzoni’u, kurs
ra fašistas, Mussolini labai ne
pasitiki, ir tarp jųdviejų pasi
reiškia antagonizmas. Tuo tar
pu karalius Viktoras Emanuelis 
priiminėja pas save žymiuosius 
opozicijos narius, tarp jų ir gra
fą Sforzą, buvusį pirmiau už
sienio reikalų ministerį.

Laukiama, kad šią savaitę 
krizis pasieks savo viršūnės. 
Bet ar šiaip atsitiktų ar kitaip, 
aplama' nuomonė yra tokia, kad 
Mussolinio ir fašizmo viešpata
vimo dienos jau suskaitytos.

Smuts, Piety Afrikos 
premjeras, rezignavo

Kvies ir Ameriką dalyvaut 
konferencijoj

LONDONAS, birž. 23. — Mi- 
nisteris pirmininkas MacDonal- 
das šiandie po pietų pranešda
mas parlamentui apie savo kon
ferenciją su premjeru Herriot’u 
pasakė, kad labai butų pagei
daujama, kad aliantų konferen
cijoj liepos 16 dalyvautų taip
jau ir Jungtinės Valstijos, ir 
todėl busiąs tuojau pasiųstas 
Amerikos valdžiai pakvietimas.

CAPET0WN, Pietų Afrikos 
Sąjunga, birž. 23. — Pietų Af
rikos Sąjungos premjeras ge
nerolas Jan Smuts, kurio par
tija pastaraisiais parlamento 
rinkimais tapo sumušta, šian
die iš prem jery bes rezignavo.

Naujasis ministerių kabine
tas bus, be abejo, pavesta su
daryti laimėjusiųjų respubliki- 
ninkų lyderiui gen. Hertzogui.

RIAUŠĖS LATVIJOS PAR
LAMENTE

MOTERIŠKĖ — VALSTIJOS 
GUBERNATORIUS

SANTA FE, N. Mex. birž. 23
Mrs. Sbldad Chacon patapo 

Nąw Mexicos gubernatorium. 
Tai pirma Amerikoj moteriškė, 
užėmusi valstijos gubernato-

RYGA, bal. 23. (ŽTA) 
Svarstant valstybės biudžetą 
Latvijos Seime kilo tokios riau
šės, kad teko posėdis nutrauk
ti. Buvęs mtinisteris Einbund 
atakavo žydus, kad jie perdaug 
didelę rolę lošia Latvijos indus
trijoj. Dešiniųjų partijų atsto
vai gi užsipuolė ant buvusio so
cialistų ministerio dėl to, kad 
jis leidęs daugybei žydų priva
žiuoti Latvijon iš Rusijos.

WASHINGTON, birž. 23. — 
William Johnston, Internacio- 
nalės Mašinistų Unijos prezi
dentas ir kartu pirmininkas 
Progresyvūs Politines Akcijos 
Konferencijos, kuri šaukia pro
gresyviųjų ir darbininkų orga
nizacijų konvenciją Clevelande 
liepos 4, paskelbė, kad St. 
Paulo komunistines farmer-la- 
bor konvencijos dalyviai toje 
konvencijoje negalėsią dalyvau
ti. Niekas “komunizmu užsi
krėtęs” nebusiąs priimtas. Del 
tos priežasties ir komitetas, 
kurį St. Paulo konvencija iš
rinkus dalyvauti Clevelando 
konvencijoj, sako Johnston 
— geriau padarysiąs nemėty- 
damas be reikalo pinigų kelio
nei ir negaišdamas bergždžiai 
laiko: Clevelando 
nesileisianti su 
pertraktaci jas.

Tik tie farmerių 
kų elementai,
konvencijoj dalyvavo tik dėl to, 
kad buvo suklaidinti, bet pas
kui pamatę dalyką pasitraukė 
iš jos, galėsią dalyvauti ir Cle
velando konvencijoj.

Clevelando konvencija vei
kiausia nominuos La Follettą 
kandidatu į krašto preziden
tus.

konvencija 
juo j jokias

ir darbiuin- 
kurie St. Paulo

Wisconsino socialistai už 
trečią partiją

M1LWAUK)EE, Wis., birž. 
22. — Laikomoji čia valstijos 
Socialistų partijos konvencija 
priėmė rezoliuciją, kuria pasi
žadama remti La Follettas, jei
gu jis eis kaipo naujos trečios 
partijos kandidatas. Jei vienok 
jis eitų kaipo
katros nors didžiųjų 
kandidatas, socialistai 
priešingi.

Rezoliucijoj jtoliaus
kad jeigu Clevelando konvenci
joj nebus sudaryta tikra darbo 
partija, tai VVisconsino sociali
stai stos už tai, kad Amerikos 
socialistų partija nominuotų pil- 

savo kandidatų sąrašą.

nepriklausomas 
partijų 

bus jam

sakoma,

ną

Graiky ex-karalius 
ieško darbo

BUCHARESTAS, Rumanija, 
birž. 23. — Nuverstasis Graiki
jos karalius Jurgis su savo pa
čia Elzbieta išvyko iš Buchare
što į Paryžių. Jis beveik visai 
“broke”, visas jo turtas nesie
kia nė 100 tūkstančių dolerių, 
tokio turto nuošimčiais buvu
siam karaliui su karaliene, su 
savo adjutantais ir freilinoms 
— argi galima gyventi?

Ir biednas ex-karalius Jurgis 
nusitarė ieškoti Paryžiuj ar 
Londone darbo —, žinoma tokio, 
kurs derėtų su jo stonu. Jis ma
nąs, kad geriausia jam tiktų ra
šyti scenarijas krutamiesiems 
paveikslams — jeigu tik suge
bėtų ką parašyti ir rastų, kas 
jo rašinius perka.

Britij Kolumbijoj laimė 
jo liberalai

birž.
libe-

VANCOUVER, B. C., 
23. — Nedidele didžiuma 
ralų partija ką-tik įvykusiais 
rinkimais vėl sugrįžo Britų Ko
lumbijos valdžion. Iš keturias
dešimt aštuonių vietų parlamen
te liberalai laimėjo dvidešimt, 
konservatoriai šešiolika, provin
cialai tris, darbininkai tris ir 
nepriklausomieji kivi. Likusioj 
keturios vietos dar abejotinos.
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Delegatų pirmoj sesijoj daly
vauja daugiau kaip pusantro 
šimte. Kairiasparniai mažu
moj.

ĮjARRE, Penna.
- Šį rytą Trisdc-

(Telegrama Naujienoms)
WILKES 

birželio 23. 
šimt trečiasis Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Seimas prasi
dėjo. Delegatų yra, suvažiavu
sių viso apie šimtas šešiasde
šimt. Pirmoji ryto sesija eina 
labai glūdžiai ir visų ūpas ge
ras. Taip vadinami kairiaspar
niai (bolševikai) yra mažumoj. 
Jau pirmame susikirtime jie' bu
vo sumušti.

Suvažiavusieji čiajau Lietu
vių Socialistų Sąjungos delega
tai vakar laikė savo konferen
ciją.

PASVEIKINIMAS SLA.
KONVENCIJAI

Naujienos pasiuntė SLA. kon
vencijai Šitokią telegramą:

June 23, 1924. 
Lithuanian Alliance Convention 

Redington Hotel
Wilkes-Barre, Pa.

Linkime kuogeriausio pasise
kimo seimo darbams. Partiniai 
tikėjimai tenekliudo didžiam Su
sivienijimo reikalui. Tautinės 
giminystės ryšiai ir progreso 
meilė tegul padaro bendrą dar
bą galimu ir pasekmingu. Tegy
vuoja Susivienijimas per ilgiau
sius metus.

NAUJIENOS.

Reikalauja pašalinimo ko 
munisty iš parlamento

Kaltinami dėl revoliucinės pro
pagandos kariuomenėj.

KRISTIANIJA, Norvegija, 
birž. 23. — Aukščiausias Nor
vegijos teisėjas kreipėsi į sto?- 
tingą (parlamentą) laišku, pa
reikšdamas, kad du parlamento 
nariai, Schefio ir Clausen, abu
du komunistai, esą kaltinami dėl 
revoliucinės propagandos ka
riuomenėj, už ką minimum bau
smė yra metai kalėjimo, ir kad 
dėl to, einant įstatymu, abudu 
turį būt urnai pašalinti iš par
lamento.

Kiti komunistų atstovai par
lamente grūmoja rcf.ignuoti. 
jeigu įstatymas bus tiemdviem 
jų draugam taikomas.

Klausimas turės būt išspręs
tas parlamente ateinančią sa
vaitę.

i

KANADOS PAŠTININKAI
GRĮŽTA DARBAN

T0R0NT0, birž. 22. — Dau
gely Kanados miestų ir mies- 
t-dlių streikavusieji pašto 'tar-

PHILADELPHTA, PA. — Vi
suomenės Saugumo direktorius 
Butler pasiruošęs uždaryti kas
dien po šimtą smuklių, ligi visos 
1500 miesto girtybės įstaigų 
bus uždarytos.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, birž. 23 d., užsienio pini

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos ,100 frankų ............... $4.70
Danijos, 100 kronų ............... $16.93
Italijos, 100 lirų .....   $4.34
Francijos, 100 frankų .......... $5.43
Lietuvos, 100 litų ............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.48
Olandijos, 100 florinų .......... $37.44
Suomijos, 100 markių .........  $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

Dailininkas A. Žemaitis 
apleido Ameriką

Japony nepalankus ame 
rikiečiams ūpas didėja

Nepavyko pasiekt Everesto 
kalno viršūnė

BROOKLYN, N. Y. — šeš
tadienį, birželio 14, Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto Brook- 
lyno Skyrius surengė gerb. dai
lininkui žemaičiui atsisveikini
mo vakarienę, kurioje dalyvavo 
geras būrys draugų ir simpati- 
zatorių. Pokily buvo trumpų 
kalbų. Vienas kalbėtojas prašė 
gerb. artistą atsiminti Ameri
kos lietuvius tokiais, kokius jis 
prieš save dabar mato čia susi
rinkusius. Patsai dailininkas kal
bėjo ilgokai ir gražiai, atsisvei
kindamas. Po vakarienės svečiai 
šoko ir žaidė ir dainavo ir taip 
linksmai valandos bėgo visu 
greitumu. Viskas taip ėjo sma-j 
giai ir gražiai be jokiu suvar
žymu, tarytum tai buvo infor- 
malis namuose draugų susirin
kimas.

Gegužės mėnesį nuo 15 iki 26 
buvo New Yorke A? žemaičio 
paveikslų paroda, kuri visais 
žvilgsniais gerai pavyko. Nema
ža jo kurinių pasiliko New Yor
ke ir apielinkėje ir laimingi jau
čiasi tie, kurie visuomet prieš 
akis turės nemirtiną dailės re
ginį, mylimo artisto sukurtą, ši
toje paveikslų parodoje L. M. 
G. K. ponios šeimininkavo, taip
gi ir kitos Brooklyno ir New 
Yorko ponios.

Ketvirtadienio vakarą gegu
žės 22, Rengimo Komitetas pa
kvietė visu kraštu konsulus, ku- C L *
rie randasi New Yorke, atsilan
kyti parodon, ir smagu pasaky
ti, kad atsįlankymas buvo skait
lingas. Du vakaru parodoje pat- 
apie Tautodailę; abi paskaitos 
apie Tauto dailę; abi paskaitos 
buvo indomios ir daug žmonių 
susirinko jų pasiklausyti.

Nors trumpas buvo dailinin
ko viešėjimas New 
iš jo daug smagių 
pasilieka.

Birželio 18, kada
žemaitis-Zmuidzinavičius su šei
myna išplaukė, susirinko būrys 
draugų ir simpatizatoVių prie
plaukoje pasakyti “Sudiev”. 
Daktarienei Zmuidzinavičienei ir 
dukteriai Giedrei buvo įduoti 
gėlių bukietai joms lipant lai
vam Krante pasilikę jautė, kad 
yra linksmiau tiems, kurie iš
važiuoja, nes pasilikusiems — 
kažin-kas nustota.

Keliaukite laimingai! Esate 
laukiami kur tik važiuojate, nes 
su savim visur atvežate ką to
kio malonaus, puikaus ir iškil
mingo. Juozukas.

Policija saugo Jungtinių Valsti
jų ambasadą ir konsulatą To- 
kijoj.

Du ekspedicijos nariai žuvo, ki
ti grįžta atgal.

Yorke, bet 
atsiminimų

dailininkas

ANGLIJOS AGENTAS CUM
MINS APLEIDŽIA. MEKSIKĄ

LAREDO, Tex., birž. 23. — 
Anglijos agentas Meksikoj, 'p. 
Cummins, kurį Obregono vald
žia prašė išsikraustyti iš res
publikos ribų, o jam neklau
sant buvo pasiruošus jį depor
tuoti, jau išvažiavo iš Meksikos 
ir grįžta Anglijon.

KADEMŲ VALDININKAI 
PERKASI NAMUS

Kaunas. [ĮLŽ] — Krikščionių 
demokratų Centro Valdybos 
Pirmininkas ir Mokesčių De
partamento Direktorius D-ras 
karvelis šiomis dienomis kartu 
su Finansų Departamento Di
rektorium p. DulsMu nusipir- 
<o netoli Kauno Noreikiškių 
dvarą, bendro ploto 240 mar-

D-ras
margų
dolerių ir dar primokėjęs 
Tulskiui 3,500 dolerių už jo % 
;robėsių.

Karvelis už dalį, 160 
esąs užmokėjęs 17,000

P-

KANTONAS, Kinai, 
janditai sugavę 
Carne, australietį, 
30,000 dolerių išsipirkti.

Kinų 
misionierių 
reikalauja

TOKIJO, Japonija, birž. 23. 
— Nepalankus amerikiečiams 
japonų ūpas dar labiau pakilo, 
kai gauta žinių, kad Kaliforni
joj andais rasta nužudytu du 
japonu. Visur eina stipri agita
cija prieš amerikiečius. Jokoha- 
mos policijos vyriausybė įsakė 
stropiai daboti tokią agitaciją, 
kad ji nepagimdytų ekscesų 
prieš amerikiečius, ir rūpintis 
pilniausiu pastarųjų saugumu.

Deil tos. priežasties policija 
uždraudė laikyti Jokohamoj di
delį masinį mitingą, kurs buvo 
šaukiamas birželio 29 dieną tik
slu protestuoti prieš Amerikos 
naująjį imigracijos įstatymą, 
uždarantį visai duris japonu 
emigrantams.

Specialiai policijos skyriai da
bar nuolatos daboja Jungtinių 
valstijų ambasadą ir generalį 
konsulatą Tokijoj, ir taipjau 
konsulatą Jokohamoj.

LONDONAS, birž. 23. — Ir 
trečiajai anglų ekspedicijai pri
sigriebti prie aukščiausios .pa- 
•auly kalno viršūnės, Everesto, 
Himalajų kalnyne, nepavyko. 
Londono Karaliaus Geografinės 
Draugijos pirmininkas Young- 
husband gavo iš ekspedicijos 
vado pulk. E. F. Nortono kab- 
■egramą iš Pharidzongo, Tibe- 

dii drąsiausieji ekspe- 
dalyviai, George Lee 
ir A. C. Irvine, užsi- 
o likusieji partijos na-

dicijos 
Mallory 
muse,

Everesto kalnas yra 29,000 
pėdų aukštumo.

ŽULIKĖLIS

DU LAIVAI SUSIDŪRĖ

ST.
—Del
tyniose mailėse nuo 
susimušė du garlaiviai;

JOIINS, N. F., birž. 20. 
tirštos miglos juroj, sep- 

Cape Rače 
italu

garlaivis CIara Camus ir Cana- 
dian Pacific kompanijos Meta- 
gama. Abudu stipriai sužeisti 
jetgi sugebėjo dar pasiekti St. 
Johns uostą, žmonių niekas ne
nukentėjo.

EAMON DE VALERA BUSIĄS 
PALEISTAS

LONDONAS, birž. 23. — 
Laisvosios Airių Valstybės val
džia esanti nutarus paleisti iš 
kalėjimų Eamoną de Valerą ir 
kitus airių respublikininkų va
dus.

Plateliai. — Kretingoj apskr. 
Platelių valsčiaus sekretorius 
Žemaitis, dar jaunas vaikinas, 
pasidirbęs sau pasą, surinkęs 
nuo piliečių žemės valstybės 
mokesnį apie 1000 litų pasislė
pė. Girdėti, kad suimtas Ma- 
riampolėje.

WILM0T, Minn. — Subank- 
rutijo Farmers State bankas, 
davęs perdaug pasko’fų, kurių 

negalėjo greitai atgauti.

Chicago ir apielinkė. — šian
die aplamai giedra; menka tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar žemiausia tempifratu- 
ra siekė 6 vai. 
čiausia 11 vai.

ryto, 640, aukš- 
prieš piet, 760

Šiandie saulė 
žias 8:29.

teka 5:15, leid-

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų-

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

Už telegramų reikia mokėti tik 50 centų, 
visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 
maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Sveikatos Dalykai
KĄ VALGYTI

J. Šyvė

Šiaulių miesto koperaty- 
vo susirinkimas

Nors daug dalykų prigelbsti
mums sveikiems būti kaip poil
sis, miegas, tyras oras, ir švaru
mas, bet vienas iš svarbiausių 
dalykų, kurį turime išmokti, yra 
žinojimas ką valgyti.. Reikia 
išmokti valgyti tokius valgius, 
kurie reikalingi augimui ir svei
katai ir nevalgyt tokius, kūne 
kunui netinkami. Geriausia 
maistas tas, kuris parūpina rei
kalingą medžiagą kūno užlaiky
mui ir augimui ir kuris palaiko 
virinimo organus gerame sto
vy. Geriausias pasekmes galima 
turėti valgant tris sykius į die
ną vartojant įvairius valgius ir 
vengiant tuos, kurie netinka.

Reikia vengti keptų valgių, 
nes jie sunkiai virinami ir ke
pant netenka didelės dalies na
tūraliu skonio.

Kiniui naudingi valgiai yra 
šie:

Pienas: Gauni daugiau maisto 
nuo pieno negu nuo kokio kito 
valgio. Jis lengvai virinamas. Jis 
parūpina svarbią mctjegą visam 
kunui.

Kiaušiniai: Kiaušiniai geriau 
suvirinami jei valgomi žali, min
kštai išvirti, paleisti verdančiam 
vandeny arba lengvai sukepinti. 
Jie priduoda daugiau geležies 
negu pienas ir gali būt vartoja
mi vieton daug kainuojančios 
mėsos.

Knuopos: Visos gerai išvirtos 
kruopos yra maistingos, ypač tos 
kurios turi bent kiek žievės kaip 
avižinėj kruopos. Išvirtos kruo
pos turi daugiau vertės kaipo 
maistas ir daitg, pigesnės negu 
kiti valgiai.

Duona: Kvietinė, ruginė, ir 
kukuruzinė priduoda daugiau 
maisto, negu balta duona.

Sviestas: Reikalinga valgyti 
daug gero sviesto. Jis prigelbs
ti sveikam augimui.

Vaisiai: Visi švieži vaisiai ir 
džiovinti vaisiai išvirinti yra 
sveika valgyti. Jie prigelbsti 
auginiui ir virinimui. ,

Daržovės: Valgyk daug švie
žių daržovių. Jos prigelbsti pa
rūpinti svarbių mineralinių ele
mentų. Kada šviežių daržovių 
negalima gauti, galima naudin
gai vartoti kenuotas daržoves.

Mėsa: Paprastai mes valgome 
perdaug mėsos. Užtenka valgy
ti tik porciją ant dienos.

Švieži vaisiai: Nors sykį į die
ną. Džiovinti vaisiai geri, bet 
negali užimti šviežių jų vietą. 
Jaunesnys vaikai turi gauti ap- 
elsinos skystimo kasdien.

Kruopos: Vartoti kasdien su 
pienu, pusryčiams ir vakarienei. 
Galima jas dėti į sriubą arba iš 
jų virti košę.

Riebumai: Daugiau riebumų 
duoti yra geriau negu cukraus. 
Geras sviestas yra reikalingas 
augimui.

Vanduo: Vaikai ir užaugę rei
kalauja daug vandens. Bet ne
reikia nuplauti valgio su van

deniu ir kitais gėrimais.
Geras pusrytis: Visuomet 

prieš einant į mokyklą — vai
siai, kruopos, pienas, duona ir 
sviestas. Jei galima minkštai 
suvirintas kiaušinis arba laši
niai.

Geri pietai: Kas nors šilto— 
sriuba, šokoladas arba suvirin
tos daržovės.

Reguliaris valgis: Valgyti tą 
pačią valandą kasdien.

Apsaugojimas nuo sukietėji
mo: Valgyti kvietinę ir sėlenų 
duoną: vaisius ir daržoves.

Gerai sukramtyti valgį: Duok 
užtektinai laiko valgiams.—Bū
ti linksmu.—Valgyti sėdint.

[FLIS]

Dar nuo okupacijos metų čia 
veikia taip vadinamas bendras 
koperativas. Kiti visi maisto 
koperativai yra surišti su kokio
mis nors organizacijomis, pav., 
tarnautojų prof. s-ga, šv. Juo
zapo d-ja ir k. Buvo laikas, 
kuomet minėtasis koperativas 
turėjo virš 600 narių įvairios 
socialės padėties: darbininkų, in
teligentų, smulkios buržuazijos 
ir k. Įvedus litus narių skaičius 
žymiai sumažėjo. Tačiaus pasta
ruoju laiku pradėjo stoti nariais 
darbininkai. Naujai įstoję darbi
ninkai su ankščiau buvusiais su- 

| darė daugumą, todėl nenuostabu, 
I kad buržuazinis gaivalas subruz
do ir susirūpino, kaip čia apsi
saugojus nuo darbininkų užpuo
lime.

4 gegužės įvyko metinis susi
rinkimas. Iš 98 narių dalyvavo 
52. Susirinkimas išklausęs val
dybos ir revizijos pranešimus 
apie koperativo darbuotę ir da
bartinę padėtį aštriai kritikavo 
tų organų veikimą ir reiškė ne
pasitenkinimo jų darbais. Iš- 
tikrųjų, koperativo stovis blogas 
skolų daug, prekių trūksta ir 
tos daugiau pritaikintos ūkinin
kams, nors narių mažai yra. Val
dyba ir jos sėbrai iš klerikalų ir 
liberalinės buržuazijos lagerio 
stengėsi pateisinti savo valdybos 
darbus. Susirinkimas pareiškė 
valdybai nepasitikėjimo, kuri 
tuojau ir atsistatydino. Vieton 
jos išrinkta iš susipratusių dar
bininkų; kunigai ir buržuazine 
inteligentija jokiu budu nenorė
jo sutikti su įvykusiu faktu. 
Įvairiais budais ieškojo prieka
bių iš formulės pusės susirinki
mo nutarimams anuliuoti. Ei
nant įstatais surinko 10% 
bendro narių skaičiaus parašų 
ir pareikalavo sušaukti antrą 
susirinkimą būdami įsitikinę, 
kad jie sudarys daugumą ir vi-

White Star Line
i N, Y. — Cherbourg — Southampton 
' Išplaukimai subatomis. 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 (8rd klcsa)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Belgenland & Lapland
Viskas užrakinama, privatiški pasl- 

j dėjimai. Geras maistas ir visi pato- 
, gumai. Atsišaukite prie vietinių agen

tų arba
Pasažierių Departamentas

127 So. State St.. Ch’cauo, 1H.

NORTH 
GERMAN

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai i 

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

NORTH GERMAN 
LLOYD

100 No. La Šalie St. 
Chicago. UI.

Garsinkites Naujienose

IF

sus nutarimus 4 gegužės susi
rinkimo anuliuos. Tačiaus skau
džiai apsiriko. Gegužės 25 įvyko 
antras, jų pavadintas nepapras
tas susirinkimas. Prieš bendrą 
kunigų ir liberalinės buržuazi
jos frontą darbininkai irgi su
glaudė savo eiles. Kilo dideli gin
čai. Darbininkų priešai nėrėsi 
iš kailio norėdami įtikinti, kad 
pirmojo susirinkimo nutarimai 
neteisėti. Argumentai labai juo
kingi ,net vaikiški, ką aiškiau
siai įrodė draugai Venclauskis, 
Markelis ir k. Darbininkai ir 
proletarinė inteligentija liko nu
galėtojais: susirinkimas pripaži
no visus nutarimus teisėtais ir 
nutarė nesvarstyti patiektos 
dienotvarkės apart 1923 m. apy
skaitos, kuri dėl buržuazinio gai
valo sabotažo liko nepriimta 
pereitame susirinkime. Tokiu 
budu koperativas liko darbinin
kų rankose. Dabartinės valdy
bos uždavinys sutraukti daugiau 
narių iš darbininkų, kad tuo bu
du sustiprinus koperativą ir iš
vysčius jo prekybą.

PIKNIKAS MIŠKE
Rengia

Draugyste šv. Jurgio, 
Kankakce, III.

Birželio 29 d., 1924 m.
Kankakce Miške

Arti upes.
Kviečiame atsilankyti vi

sus lietuvius ir lietuvaites iš 
visų apielinkių ir pasigerėti 
tyru oru.

Kviečia Komitetas.

Ar žinai

Kad kramtomoji guma netiktai iš- 
budavojo puikinusį budink?}. Chicagoje, 
bet dabar yra skaitoma kaipo viena 
iš svarbiausių manufaktūros dalių 
šioj šaly ir, jog paskutiniais praėju
siais metais buvo išparduota už dau
giau, kaip keturiasdešimta milijonų 
dolerių. Ar žinai, kad Turkiškas ta
bakas Helmar Cigaretuose yra ty
riausias tabakas dėl rūkymo ? Pa
bandyk permainai Turkišką tabaką, 
jis Jums patiks, kaip ir kitiems pa
tiko.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
SpeciaJė Generalė Vidurvasario Ekskursija Tiesiai j

LIETUVĄ
per Klaipėdą laivu S. S. POLONI A

Šis laivas yra žinomas tarpe lietuvių kaipo labai parankus, nes mes 
gauname daug laiškų su pagyrimais nuo musų pasažierių.

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

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
/ 9 Broadway, N. Y.

T---- “
į : r .• . _ - ' ’ . ' / ■

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon-per telegramų. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didele ar maža suma, visvien ar trumpas ar ilgas adresas. Pinigai išmo
kami Lietuvoje į tris ar keturias dienas.

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

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

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė ..................  -................................................z........................ -............

Numeris namo ar bakso........ ............................. ....gatve ............................................................ . ..........

Miestas ................................................ ................4— Valstija ........ ...............-....................... —-............
I

Indedu moncy orderį (ar pinigais) ....................  dolerių .......  centų ($.......... )

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumą litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Vardas ir pavardė .............._......... ............................................................................ .............................

Kaimas ............................................  ................... Valsčius ........................................................ ...........

Paštas ...............................................   r... Apskritis............ ......... . ................................ ........

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

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

ATVIRAS LAIŠKAS
MOTERIMS

Pasako kaip Mrs. Vogel’s be
galo dideli skausmai ir kaip 
ji atgavo savo sveikatų su 
pagelba Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Compound

Detroit, Michigan. — “Mano skaus
mai buvo dideli, skaudėjo mano nuga

rą visą varstė skau 
smai, o ypač kai
riame šone, taipgi 
turėjau galvos 
skaudėjimus ir ne
migęs naktis. Mano 
liga prasidėjo kuo
met turėjau 15 me
tų amžiaus ir ji vis 
dauginosi, kuomet 
aš augau ir senė- 

* jau. Maža knygutė 
buvo palikta pas 

mano duris ir aš perskaičiau ką Ly
dia E. PinkharrZs Vegetable Com
pound yra padaręs moterims ir nu
sprendžiau pabandyti jas. Po pir
mos savaitės aš galėjau gerai mie
goti, pranyko pas mane nervišku
mas ir aš turiu daug geresnį apeti
tą. Daktarai vis man sakė, kad tik 
operacija gali man pagelbėti, bet aš 
netikėjau j operacijas. Nuo to laiko 
Vegetable Compound pradėjo man 
pagelbėti, aš daugiau nekenčiau di
delių skaudėjimų, jaučiu stipresnė, ir 
galiu dirbti savo darbą. Maloniai pa
sakau savo draugams, kad jos pągel- 
bsti, kur kitos gyduoles-nepagelbeda- 
vo”. —Mrs. Gus Vogei, 6608 Pelouze 
St., Detroit, Michigan.

Rekordas 50 motų tarnavimo turi 
pertikrinti moteris gerume gyduolių 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound.

be

Tel, Pulman 6147 Į

ROSELANDO OFISAS:
11132 So. Michigan Avė. '

2 iki 7 vak. m ~ ’ 1

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

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

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

4204 Archer Avė., Chicago, 111.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas ii 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakaro nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėluieniaiš nuo 9 iki 12 pietį.

Telephone Lafayette 4543

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.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

NORĖDAMI] 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSK 

ANT NAUDOS. >

S, L FABIONftS CO,

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. BoJevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. *

K. GUGI8
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom SU Room 111-11 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-0 
Gyvenimo vietai 

8823 So. Halsted St.
Tel.: Boulevard 1810

Valandos: aua 6 iki g v. ▼. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 Ud 13 ryte.

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2562

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentas, 
perkant arba parduodant Lotus ; 
Namus, Farm a m ir Biznius. SkoM-f 
na Pinigus ant pirmo morgitiaas i 

lengvomis iilygomis.
...... .  ' ,i /

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 Wekt 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

S. W. B ANĖS, Advokatas 
Vai.: 9 A. M. iki 5 P. M.

Room 909 Chicago Trust Building 
73 West Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2910 
Rez. 3203 So. Halsted 84.

Yards 1016. Vai.: 6 iki 0 vai.

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas

Dienomis Room 514-616 
127 N. Dearborn St., 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana A 

Te!.: Pullman 6877.

50 litų .....................................
100 litų ..................................... ...... ........................t... 11.00

600 litų ..... ........
700 litų ........................

, ....................... .......  $62,75
....;.... :.....   73X10

200 litų ............... :........... ......... .................................   21J25 800 litų ........................ .....................................   83.25
800 litų .......................... . ........ ................................... 31.75 900 litų ....................... ......................................... 93.50
400 litų ..................................... ................................... 42.25 1000 litų ........................ .................  103.75
500 litų .................................... ................................... 52.50 5000 litų ........................ .. ............   514.25

(Stambesnėms sumoms specialia kursas)
1

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

PINIGAI
Iš

Roselando
Lietuvon

Roselandiečiams ir ken- 
singloniečianis artim
iausia įstaiga pasiunti
niui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aplieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Boselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai

čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

I A. E. STASULANI I
I ADVOKATAS

Ofisas:
■ 911 Chicago Temple Bldg.

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

11 S. La Šalie St., Rooin 2001
• Tel. Randolph 1034 —* Vai. nuo 9-5 I 

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

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

V— ------------------------------ /

V. W. RUTKAUSKAS f 
Advokatas

29 Be. La Šalie St. Room SU
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St„ Ctdcage I 
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN
ADVOKATAS
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiai 

: pirkdami nuo musų.
PEOPLES PLUMBING AND . I 

HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221,
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Vyčiu piknikas su peštynėmis

Pasikorė

Darbai sustojo

DOXES cf

Gamintojai augščiausios

ra.

KORESPONDENCIJOS

Pittsburgh, Pa.
5LA. 86 kp atstovas J. K. Ma

ži ukna sunkiai sužeistas.

HOMESTEAiD, PA.
Geg. 25 d. buvo vietos Vy

čių piknikas, kuris užsibaigė 
smarkiomis peštynėmis tarp 
pačių Vyčių.Birž. 20 d., šiandien liko sun

kiai suželtas, bevažiuojant tro-' 
ku, J. K. Mažiukna, žinomas 
pittsburghietis veikėjas ir SLA. > 
darbuotojas.

Mažiukna per eilę metų dirbo 

Lietuvių Kooperatyviškos Drau
gijos Krautuvėje kaipo vedėjas 
ir kiek laiko atgal jis buvo pa
davęs draugijai rezignaciją, ale 
draugija vis jo neatleido tol, kol 
jis nesupažindins naujo vedėjo 
su biznio dalykais, ale ir kol ne
išmoks troką važinėti. Mažiuk
na tikėjos, kad jau ši savaitė 
bus jo paskutinė savaitė ir jog . 
naujasis vedėjas Jokubauskas 1 
bus susipažinęs su savo nauju-1 
ju darbu, ir todėl jis rengėsi va-i 
žinoti į SLA Seimą nuo86 kp.

Nelaimė įvyko sekančiai: Ma-1 
žiuknai ir Jokubauskui išvažia- į 
vus su orderiais, troka draivino 1 
Jokubauskas. Jiems norint su
stoti prie tūlos stubos, jų tro- 
kas įbėgo į kitą stovinčią maši- į 
ną ir jų troko trukdami stiklai 
drūčiai Mažiukuos ranką su
pjaustė. Jis tuojau buvo nuvež-• 
tas į ligoninę. Daktarai surai-1 
šiojo, subandažavojo jam ranką | 
ir prisakė kad jis nejūdytų ran
kos piršto per kokias tris savai
tes. Mat rahkos gyslos yra pa-1 
žeistos, tai bijoma, kad rankos skirtas 
pirštam ne pakenktų. Jokubaus- mokytojų suvažiavimas Vilniuj 
kas liko visai nesužeistas.

Gaila pittsburghiečiams, kad ! Sąjungai 
Jonas K. Mižiukna negalės daly- mų lietuvių mokyklų 
vauti SLA. Seime, nes jis yra 
ne tik veiklus SLA. narys, 
taipgi yra dalyvavęs auksiniam Jab 1 . . .. i . _ • i • — • i ą/nr/i

G1RARDVILILE. PA.
Geg’. 21 ei. rastas krūmuose 

pasikoręs Andrius Pikalauskas, 
50 m. amžiaus. Jis labai ger
davo ir viską pragėręs atėmė 
sau gyvybę. Paėjo iš Simno DRAUGAI TAUTIEČIAI

JU BUVO TEISYBĖ!

MM Sm i

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi- 
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, . kraujo, 
inkstų, pūslės ir šlapumo U- 
n*

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUšERKA

8191 So. Halsted St., kampas 31 gat 
Tel. Yards 1119 

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

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

Sėkmingas Mokslo Draugi
jos koncertas

SO. BOSTON, MASS.
Geg. 25 d., Lietuvių Žiny- 

čioje buvo Mokslo Draugijos 
antras koncertas. Koncertas 

I savo gerumu pilnai pavyko. Ta 
‘ draugija be to tankiai rengia 
mokslines paskaitas.

BAiLTIMORE, MIDI. į
1 Kriaučių darbai visai susto- 
i jo. Kitos dirbtuvės irgi'mažai 
i dirba.

NELEIDŽIA LIETUVIŲ MO
KYTOJŲ SUVAŽIAVIMO.

Lenkai bijodami, kad pasi- 
birželio 9 d. lietuviu

“žmonės pasakojo tėvynei, kad 
Amerika palaiminta viskuo kas ge-

Aš tam tikiu, nes rukau 
HELMARS Jie duoda linksmy
bę, laisvę ir užganėdinimą su kiek 
vienu durneliu ”

Tai grynas Turkiškas Tabakas ku
ris yra į HELMAR Turkiškus ei- 
garėtus duoda kiekvienam rūkyto^ 
jui smagu jausmą šio smagumo
negausit rūkydami pigius cigare
tus maišyto tabako pekiuotus po-
pieros pundeliuose

HELMARS yra absoliutiškai
gryni ir jpekiuoti j kartono 
skrynutes kad jie nelužtų

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina į Turkiškus

konkurse ir laimėjęs, rodos, 3- 
čią dovaną ir yra Prieglaudos 
Namo Komisijos narys. Jis buvo 
SLA. 86 kp. vienbalsiai išrink
tas į SLA. Seimą, žinom trumpu 
laiku 86 kp. gal nesuspės kito 
atstovo išrinkti. Gaila.

neišdirbtų memorijalo Tautų 
i dėl lenkų persekioji- 

Vilnijoj 
ir nepriimtų protesto dėl Vil- 

, ale n*aus krašto priskyrimo Lenki
jai, nutarė neduoti leidimo su
važiavimui. Tokiu budu lietu
vių mokytojų suvažiavimas ne
įvyks.

SLA. Seimo atstovai išvažiuoja 
iŠ Pittsburgho

Miesto ir apylinkes atstovai i 
važiuoja iš Pittsburgho nedėlios 
rytmety, 8:40 vai. nuo Pennsyl- 
vanijos gelžkelio stoties. Sekanti 
atstovai: iš Bridgeville, Pa., 
90 kp., J. Kazlauskas ir S. 
Bakanas; iš Pittsburgh, Pa., 40 
kp. —P. Marmokas, gal ir Dak
tarė Baltrušaitienė; iš Coal Cen
tre Pa., 95 kp.—A. Kubilskas; 
iš Carnegie Pa., 128 kp. — J. 
Gataveckas; iš McKees Rocks, 
Pa., 286 kp. — J. Miliauskas; iš 
Braddocks Pa., 152 kp. — P. Ur
bonas. N. S. Pittsburgh, Pa., 86 
k p. gal neturės atstovo, nes jų 
išrinktas atstovas J. K. Mažiuk- 
na yra sužeistas.

Iš Pittsburgho apylinkės gal 
ir daugiau atstovų važiuoja j 
SLA. Seimą, ale aš da kol kas ne
turiu žinių.

Kiek teko patirti iš Pitts- 
burghiečių atstovų, tai jie dau
gel SLA klausimų laikysis vie
nybės, nors tarp jų yra gana 
skirtingų nuomonių. Tarpe va
žiuojančių atstovų yra visokių 
pažiūrų veikėjų: socialistų, san- 
dariečių, komunistų. Yra ir be- 
partyvių. Bet, manoma, kad 
jiems SLA. reikalai yra pirmoj 
vietoj. Nors ir ne visi vienaip 
supranta SLA. reikalus, ale pas 
visus yra gerų norų.

Laimingos kloties visiems 
pittsburghiečiams atstovams ke
lionėj ir seimo darbuose.

—Reporteris.

'Am!!'

ouse 1691

SKirt 1917
Lmb 66,5

rųšies Turkiškų ir hgyp-
tiškų cigaretų pasauly.

JO

DOVIERNASTIS
(Ingaliojimai)

įvairios Žinios
čia gimusių lietuvių vakaras

NEW BR1TAIN, GONN.
Geg. 25 d., Amerikos Lietu

vių Sąjunga, susidedanti iš čia 
gimusių lietuvių-vaičių statė 
scenoj “Kerštinga Meilė”. Pas
kui buvo koncertas. Vaidini
mas buvo labai geras, taipjau 
ir koncertinė dalis.

privatiikų gydymui kambarių
Ola atėję gauna 

g iri ausį Ameriko
nišką i* ^ope- 
jišką bužą gfdy- 
mo. DitkUi skai
čius žmotią U<y- 
domų kasdien per 
Dr. Ross. lutei- 
kili duoti
geriausj medikai] 
patarnavimų že
miausia kaina. To
kį mokestį gali kiekvienas išteslt 
mokėti, taip kad nei vienas nereika 
lauja užmesti bavo ligą.

Patarimas dykai.
Žinokite apie save tiesą. Visiika pa

slaptis yra užtikrinta.

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 
Priėmimo
Valandos:

kambarys 506 dėl vyrų, 
kambarys 598 dėl moterų
Kasdien nuo 10 ryto iki E 
vai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 vai 
ną. Panedėlyj, seredcfr ii 
■u bato j e nuo 10 vai. ryte 
iki 8 vai. vakare.

X-RAY EGZAMINACIJA $1.00
t Vyrai ir 

moterys ne 
žiūrint kaip 
ilgai j ų s 
kenčiate ir 
ką kiti (lak 
tarai paša 
kė jum s, 
ateikite i r 
tegul X - 
Ray pasa
ko tiesą.

Moksliškas egzaminavimas su moder
nišku X-Ray prašalina klaidas — su- 
;eikia geras informacijas, nes yra ma- 
:omi sergantys organai. Egzamina
vimas nekenksmingas, neskaudus ir 
nereikia nusiimti rūbų.

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

“Kraujas yra gyvenimas”. Intro- 
Venous 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 ejjzamfnaci ia.

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
Dr. R. G. McCarthy,

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

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vak. Pa- 
nedėly, seredoj ir subatoj nuo 9 rvto 
iki 8 v. nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dien.

Tel. Boulevard 4115
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 So. Asland Avė. 

arti 47 gatvės
Gydo užsisenėjusias ligas plaučių, 
širdies, moterų ligas. Specialistas 

venerinių ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

5:30 iki 8:30 valandai vakare. 
Nedėlioj nuo 11 iki 12 vai.

z

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

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

Optomitriit 
TiL Boulevard <487 
4«4» 8. lihland Avi 
Kampai 47-tM tat 

S-roe Inboba

Frnnklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJėn nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa- 
RRuly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neSa mėnesius gydymo. Atsiųskite i 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S; A.

Tat Blvd. 8188 
M. Woitkevtfi

BANIS j
AKUiERKA ’ 

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa- 

$ tarnauju mota- 
rims prie gimdy
mo kiekvienam* 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūri- 
j imą. Duodu 
įtarimus moterimi 
ir merginoms dy
kai.

3118 Soith . i 
Halsted St. ’

X^~DR. HERZMAN-^lt

Gerai lietuviams žinomas per 11 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chraniikas Ilgai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausias metodus X-Ray ir kitokiai 
elektros prietaisus.

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

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

( Dienomis: Cinai
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
Telefonai!

841S So. Halsted St.
Vai.t 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki &
Nedėlioims nuo 10 iki L 

Te. Boulevard 7679

III

For Headache
Siek Stomach

One or two Orangeine powders brace you 
right up, the pain Is gone, your stomach 
seltles, nerves relax, the entire system 
rosponds. Perfect medicine for men or 
women, prevents nearly all stekness. Got 
a 10c pkg. Orangeino powders of any 
druggist. Millions used yearly. They never 
fail. Fonnula »n every pkį>'. No narcotica.

OraNgeiNe
(Powder«)

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams.

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

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

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephom Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avi.

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

/

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17CI W. 47tk St.
Valandos nuo 8 Iki 12 dienų, noo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

Bliuzka No. 1691.
Sejonas No. 1917.
Išsiuvinėjimas No. 665.
Tamstai negali nepatikti ši suknia. 

Juk ji graži, ar ne? Juk ją smagu 
dėvėti, ar ne? Lengvai pasisiusi ir 
maloniai dėvėsi.

Sukirptos mieros 16 metų, 36, 38x 
40, 42 colių per krutinę. Bliuzkos ir 
sejono pavyzdžiai skyriumai parsiduo
da, pavyzdžio No. 665, kaina yra 15 
centų extra.

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

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

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

vv^v^*****

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

> Į II. —... I I H— ■ ,

Ofiso tel. Boulevard 9693 • 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31 st Street

Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedėliomis 10—-12 dieną.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phonsį 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phone 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:89 vakare. Del specialių 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, IU.9

■>

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, III

i GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan StM Chicago. 
Telephone 

Boulevard 2166 
Valandos 

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

■ 111,1........... 3 - 11

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

8601 So. Halsted St.

Dr. S.MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

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.

3
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Published Daily Except Sunday 
Bz The Lithuanian Havre Pub. Co., Ine

Editor F. fizijaltla

u 1789 South Halatad Strtal 
k Chicago, UL

Talephone JKoosavalt 8b(MI
B — .. — - -- ----- . '------- - -} - —

Subscription Katrai
$8>JC per y e ar in Canada.

k $7.90 per year outsida of Chicagu.
fh.GO par year in Chicago.

8c per corpy.

Entared ai Saeond Gaga Matas* 
March 17th, 1914, at the Post Office 
pi Chicago, lik, undai the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriuzi. 
aakmadienius. Leidžia Naujieną t'to- 
drovi, 1739 So. Halated SL, Chicago 
£11. — Telefonas! ItooMvalt 8t' 33.

Jeigu neturtingas negali 
pinigiškos bausmės susimo
kėti, tai nekreipiama domės 
į jo širdį, bet ir su 
širdim” siunčiama į 
mų.

A. Janulaitis

“silpna 
kalėji-

Pusinteligenčiai eksportui

L tiimoiėjnno kalnai 
Chicagoje — paltui

Metams----------  $8.01
Pusei metų 4.00
Trim® minciianae . 2.00
Dviem mėnesiam ................. 1.60
Vienam minėsiu! _—---- L-t «75

Chicagoje per neiiotojul
Viena kopija —.... .......- ..... ... 8c
Savaitei------------------ - 18c
Mėnesiui ______........ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltui

Metama.......................................... $7.00
Pusei metų _______ _ ,, ___- 8.50
Trims mėnesiams___________ - 1.75

. Dviem minasiam  _____ 1.25
Vienam minėsiu!..................  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ...........   $8.00
Pusei metų ...........  4.00
Trims mėnesiams ..........  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu, kartu su užsakymu.

Amerikos Inžinierių Ta
rybos pirmininkas, James 
Hartness, pareiškė, kad 
Amerikoje darbininkams te
reikėtų dirbti tik penkias 
valandas dienoje, jeigu butų 
geresnė kooperacija indus
trijoje. Tatai esu butų ga
lima padaryti prie dabarti
nių sųlygų, nelaukiant to
limesnių išradimų mokslo ir 
technikos srityse. Daugiau 
to: dirbant penkias valan
das dienoje esu būtų pada
roma daugiau, negu šian
dien kad padaroma į 8, 9 ar 
net 10 valandų darbo dienų.

Bet, suprantama, prie šių 
dienų kapitalistinės siste
mos, kur į valdžios viršūnes 
įsigauna visokie pigios rų- 
šies politikieriai, apie pen
kių valandų darbo 
įvedima tik svajoti 
ma.

dienos

Anglijos premjeras Ram- 
say Mae Donald pareiškė, 
kad valdžios vairas turėtų 
būti mokslininkų, o ne poli
tikierių rankose. Šalį turė
tų tvarkyti tokie žmonės, 
kurie moka permatyti daly
kus, o ne politikieriai gau
dantys šiltas vietas ir tar
naujantys Wall stryčiui.

ant $1,-

Lygybė prieš įsatymus vi
siems piliečiams! Ta lygy
bė ant popierio yra Ameri
koje. Bet tikrenybėje tai 
kas kita.

New ; Jersey centralinio 
geležinkelio buvusis mana- 
džerius prisipažino apgavęs 
valdžių laike karo
000,000. Teisėjas English 
paleido prasikaltėlį sumokė
jus jam $12,500 bausmės. 
Teisėjas tokių mažų bausmę 
paskyrė todėl, kad prasikal
tėlis turįs “silpnų širdį” ir, 
žinoma, negalėtų pakelti ka
lėjimo sunkenybių.

Prasikaltėlis yra turtin
gas žmogus. Sumokėti tų 
pinigiškų bausmę jam nieko 
nereiškia. J kalėjimų jis ne
pateko todėl, kad turėjo pa
kankamai pinigų išsipirkti. 
Jeigu jis pinigų nebūtų turė
jęs, tai nebūtų jį išgelbėjusi 
‘‘silpna širdis”.

Lietuvos laikraščiai jo “ministerių” bylomis. Jo ka
ro “ministerio” Dr. Vankino 
byla perduota karo teismui.

(Elta).

EKSKURSIJĮOS? PALYDOVAS

Nežiūrint į tai, kad dabar 
esantieji Lietuvos laikraščiai 
mdžai turėdami sau skaitytojų 
bei apmokamų skelbimų randasi 
sunkioj padėty, vienok paskuti
niuoju laiku laikraščių skaičius 
labai pasidaugino ir vis dar te- 
besidaugina. šiuo metu be esa
mųjų trijų dienraščių — “Lietu
vos”, “Lietuvos Žinių” ir “Ry
to” išeina dar* daugybė įvairiais 
pavadinimais savaitraščių, mė
nesinių žurnalų ir kitokių ne
periodinių leidinių. Pažymėtina 
tai, kad laikraščiai šiuo metu 
Lietuvoj yra leidžiami ne tik 
naujos valstybės sostinėj, Kau
ne, bet iir gilios provincijos mies
tuose ir net įžymesni miesteliai 
kaip tokie Biržai, Telšiai, Uk
mergė ir k. irgi turi savo laik
raštėlius.

Paskutinėmis dienomis Kaune 
pasirodė dar du nauji žurnalai 
—tai Lietuvos Karo Invalidų 
organas “Vyties ženklas” ir 
Neo-Lituanios studentų draugi
jos organas “Jaunoji Lietuva”, 
o pirmose birželio mėnesio die
nose išeis pirmas numeris Lie
tuvos Valstybinių Įstaigų Tar
nautojų Profesinės Sąjungos 
organas. Gi tautinės pakraipos 
pašaipos ir kritikos savaitraštis 
“Musų Mintis”, kuris ankščiau 
Komendanto nusprendimu buvo 
nubaustas 5000 litų pabauda ir 
nesumokėjęs redaktorius, buvo 
pasodintas kalėjiman dabar ant
rą syk paliovė ėjęs ir kaip gir
dėt nebeišeina dėl stokos lėšų. z

Toks nepaprastas Lietuvoj 
laikraščių padaugėjimas yra 
ženklu, kad krašto piliečiai ap- 
švietos ir kultūros srityje pla
čiais žingsniais žengia pirmyn.

—Lietuvos darbininkas.

Įvairenybes
KAIP KOVOJOME UŽ 

SPAUDĄ
K ______________________________

Vienas lietuvių laikraštis, 
1894 metų, aprašo vieną įdomų 
atsitikimą su žinomu knygnešiu 
Jurgiu Bieliniu. Štai jis.

“J Lietuvą negalima kitaip 
gabenti jokių lietuviškų knygų 
ir laikraščių, kaip tiktai kontro- 
bandos keliu. Taigi Lietuvoje 
randasi tokie žmonės, kurie ne
ša per rubežių lietuviškas kny
gas ir laikraščius iš Prūsų ir 
Amerikos. Toki nešikai neker
tą patenka į nagus “objezčikų” 
arba kitokių negerų žmonių; 
pražudo visą savo našulį, o ne
kartą ir patiems tenka nuken
tėti”.

“Garšviuose, Naumiesčio pa
rapijoj, Panevėžio apskr. yra 
drąsiausias nešikas lietuviškų 
knygų ir laikraščių, Jurgis B... 
Jisai Vasario mėnesyje buvo 
pražudęs viską ką tik nešė, da
bar jį vėl ta pati nelaimė patiko. 
Šį kartą jis turėjo 20 ekz. “Vie
nybės”, nuo 1 iki 13 N. 80 ekz. 
“Ūkininko”, nuo 1 iki 3 N. 
“Varpo” 30 ekz., nuo 1 iki 3 N. 
Tas viskas pateko į nagus mas
koliškos policijos. Bet dabar tai 
buvo kaltė paties Jurgio B... Ji
sai pakavojo tuos laikraščius į 
rugius savo susiedo, o tasai apie 
tai nežinodamas, radęs radinį 
parsinešė namo. ' Jurgis tai pa
tyręs pradėjo jį vagyti; ant galo 
ketino peršauti su revolveriu. 
Ūkininkas, matydamas, kad Jur
gis įpykęs, pradėjo rėkti visa 
gerkle ir šaukti pagalbos, kad ji 
galvažudžiai užpuolė. Ant riks
mo subėgo visas kaimas, o Jur
gis jau turėjo smukti šalin... Šie 
begėdžiai suėmė tą viską K ati
davė policijai į nagus”.

“Argi nebūtų buvę geriau gra
žiuoju susitaikyti, negu masko
liams viską padovanoti?”

MOTERIMS 10 ĮSAKYMŲ

Amerikonų milijarderis Ro- 
ckefeller Klevelande pastatė baž
nytėlę, kurioje kunigas Bustard 
paskelbė šiuos dešimtį įsakymų:

1. Vesk iš meilės, o ne dėl pi
nigų. Tinkamas ir geras vyras 
be pinigų yra vertingesnis negu 
pinigai silpnučių rankose.

2. Dėvėk nei per ypatingus, 
nei per paprastus rubus; geriau
sia mtida yra ir lieka paties sko
nis.

3. Moteris su persiaurais sijo
nais ir vyrai su lopytomis kelnė
mis sudaro paprastai nepaprastą 
vaizdelį.

4. Jei nori būti namų karalie
ne, tai nepraleisk savo dienos ne 
namuose.

5. Buk kantri ir sutartinga. 
Manyk apie savo vyrutį viso ge
ro, tą patį turėtų ir vyrai daryti.

6. Nekliudyk savo smulkiais 
nepasitenkinimais kaimynus; 
jie jau vis vien turi savo vargą.

7. Nenorėk iš veidrodžio su
laukti gražumo, kurio motina 
gamta tau nesuteikė.

8. Neapleisk savo vaikų. Buk 
jiems griežta, bet ir teisinga. 
Mokink juos iš anksto tapti sa
vistoviais..

9. Tramvajum važiuodama ne
sakyk konduktoriui, kad tavo 
vaikas yra 6 metų, jei jis jau 
yra 8 m. Vaikas matydamas 
tokį pavyzdį prisiniokins me
luoti.

10. Neužmiršk, kad namai yra
moters karalija, kurioje ji yra 
absoliute valdove ir kad ji mo
terystėje yra koristitucionalinė 
suvenerė. (“T.”)

leistas, jų pačių vargu išdėtas, 
negrįždavo Lietuvon jokiu pavi
dalu. Ar liovėsi Lietuvoj jos 
gamyba ?

II.
Pusinteligenčių fabrikacija ne 

mažėja, bet didėja. . Pirma jų 
duodavo “Švedai”, nebuvę gim
nazijoj ,dabar jų duoda “gimna
zijos”.

Neretai spaudoj užtinkame 
kalbų apie jų visiems žinomas 
kliaudis. Patys mokytojai ne

didelio mokslo, o čia dar trūksta 
knygų, be jų nedaug ko teiš
mokiusi. Gimnazijų ir progim
nazijų Lietuvoje priviso begalės, 
užtat maža ūkio mokyklų, ir tai 
Lietuvoje ūkio šalyje! Rodos 
visai nėra amatų mokyklos. Už
tat viena įle lietuvių grupė, ku
rios skaičius visai mažutis. Kau
ne turi savo amatų mokyklą! 
Berods spauda puolė ne sykį da
bartines gimnazijas, bet nedrą
siai, tačiau rados ir jos gynėjų. 
Vienas tokių gynėjų išaiškino 
tat dideliu musų ūkininkų iš
mintingumu; jie žiną ką darą, 
instinktu nujaučia, be to jie gei
bią mokslą! Ūkininkams gali 
gimnazijos patikti, bet ar tei
singai—abejoj u. Veikiausiai
bus tat pataikavimas tamsiąja! 
miniai; tat yra žalinga ateičiai, 
nors dabarty kai kam ir pravers
tų. Ir tikrai, neveizint skirtu
mų visuose kituose dalykuose, 
ūkininkų partijos nelabai nori 
kliudyti tą klausimą, velija pra
eiti pro šalį.

Abejoju, kad mokslo meile 
vaduotus! fnusų ūkininkai, leis
dami vaikus į gimnazijas, į uni
versitetus. Svetima jiems yra 
lotynų gramatikos, algebros, ge
ometrijos, visa tat jiems nesu
prantama ir nežinoma, o rupi tik 
diplomas ir tik tas, kurs jiems 
naudingas. Jie nori padaryti iš 
savo sūnaus “poną”, kad nekęs
tų skurdo, kaip jis pats. Taigi 
ūkininkai vaduojasi savo vaikų, 
o ne mokslo meile. Iš kitos pu
ses norėtų savo ūkį palaikyti vie
nam iš savo vaikų, nes nenori jo 
skaldyti, ir dėlto kitus vaikus 
kitaip aprūpindavo. Jei ūkinin
kas suprastų mokslo reikšmę, 
tai pilna butų ūkio mokyklų, o 
jų nėra, ir dagi juokias iš tų, 
kurie sako, jog galima ūkinin
kauti “iš knygų”. Jei tėvai ga
li kur pasirinkti sunui profesiją, 
tai‘būtinai pelningą, dėlto daro 
išimties dar aukštesniajai ūkio 
mokyklai, iš kur išeis dideli ūkio 
tvarkytojai, o į pradedamąją 
ūkio mokyklą neleidžia, nės ta
riu, kad namie, sako ūkini, tas 
mokslas — tai tik gaišins laiko. 
Ką gali išmanyti apie' gimnazijos 
gerumą, ko jo sūnūs pramoks, 
jei pats nėra joje buvęs. žino 
vieną, įsitikinęs šventai, kad tai 
kelias į “ponus’, kad taip reikia, {čekistams pavyko surasti vieną 
taip būdavo pirmiau.

Leidžią į gimnaziją visi; kas 
gali ir kas negali. Iš pradžių 
duoda vaikui kiek maisto, paskui 
jo pritrūksta, apgyvendina jį pi
giuose, ■ nesveikuose butuose. 
Sveikas, daugiausiai išbuvęs ty
rame ore sodietis negali supras
ti ką tai reiškia nesveikos dvo
kiančios miestų lindynės, baisus 
oras. Ir sveikas sodiečio vaikas, 
baigęs gimnaziją, virsta trumpa
regis išvargęs, nesveikais vidu
riais, mažomis žiniomis, o pla
tus noras “pony” gyvenimo lieka 
nesumažėjęs. Jei to noro neturi, 
taria tėvai, kad pražuvę pinigai.

Kartais vaikui pasimokinus 
kelerius metus, tėvai jau trūks
ta lėšų, reikalinga esti pašalpos, 
daromos rinkliavos ir t.t.

(Bus daugiau)

L
Prieš karą Lietuva išveždavo 

į užsienius ūkio gaminių:'javų, 
linų, kanapių, gyvulių, miško. 
Visa ta žalioji medžiaga išeida
vo pigiai, kartais grįždavo atgal, 
tik jau apdirbto pavidalo. Mes 
paskui pirkdavome, rasdami, 
kad tai geras užsienio dalykas.

Dabar jau ima virsti kitaip. 
Pradedame eiti nuo javų ūkio 
prie gyvulių ūkio, pradedame iš
vežti daiktus ištisai ar pusiau 
išdirbtus, tinkamus vartoti. Bet 
tai tik pradžia. Jau imame ap- 
dirbinėti vilną, jau pradedame ją 
verpti ir austi, bet ir tuo atžvil
giu dar netoli tenuėjo Lietuva. 
O ką čia kalbėti apie varžytines 
su užsieniu! Sako, musų dar
bas esąs blogesnis, kiti randa, 
kad ir vilna esanti menkesnė, ir 
gale perkame svetimą, gerą gė

dai’ daugiau

G. Stanley Hali, 
žymiausių Amerikos psicho
logų, kuris prieš keletu sa
vaičių pasimirė, buvo labai 
aukštai pastatęs Clark uni
versitetų (Worster’y). Ral
fui pasitraukus, universite
to prezidento vietai tapo pa
skiras Wallace W. Atwood. 
Nuo to laiko Clark universi
tetas ėmė smukti. Pasitrau
kė geresni profesoriai. Ne
žiūrint į tai, kad universite
to kūrėjų noras buvo nevar
žyti jų įstaigoje nuomonių 
laisvės, prieš dvejetų metų, 
Atvvood sustabdė rfčott Nea- 
ringo prakalbas, užgesinda
mas salėje šviesas. Toks pa-llumbę ir, žinoma, 
sielgimas sukėlė didelį skan- šlamšto. Linų dar neaudžiame, 
dala. Ir kadangi Atwood tik verpiame audimui namie, 
nesiliovė vartojęs savo atža- tai«‘ drobės ^vo neturime tu- 
gaieiVIS U politikų, tad dpo-Llirį ro(|os pigiausia padaryti, 
zicija prieš jį nuolat didėjo. perkamos užsieny. Daugiau pa-

Dabar pranešama, kad žangos su sviestu, kiaušiniais, 
buvusieji Clark universite- Skubinamės gerinti veislę, ga- 
to studentai (kai kurie jų bendatnies galvijų ir paukščių 
yra pasižymėję moksliniu- ls T.x .v x.i . . . / . . Pirmiau Lietuva išveždavo
kai ir eina profesorių parei- Lvetul. skersti gyvuliuS) paukš. 
gas Įvairiuose universite- čius. Dabar šitoj srity padaryta 
tuose) siunčia rezoliucijas, revoliucija. Vailokaičių “Mais- 
kur reikalaujama prašalinti tas” pats skerdžia vietoj, išveža 
Atvvoodų, nes jisai savo at- tik mėsą, šaldytą, rūkytą, ir ki- 
žagareiviška politika visai taip konservuotą palikdamas vi- 
, ? . • sus likučius (oda, žarnas,
baigiąs nupuldyti umversi- lkranją h. t t )' Lietuvoj. 
^tų. “Maistui” rupi turėti geresnės

Tai pirmas dar atsitiki- veisles mėsai ir tinkamiau mi
mas Amerikos universitetų penėtų gyvulių ir jis darys, nors 
istorijoje, kad buvusieji stu-1 netjes10^’ itakos ūkininkams toj 
dentai tokiu griežtumu bu
tų pareikalavę prašalinti sa
vo universiteto prezidentų.

vienas

Bakteriologų suvažiavi
me Leningradę Dobreicer 
padarė pranešimų, iš kurio 
mes sužinome, jog 1923 m. 
Rusijoj malarija sirgę 5,- 
510,681 žmogus.

Džiova sergančių žmonių 
skaičius yra pasibaisėtinas. 
Ribinske apie 80% vaikų esu 
džiovininkai.

Kryme, rašo “Pravda”, 
70%- gyventojų serga džio
va. Gi Krymo totoriai be
veik visi yra džiovininkai.

Šitos oficialinės pačių bol
ševikų žinios kuopuikiausia 
pasako apie Rusijos padėtį. 
Nes ligos taip pasibaisėtinai 
gali būti prasiplatinusios tik 
ten, kur skurdas yra neįma
nomas. i

Pranešama, kad Italijos 
socialistų vadui Filipo Tura- 
ti žmonių minios sukelia 
ovacijas, kur tik pastarasis 
pasirodo.

Žvėriškas socialistų atsto
vo Matteotti nužudymas 
tiek sujudino žmones, jog 
pasipriešinimas prieš fašis
tų prievartų nuolat didėja.

Tas faktas, kad fašistif 
gaujos buvo sudarytos iš 
įvairiausio plauko elementų, 
tarp kurių buvo nemažai 
chuliganų ir kriminalistų, — 
buvo gerai žinomas. Bet ne
žiūrint į tai, kapitalistų 
spauda negalėjo atsigerėti 
Mūssolini diktatūra. Nema
žai komplimentų fašistams 
yra pasakęs ir “Draugas” 
Labiausia todėl, <kad Musso- 
lini susigiminiavo su Vati
kanu.

[srityje, pagreitins tą procesą, 
kad ūkininkai veš rinkai ne ja
vus, bet gyvulius, o javais gyvu
lius penės. Tas padarys visą re
voliuciją musų ūkyje. Girdėti, 
jog ir kitos pramonės žada taip 
pat šaldyklas-skerdyklas statyti.

Kapitalas spirs ūkininkus da
ryti pažangos ūky. Tam reika
linga . daugiau žmonių, ku
rie sąmoningiau vestų ūkį*). Ka
pitalas stengsis paimti sodžių, 
nors ir nešvelniai, bet tai neiš
vengiamas tuo tarpu procesas.

Yra dar viena prekė, kurios 
tiek daug išeidavo į užsienius, o 
ji bhvo tokia brangi — tai gy
vieji žmonės. Juodadarbiai ei
davo į Ameriką, Angliju, švie
sesnieji, visokį inteligentai ir 
pusinteligenčiai į Rusiją.

Toji emigracija padare kraš
tui daug žalos. Išvežti brangiau
sioji pasauly prekė — žmonės, 
jų vietoj nieko nepalieka. Jie dir
bo tenai svetimam kapitalui, 
krovė turtus svetimai šaliai; 
jiems patiems nedaug tekdavo. 
Bet anuo laiku taip vystės ūkis, 
tokios politinės sąlygos,— kitaip 
ir būti negalėjo. * *

Dabar ta emigracija verstinai 
sustabdyta: Amerika mūsiškių 
nebeįsileidžia. Gal būti nustos 
veikusios įvairios emigracijos 
kontoros, kurios vylioja sveikus, 
tamsius, bet pigius Lietuvos 
darbininkus į užjūrį. Dabar tie 
žmonės turės palikti Lietuvoj, 
jų darbo vaisiai liks čia, jis spirs 
darbdavius gerinti savo padėtį, 
spirs kapitalus pavartoti sniege
nas gamybai kelti ir gerinti, 
jie prisidės prie sukūrimo nau
jos tvarkos. Lieka didelis pus
inteligenčių išvežimas. Prieš ka
rą Lietuvos “švedai” pagamin
davo Rusijai katalikų kunigų, 
aptiekininkų. “švedai” — tai 
sodžiaus pusberniai, pasimokinę 
per salį ir išlaikę kvotimus iš 
4 klasių, kurie daugumas eidavo 
į aptieką, į kunigus; jų pilna 
būdavo Rusijoj, Sibire, Kaukaze, 
nes Lietuv6j{negalėjo rasti sau 
vietos. Tas kapitalas ,tėvų iš-

Jonas IJutkauskas, (Luth)
Liepos 5 dieną ir vėl didelis 

buryp lietuvių išplauks Lietu
von laivu Leviathan, 'kuriuo 
taip smagiai keliavo Naujienų 
dkskursija išplaukusi Lietuvon, 
iš New Yorko gegužės 24 die
ną.

Dabartinė ekskursija bus po 
asmeniška vadovyste ir priežiū
ra Jono Liutkausko (Luth), 
kurs yra United States linijos 
lietuvių organizatorium. Jo m- 
delis patyrimas kelionėse, jo 
draugingumas, ir žinojimas vi
sų U. S. laivyno viršininkų be 
abejo užtikrina smagią kelionę 
visiems, kas tik važiuos liepos 
5 d. su ekskursija Lietuvon. P-s 
J. Liutkauskas yra plačiai žino
mas veikėjas tarp Brooklyno 
lietuvių ir yra užėmęs tautinė
se lietuvių organizacijose aug- 
štas vietas.

ČEKISTAI ATĖMĖ GRUZIJOS
SOCIALDEMOKRATŲ NELE

GALŲ TIPOGRAFIJĄ

Kai komunistai su pagelba 
ginkluotų burių užgrobė socia
listinę Gruziją, tai socialdemo
kratams prisiėjo nelegaliai veik
ti, kaip ir caro laikais. Partija 
turi 16,000 narių, todėl reikalin
gas didelis aparatas išlaikyti vi
siems darbams atlikti. Atsišau
kimams ir laikraščiams spaus
dinti turi nęlegales spaustuves.

š. m. vasario mėn. Tifliso

GARSUS LATVIŲ MAIŠTI
NINKAS IR BERMONTIA*

DOS ORGANIZATORIUS

*) Pirmiau Lietuvos visuomene do
mėjos daugiau pabrika, pav., “Vilijrf’, 
o dabar to nebedaro. • Kiekviena par 
brika tai šulas, kurs remia musu ne
priklausomybę, gerindama Lietuvos 
buvj.

už dviejų; savaičių , 
pamišo w—r-

Kaunas. Vandens rajono val
dininko staiga mirė žmona. 
Dviem savaitėm praėjus, vyras 
nustojo sąmonės. Vaikai paliko 
be globos. —-Estera.

tokią nelegalę spaustuvę. Spaus
tuvė buvo vžmaskiniota ir iš
orinė išvai> ąa, buvo p inasi į gy
vulių tva -us. Net ėdžios įtai
sytos, karvėms ėsti.

Ilgą laiką čekistai siuto, kol 
surado spaustuvę, kuri tiek gau
singai gamindavo Gruzijos dar
bininkams literatūros. Tipogra- 
fijoj rado besidarbuojant darbi
ninkus socialdemokratų partijos 
narius G. Mudžiuriškili, Digle- 
mašuili ir D. Kvicinadze, kurie 
tapo areštuoti. Taipgi rasta lik 
ką surinktas laikraštis “Uveni 
Ertaba” No 10 (“Musų Susivie
nijimas”), kuriame buvo patal
pintas aprašymas 2-is nelegalis 
Gruzijos socialdemokratų parti
jos suvažiavimas. Be to rasta 
rankraščiai • ir šrifai.

žinoma, • kruvinieji čekistai 
viską suėmė. Bet jie gerai žino, 
kad tomis priemonėmis nieko ne
padarys Gruzijos sooialdėlnokra- 
tijai, kurią rėmė'70% viso kraš
to gyventojų. į- Todėl griebiasi 
žiauriausių priemonių l; smaugti: 
areštuoja, šaudo, kankina; iš
siunčia Sibiran ir t.t. Apskritai 
kartoja tokias priemones, kaip ir 
kruvinasis caras. -—J. Šyvč.

Gegužės 5 d. iš Vilniaus Ry
gon atvyko žinomasis latvių 
maištininkas, pastorius Andrius 
Nicdra, kuris buvo tuojau su
areštuotas.

And. Niedra yra populerus ir 
garsus latvių rašytojas ir vi
suomenės veikėjas. Dar prieš 
karą jis atsižymėjo1 savo deši- 
niomis pažiūromis ir draugavi
mu su vokiečiais. Paskelbus 
nepriklausomą Latvijos respub
lika, A. Niedra su mažu būreliu 
savo vienminčių šį aktą pasmer
kė. Kada 1919 metų pradžioj 
Latvijoj laikinoji vyriausybė su 
K. Ųlmaniu priešaky turėjo ap
sigyventi Liepojuje, nes Ryga 
tuo metu buvo bolševikų ran
kose. A. Niedra su grupe lat
vių, vokiečių “geležinės divizi
jos” pagalba, organizavo per
versmą. Ulmano vyriausybė1, 
kuri buvo latvių Tautos Tary
bos paskirta, buvo nuversta ir 
jos vieton pats A. Niedra suda
rė savo valdžią. Vis dėlto maiš
tininkų vyriausybė platesnėse 
tautos masėse neturėjo pritari
mo. Veikiai susiorganizavusiai 
latvių kariuomenei pasisekė iš
vyti bolševikus iš Rygos. Nied- 
dra su savo “geležine divizija” 
pasiliko Kurše, ši divizija, kaip 
žinoma, — vėliau sudarė Ber- 
monto avantiūros branduolį, 
prie kurio suorganizavimo da
lyvavo ir Niedra. Sumušti* 
Bermonto gaujas, Niedra išbėgo 
Vokietijon, o iš ten į tuo metu 
autonominį Klaipėdos kraštą. 
Čia jis nusipirko namelius ir 
pragyveno iki 1922 metų, kada 
jis buvo išrinktas Vilniaus liu- 
terių parapijos pastorių. Niedra 
jau senai rengėsi grįžti Latvi
jon. Ir tik gegužes 5 d. jis su 
Latvijos konsulato Vilniuj leidi
mu atvyko Rygon. Jau iš pat 
pasienio jį lydėjo policija, o Ry
gos stoty jis suareštuotas ir 
perduotas prokuratūrai. Niedra 
pareiškė nusistebėjimo dėl jo 
areštavimo ir reikalavo susta
tyti protokolą prieš policiją. Ir 
tik' kada jam buvo parodytas 
“Vyriausybės žiniose” išspaus
dintu ieškomų .asmenų sąrašas, 
jis nebesipriešino.

Niedros byla, kaip numato
ma, bus nagrinėjama kartu su

Redakcijos Atsakymai
J. P. Kasper. — Minimas pri

siųstoj iškarpoj Naum Litowsky 
nėra lietuvis, bet Lietuvos žy
das. Jis pasižymi tuo, kad turi 
nepaprasth atmintį ir tai jis de
monstruoja niekuriuose univer
sitetuose.
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“Ponas Teisingumas” pakliu
vo kalėjiman

Trys žmonės žuvo 
audroje

Smarkus pereito septintadienio 
lietus pridarė miestui didelių 
nuostolių ir buvo dalinai su
stabdęs komunikaciją.

buvo 
perku-smarki audra, lietus ir 

na j a. Ta audra pridarė 
ir apielinkėse dideliu nuostolių. 
Trys žmonės žuvo, manoma, 
kad jie visi liko užmušti žaibo. 
Vienas jų yra ugniagesis, ku- 

užmuštas žaibo, 
gaisrą užmynė 

Ant-

Schiller Park policijos teisė
jas Alvin- C. Vogt, kuris dalino 
savo “teisingumą” kitiems ir 
baudė visus sulig jų prasilen
kimo su “teisingumu”, pats pa
kliuvo kalėjiman. Dalykas ta
me, kad teisėjas Vogt pabandė 
tikrai vogt. Jis pradėjo užsiim
ti prigavystėmisi ir suktas tavo 
du čekius. Delei to ir tapo areš
tuotas taikos . teisėjo Johnson 
įsakymu. Betgi pasėdėjęs ke
lias valandas Du Page pavieto 
kalėjime jis susirado žmogų, ku
ris sutiko užstatyti už jį $2,000 
kaucijos ir dabar teisėjas^vėl 
yra liuosas ir jau sėdi savo tei
sme teisdamas kitus žmones.

Girtą sumušė

GAVO DIPLOMĄ

Vanda Bernotaičiutė

- 1   L U11 W||   
vinio laike, tai daugelis jau ne
bevažiavo, nes matė, kad pik
nikas liks sutrukdytas. Kiek 
žmonių butų buvę, j Ui nebūtų 
buvę liėtaus, niekas negali pasa
kyti. Bet visi spėja, kad žmo
nės nebūtų galėję sutilpti į dar
žą. Lietus gi viską sugadino/

Dabar lauksime kito Naujie
nų pikniko. Tada oras tikrai tu
rės būti daug gražesnis ir visi 
vėl turėsime tada progą pasi
linksminti ir pasimatyti su sa
vo draugais.

Brighton Park

Stove Abla, 23 m., 1140 So. 
Halsted St., liko paimtas į ligo
ninę su perskelta galva. Abla 
sakosi, kad jį Forųuer gatvėj, 
užpuolę ir sumušę trys žmonės. 
Bet jis buvo tiek girtas, ‘kad 
negalėjo pasakyti kas jį sumu
šė ir už ką.

Išeidamas nusižudė
Robert Charleston, 30 m., 743 

E. 68 St., su savo pačia rengė
si eiti pasisvečiuoti pas drau
gus. Jo pati jau buvo apsirėd
žiusi ir užsidėjusi skrybėlę. Jis 
gi pasakė, kad tuojaus pabaigs 
rengtis ir išėjo į gretimą kam
barį, kuriame už valandėlę pa
leido sau šūvį j smegenis, su- 
krisdamas ant vietos negyvas. 
Jis nesveikavo.

P-lė Vanda, viena iš mylimų
jų musų jaunimo “smart sėt” 
narių, šiemet randasi skaičiuje 
tų, kurie turėjo laimes pasek
mingai baigti augštesnę moky
klą ir gauti mokyklos baigimo 
diplomą.

P-lė Vanda Bernotaičiutė mo
kinosi Lucy Flower mokykloje, 
kuri yra viena iš parinktinių 
Chicagos mokyklų.

Tą pačią dieną buvo daug iš
važiavimų, ypač Willo\v Springs 
miškuose (netoli Naujienų pik
niko vietos). Bet jie dar labiau 
nukentėjo, nes į Naujienų pik
niką žmonės suvažiavo daugiau
sia automobiliais ir turėjo vie
tosi kur pasislėpti nuo lietaus. 
Į miškus gi daugiausia suvažia* 
vo trekais ir gatvekariais ir 
miškas visiškai neteikė jokios 
pasislėpimo vietos nuo lietaus.

Buvo ir keletas kitų piknikų, 
kurie taipjau liko išardyti.

— Naujienietis.

Lietuvių Liuosybės Namo B-vės 
reikalais.

Rūkydamas pasižiurėjo gaso
lino — ligoninėj

pravažiuoti. Nieku rios ir 
lės gatvės likot apsemtos 
dens, o parkuose vietomis 
darė tikri ežerai. Net ir

Julien Abrams, 34 m., 1930 
W. Adams St., rūkydamas dih 
garėtą sumanė pažiūrėti ai" jo 
automobilius dar daug gasolino 
turi, šiandie jis yra pavieto li
goninėj, kur ilgokai turės 
gulėti.

Nusižudė turtuolis

pa-

Daugelis daro užmetimų, kad 
vietos Ateities Žiedo vaikų drau
gijėlė nėra tinkamai tvarkoma. 
Todėl visokio nusistatymo tė
vai esate kviečiami prirašyti sa
vo vaikus ir tvarkyti draugijė
lę kaip jums patinka.

Dainų pamokos užsibaigs su 
birželio mėnesiu. Vaikų ir tė
vų susirink i mįas įvyks birželio 
2.5 d., McKinley parko svetąli- 
nėj, 8 v. v. Reikalingas platus 
apkalbėjimas apie tolimesnį 
draugijėlės tvarkymą ir jos vei
kimą.

— W. Strygas.

Rubsiuviy susirinkimas
ris liko arba 
arba gesinant 
nutrauktą elektros vielą, 
ras iškrito iš Illinois Merchants 
Bank triobėsio vidurmiesty. Jį 
irgi arba žaibas užgavo, ar jis 
paslydo bandydamas uždaryti 
langą. Trfečias žuvusių yra vai
kas, kuris su keliais kitais gol
fo lošėjais buvo pasislėpęs nuo 
lietaus po medžiu Olympia Fields 
golfo kliubo laukuose, žaibas 
trenkė 50 pėdų atstume'ir nors 
jis nepalietė vaiko, bet vaikas 
liko ant vietos užmuštas. Mano
ma, kad nors žaibas tiesioginiai 
ir neužgavo vaiko, elektros srio- 
vė lietaus lašais vistiek vaiką 
pasiekė. Kiti trys po medžiu 
buVę žmonės liko sužeisti, vie
nas jų galbūt mirtinai.

Lietus buvo tokjs smarkus, 
kad greftai patvino gatyes ir 
vietomis, ypač patiltėse, 
sidare neišvažiuojamos ir dau
gely vietų gatvekariai turėjo su
stoti vaigščioję. Taipjau tose 
vietose negalėjo ir automobiliai 

dide- 
vart>- 
pasi- 
trau-

kiniai buvo apsistoję laike lie
taus.

Vieną laivą, Saugatuck, kuris 
su 700 pasažierių plaukė iš Mi- 
chigan City į Chicago patiko ne
laimė laike audros ir reikėjo 
šauktis pagelbos. Bet kol atvy
ko pagelba, mašinos liko šiek 
tiek sutaisytos ir jis; lydimas 
kito laivo, šiaip taip savo'spė
komis pasiekė Chicago, nors iri 
kabai jpavėlavęts ir audros, pri
vargintais pasažieriais.

Audra pastatė pavojun ir chi- 
cagiečių sveikatą. Daug sankro
vų rusyse liko užlieta ir jos ga
li bandyti pardavinėti vandens 
sugadintą maistą. Sveikatos de
partamentas ketina daboti, kad 
to nebūtų. Taipjau vandeniui 
pakilus, Calumet upė atsigryžo 
ir pradėjo nešti srutas į Michi- 
gan ežerą, kurio vandenį chica-1 
giečiai geria. Taipjau sugedo 
39 gatvės pajiegos stotis, užsi
kimšę srutų pervados ir srutos 
iš čia irgi pradėjo eiti į ežerą. 
Delei to vanduo ežere pasidarė 
labai nešvarus ir nors dabar į 
vandenų leidžiama kiek galima 
daugiausia chlorino, visgi ne

virintą vandenį gerti yra pavo. 
jinga. Todėl sveikatos departa
mentas išleido atsiliepimą į gy
ventojus virinti visą geriamąjį 
vandenį, kad tuo apsisaugojus 
nuo ligų.

William A. Field, turtingas 
fabrikantas, nusižudė savo na
muose 1023 N. Dearborn St., 
nusi troškindamas gasu. Prie

žasties saužudystės nežinoma.

Pasimirė garsi advokatė.

Savo namuose, 3824 Michi- 
gan Avė., pasimirė garsi ad
vokate Florance King, vienati
nė moteris, kuri laimėjo Jungt. 
Valstijų augščiausiame teisme.

Lietuvių Rateliuose
“Naujieny” piknikas

Žmonių buvo daug ir visi sma
giai leido laiką. Bet smarkus 
lietus viską sugadino.

Augščiausias Perkūnas užva- 
I kar turbut užsirūstino, kad žmo
nės gražiai linksminasi septin- 
tadieniais, kad jis urnai papliu
po smarkiu lietum ir visus pa
silinksminimus išardė ir sunai
kino. Delei tokio nelemto Per
kūno pasieilgimo ir už jo klai
dą, tenka ir “Naujienoms” at
siprašyti. Mat užvakar ir Nau
jienų piknike buvo ir Perkū
nas ir čia viską sugadino ir gra-

Mr. 1. Knovvitt

Jau pirmiau esu rašęs apie se- 
kimąsi Lietuvių Liuosybės Na
mo Bendrovei, nežiūrint leid
žiamų visokių gandų, kad buk 
bendrovė bankrutijanti, kad sa
lė parduodama žydeliams ir t.

kaip iš kibiro, žmonės 
kur sumanė. Vielni pa- 
šokių pavilione, kiti su- 
savo automobilius lauk- 

Bet sykį 
lietus jau

žiai besilinksminantiems žmo
nėms pridarė didelio nesmagu
mo.

Išryto saulutė labai gražiai 
švietė ir žadėjo labai gražią die
ną. Visa pažangioji lietuviškoji 
Chicago tuo džiaugėsi ir dide
liais būriais rinkosi į Naujienų 
pikniką Justice Parke, prie Tau
tinių Kapinių. Susirinkę gi ten 
visi gražiai linksminosi ir sma
giai, leido laiką.

Tik urnai apie 3 vai. po piet, 
per patį žmonių važiavimą į 
pikniką, užėjo debesėlis ir pra
dėjo linoti. Bet tai nė kiek ne- 
sustabldė įsilinksminusių žmo
nių. Tad jx) trumpos valandos 
vėl pradėjo linoti. Išrodė, kad ir 
dabar lietus nesitęs ilgokai ir 
nebus smarkus. Ir ištikrųjų jis 
neilgai truko. Bet neilgam. Tuoj 
atėjo didelis debesis, papūtė 
smarkus vėjas, Perkūnas pra
dėjo audenti ir urnai lietus pa
pliupo 
slėpėsi 
sislėpė 
lindo į
ti audrą • pereinant, 
prasidėjęs smarkus 
nebegreit apsistojo ir visi' veik 
iki vakaro turėjo tūnoti pasi
slėpę. Tik į vakarą lietus apsi
stojo, bet apie tolimesnį smagų 
linksminimąsi nebegalėjo būti ir 
kalbos, nes žemė tiek permir
ko, kad sunku jąja buvo vaigš- 
čioti, o automobiliai ir -išbristi 
nebegalėjo ir reikėjo juos stum
te stumti norint išvažiuoti.

Bet jaunimas yra jaunimas ir 
besilinksminančio jaunimo nė 
smarkus lietus neįveikia. Dar 
lietus nespėjo apsistoti, o jau
nimas, žiūrėk, vėl linksminasi. 
Buvo ir kontestai, tik ne lauke, 
kur jie turėjo įvykti, bet šokių 
pavilione. Buvo pieno gėrimas, 
ii- agurkų lenktynės, ir miltų 
vėjas ir visoko valgimas ir šo
kių, ir viską buvo duodamos di
delės dovanos. Paskui šokiai tę
sėsi iki vėlos nakties.

žmonių dar prieš lietų pri
važiavo labai daug. Kadangi 
ietus prasidėjo pačiame važia-

Kaip parodo atskaitos, bėgy
je pastarųjų šešių mėnesių ben
drovė iš salės pajamų turėjo 
virš $5,000, svetainės gi užlai
kymas kainavo daugiau kaip 
$1,000, tokiu budu bendrovei 
lieka apie $4,000, atmokėjlimui 
paskolos ir palūkanų. Tai rodo, 
kad bendrovė progresuoja. Da
lininkai turėtų daugiau domės 
kreipti į neišpirktus serus, nes 
Šerų yra daugiau neišparduotų, 
negu parduotų. Neparduotų Še
rų yra virš $29,000. Jei tuos 
Šerus išpirktų daliniųkai, tai ga
lima butų atmokėti paskolą ir 
tada gaunamas bendrovės pel
nas eitų šerininkams. Kasmet 
mes turime išmokėti daugiau 
kaip -3,000 palūkanomis už pa
skolą. Tą paskolą atmokėjus da
lininkai galėtjų gauti už ‘kiek
vieną serą daugiau kaip $3 į 
metus dividendų. Taigi dalinin
kams verta pasvarstyti apie Še
rų išpirkimą. Pereitame direk
torių susirinkime liko nutarta 
Šerų kainą pakelti 'iki $40, nes 
Šerai yra verti virš tos kainos. 
Kad nebūtų užmetimų d 
riams ir kad visi turėtų
sužinoti apie pakėlimą Šerų kai
nos, tapo nutarta iki sausio 1 
d., 1925, Šerus pardavinėti se
nąja kaina, po $25 už Šerą. To- 

| dėl patys pirkite serus ir savo 
draugus ir kaimynus paraginki
te pirkti.

Visuotinas bendrovės, dalinin
kų pusmetinis susirinkimas bus 
seredos vąkare, birželio 25 d., 
7:30 v. v., nuosavioj svetainėj.

Susirinkime bus išduotas pus
metinis raportas ir keli kiti 
klausimai turės būti išspręsti. 
Atvirutės jau išsiuntinėtos, to
dėl visi dalyvauti, nes kiekvie
no dalyvavimas yra reikalin
gas.

— Sekr. M. J. žaldokas.

ekto- 
irogą

Penktadicny, birželio 13 d., 
Unijos svetainėje, 1504 N. Ro- 
bey St., įvyko Amalgametų 
Unijos lietuvių 209 skyriaus 
susirinkimas. Susirinkimą ati
daro pirmininkas M. Butvilas. 
Buvo skaityti ir priimti perei
tų susirinkimų tarimai. Taipgi 
buvo skaityti laiškai prisiųsti 
nuo įvairių darbininkiškų prog
resyvių organizacijų. Tolinus 
sekė komisijų pranešimai sky
riaus reikalais.

Iš Friends o-f Soviet Russia 
delegatas Butvilas pranešė, 
kad organizacija darbuojasi 
rinkime aukų Vokietijos ba
daujantiems darbininkams — 
franeuzų okupuotame Vokieti
jos Ruhro industriniame dis- 
trikte. Jeigu tos aukos renka
mos ištiesų tam tikslui, o ne 
komunistų kromelio palaiky 
mui, lai $eras darbas. Delega
tas i s jungtinės tarybos J. Bu- 

pranešė, kad nieko įdo- 
ndbuvę. Kitas delegatasmaus

Jakštas pranešė, kad vienas iš 
W. Virginijos mainerys kreipė
si į Bendrąja Tarybų, kad Rub- 
siuvių Unija padėtų arba duo
tų pinigiškos paramos dėl iš
leidimo West ,Vlirg|nijoj mai- 
nerių istorijos, kurių jis turįs 
parašęs.

Tolinus sekė buvusios Amal- 
gamėtų konvencijos delegatų 
pranešimai. Pirmas savo pra
nešimų davė M. Butvilas, kad 
šeštoji Amalgametų konvenci
ja įvyko gegužio 12 d., Phila- 
delpbijoj, |Wlitherspoon Hali. 
Delegatų dalyvavo 303, kurie 
atstovavo 140,000 rūbų indust
rijos darbininkų ir darbinin
kių. Atidarant konvencijų be
itas sugriežė Amerikos tautiškų 
r darbininkų Internacionalų 
limnus, o unijos prezidentas 
jąsakė kriaučių konvencijos 
atidarymui tinkamų prakalbų. 
Buvo daugybės pasveikinimų iš 
visų šios šalies kampų nuo 
laikraščių, įvairių darbininkiš
kų progresyviškų unijų ir vi- 
suomen|iii|U| veikėjų. Buvę pa
sveikinimų iš Rusijos, Angli
jos, Vokietijos. Entd|ziazmo 
buvo daug, bet tokio gėlėmis 
papuošimo, kaip kad Chicagoj 
du metai atgal buvusioj kon
vencijoj ;kad buvo, Philadel- 
phijoj to nebuvo. Ir kiek jis 
girdėjęs iš pranešimų ir dele
gatų aiškinimų, tai Philadel- 
phijoj Amalgametų unijos pa
dėtis daug blogesnė negu Chi- 
cagoj; ten didele bedarbe ir 
daug skebšapių, bet unija visgi

smailiai darbuojasi. Antras 
delegatas P. Masoii pranešė, 
kad toj konvencijoj buvo iš
nešta daugybe-rezoliucijų įvai
riuose klausimuose, kaip Sovie
tų Rusijos pripažinimo, rubsiu- 
vių darbo laiko sutrumpinimo, 
darbininkų apdraudos ir dau
gybės kitokių. Taipgi visuose 
miestuose lietuviškiems loka- 
kims pavyko išnešti vienodas 
rezoliucijas prieš musų organo 
“Darbas” redaktorių Poškų, už 
lai kam jis musų dokalo pro
testus prieš “Naujienas” patal
pino sykiu su “Naujienų” dar
bininkų atsakymu. Dar buvusi 
viena labai svarbi rezoliucija, 
būtent, kad visas adatos amar 
tinęs unijas suvienyti į viena 
Amalgametų xuniją. Seredoj, 
geg. 14 d. konvencijos posė
džiai buvo perkelti į Nc\v Yor- 
kų, į Carnegie Hali; į tą šalę 
iš New Yorko miesto atide- 
monstravo daugybės darbinin
kų organizacijų su muzika, he
liais. Italai kriaučiai užgrajino 
fašistų himnų, bet progresyvių 
italų tuojaus buvo sustabdyti. 
Čia vėl buvo sveikinimų, dau
gybės telegramų nuo įvairių 
darbininkiškų unijų. I>aug kal
bėtojų kalbėjo. Bet vienam 
kalbėtojui lai darbininkai ne
norėjo duot kalbėt, būtent, Is- 
rael Feįnbergui, International 

Ladies Garmant Workers uni
jos vice prezidentui. Tai todėl, 
kad jis išmetęs iš* minėtos uni
jos “unijistus” (Kitaip pasa
kius, jis nemetė dorus unijis
tus, bet triukšmadarius gręži- 
kus komunistus. Tad New Yor
ko komunistai tam kalbėtojui 
atkeršijo sukeldami kačių kon
certų). Bet prezidentas Hilma- 
nas tų publikos ūkimų nutildė, 
o ir tas kalbėtojas nėjęs nuo 
estrados ir nepaisęs publikos 
(komunistų) ūkimo, net dar 
šypsojosi. Tai tur būt turi ge
ras akis, sako Mason. New 
Yorke Carnegie salė buvusi la
bai papuošta kvietkomis. Pa
baigoje konvencijos buvo no
minuoti j įvairius unijos urė
dus viršininkai kitam termi
nui.

■Po delegatų pranešimo sekė 
biznio agento P. Čiapo rapor
tas. Čiapas pranešė, kad unijos 
Pastangos daugiau padaryt Chi- 
cagos apielinkėse unijinių ša
pų geros, bet visgi darbai pas 
Cbicagos rubsiuvius eina ne
pergeriausiai. Vienas darbinin
kas, būtent šimbelis, skundėsi, 
kad jau septyni mėnesiai be 
darbo ir vis negalys gaut pas 
rubsiuvius darbo. Tai nekuriu 
skyriaus tarnai patarė Simbo
liui kreiptis į pildomosios ta
rybos posėdį, o tos įstaigos 
viršininkai jam greitai parū
pins darbų. Beje, Simbolis 
skundėsi, kad jam per tų laikų 
ieškant darb<> tankiai prisiei
na būti unijos ofise ir jis pa- 
stebys, kad unijos raštinių tar
nautoją! labai, žiauria i-biuro- 
<ratiškai elgiasi su darbinin
kais ir nieko nepaiso. Čia biz
nio agentas P. Čiapas sako, 
tad yra tokių darbininkų, ku
rie atėję prie raštinės darbi
ninko ir plėšo knygų lapus, 
;ai ofiso darbininkai su tokiais 
turi žiauriai apseili. čia man 
nusimena praėjusieji laikai. 

Jeigu kuomet Galskis ar Kai- 
ris būdami biznio agentais bu
tų šitaip unijos viršininkų biu-j

rokratiškumų pateisinę, kaip 
kad čiapas, tai toks Jakštus 
butų tuojaus pasakęs, kad “iš 
darbininkiško taškaženklio” 

tas menševiko šmotas Galskis 
eina už unijos “biurokratus”, 
bet kad Čiapas pasakė, kad 
kriaučiai plėšo knygų lapus, to
dėl unijos raštinės darbininkai 
turi su jais žiauriai apseiti 
(ieškant darbo ar kitokio rei
kalo turint prie raštinės dar
bininko), tai prieš šitų Čiapo 
pasakymų nė vienas komunis
tas nieko nesakė. Mat komu
nistai komunistui į akį neker
ta. Bet vienok visi žino, kad 
unijos raštinės darbininkai dir
ba po užtvarais. Jeigu da kas 
ir tyčia norėtų siekti* draskyti 
knygų lapus, ir tai nepasiektų.

Kadangi jau buvo vėlus lai
kas, tai generalė unijos finan
sų atskaita likosi atidėta kitam 
susirinkimui.

—Teisingų Unijistų Brolis.

Skandalas lietuviy 
šeimynoje .

Teisėjas Juozas Sabath nedavė 
nuosprendžio. Netikėjo įro
dymams.

—— Į. > j

Jau nuo senai tęsiasi byla 
p.p. Zigmo ir Margaretos Mic
kevičių. Byla eina dėl persky
rų ir pinigų pasidalinimo.

Dabartiniu laiku p. Zigmas 
Mickevičius žinomas kaipo 
Real Estate biznierius ir pasi
turintis žmogus, negyvena su 
savo moteria ir dėl jos užlaiky
mo moka berods $150 mėne
siui, — teismo nuosprendžiu.

Z/ Mickevičius norėdamas 
pasiliuosuoti nuo mokesčių ir 
gauti perskyras padavė teis
man pas teisėjų Juozų Sabath 
skundų prieš savo pačių; rei
kalavo, kad teismas panaikin
tų ar numažintų mokestį ir 
tam stato priežastį, kad jis ne 
iš savo noro negyvenus su sa
vo pačia, bet moteris nenori 
jo, ir net iki to nenori, kad 
norėjus jį nušauti.

Lukas ir Jonas King alias 
Kinas liudijo, kad jie abu bu
vo atėję pas Mickevičius (di
delis 6 pagyvenimų namas) ir 
rado duris atdaras ir jie pa
matė, kad Zigmas sėdėjo kė
dėje, o Margareta su revolve
riu rankoje mėginus šauti į 
Zigmų; tris kartus spaudusi 
revolverio “gaidukų”, bet re-

(Tųsa ant 6-to pusi.)

aIa.

PRANCIŠKA 
ANDRIJAUSKIENĖ

'Persiskyrė su šiuo pasaulis bir
želio 21 d., 1924 m. Metų bu
vo 42, Amerikoj išgyveno 13 m. 
Paėjo iš Lietuvos: Kuržiukių 
kaimo, Lidos apskričio, Vilniaus 
rėdybos. Paliko nubudime vy
rą, Joną Andrijauską ir du bro
lių Lietuvoje Antaną ir Juozapą.

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

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nubudime vyras
Jonas Andrijauskas.

By Thornton Fisher
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NAUJIENOS, Chicago, m. Antradienis, Birž. 24, 1924

Lietuvių Rateliuose
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

volveris nešovęs. Jie nieko ne
sakę apleido namus.

Margareta ir jos liudininkai 
daugiausia moterys iš Chica- 
gos Lietuvių Moterų Kliubo 
kalbėjo, kad tas netiesa, kad 
p. J. King alias Kinas yra pa
pirktas liudininkas. Margare- 
tos advokatas pasisodinęs J. 
Kingą ant liudininko suolo ka
ili and i nėjo šiaip:

—Vardas pavardė?
—John King.
—Gyvenimo* vieta?
—.... So. Union Avė.

Užsiėmimas?
—Bučeris.

TamstJ bučeris?
—Ne, nemoku to amato.

Kas ta darba atlieka?
— Mano brolis.

Kaip brolio vardas, pavar
dė?

—Anthony Kinas.
—Kaip jo pavardė?
—Kinas.

Ar tai tavo tikras brolis?
—Taip.
—<Kodel jis yra Kinas, o tu

advokatus, kuomet musų ad
vokatai eina ginti x svetimus. Ir 
kad svetimi advokatai padary
tų ką gero, anaiptol, jie pablo
gina tik dalykus. Tie, kurie 
jau turėjo bylas, tie pasimoki
no ir kitiems pasakys.

Lietuvis nueis perskyrų ieš
koti, užmokės $1(X) $150 ir 
daugiau ir dar paskui gir 
kad svetimtautis daug ath 
ir todėl jis buvo geras.

Esu matęs, girdėjęs 
buvęs 
bylų 
lietuvis advokatas greičiau 
geriau bylą išloš, negu svetii 
tautis. —Raganius.

JVAiRŲS SKELBIMAI
KAS GALI MOKINTI GRAJYTI 

KONCERTINA?
Aš norėčiau imti privatiškas lek

cijas vakarais ant to instrumento, 
kas gali tinkamai mokinti, meldžiu 
atsiliepti.

PAUL WAINE '
703 W. 21st PI.

REIKIA DARBININKU I NAMAI-2EME
VYRŲ

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

, DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

ir e
perkalbėtoji! dai 

ir esu persitikrinęs,

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KASDIEN tamsta gali prisirai; 

rie Naujieną Spulkos, ir prisirai; 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėd 
mas kas savaitė po dolerį-kitą, r 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektin 
□migo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujieną Spulka 
1739 S. Haįated St

Kinas yra sunku ameriko
nams ištarti.

savi-
įlinkas?

—Taip.
—O brolis?
—Yra darbininkas.

- Ar brolis moka darba?
—Nemoka.

Ar tamsta daug kartų bu
vai liudininku teismuose?

Ne liudininku, bet perkal-

Knygų Rinkėjams. Draugai, ku 
renkate knygas dėl Lietuvos žmon 
malonėkite priduoti kaip galima gr 
čiau, nes neužilgo turime išsiųs 
Visi, kurie norite aukot knygų Soči: 
demokratų steigiamiems Knygynai 
knygų, ar, kurie turit surinkę, p 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėž; 
1739 So. Halsted St.

Ar daug kartų 
dininku?

Porą kartų savo
Ar tai liesa, kad 

Hass išmetė iš savo
tavo liudijimus teismuose?

buvai Ii u-

gyvenime.
tave adv.
ofiso už

Pranešimas Bridgeporto Lieturia
Visi norinti gauti “Naujier 

kiekvieną dieną, anksti iš ryto *į s 
namais, praneškite tuoj į Aušros K 
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo 
vo 1 dienos Aušros Knygynas pav 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių 
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinanč 
žmogui. Taipgi norinti gauti 
savaitę “Keleivį” arba kas mėm 
‘Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir 
tus laikraščius, praneškite Aus 
Knygynui virš pažymėtu antrašu 
ba priduokite reikalavimą telefo 
Boulevard 9663.

—Kuomi daugiau užsiėmi?
—Turiu garažių.
-Ar esi mechanikas?

Ne, turiu “tulšių” vertės 
$1000.

Ką daugiau dirbi?
Perkalbu teismuose.
Ir liūdini?

Brighton Park Ateities žiedo drau 
gijelė tėvų susirinkimas įvyks sere 
doj, birž. 25 d., McKinley Park sve 
tainėj, 8 v. v. Visų atsilankymas yri 
labai reikalingas, nes rengiama išva 
ž.iavimas, tad reikia gerai susitarti 
taipgi bus renkamas pirmininkas.

— Sekr. W. Strygas.

Bridgeport. Susivienijimo Lietuvii 
Draugijų ant Bridgeporto mėnesini.' 
susirinkimas įvyks birželio 24 d., 8 v 
vakare, Mildos svetainėje 3142 So 
Halsted St. Visi delegatai esate kvie
čiami dalyvauti šitame susirinkime.

— A. Lazauskas, sekr.

Čia įsimaišė teisėjas Sabatli.
—<Ar mano teisme niekad 

nebuvai liudininku?

Po jo advokatas Hass liudi
jo, kad J. Kings buvo liudinin
ku teisėjo Sabath teisme du 
metai atgal.

čia buvo norima įrodyti, 
kad Jonas King alias Kinas, yra 
profesionalas liudininkas. Kal
bėta apie tai buvo daug prieš 
teisėją ir pašaliais, bet tai bu
vo kalbos, o įrodymų nebuvo.

Buvo norima įrodyti, kad 
Margareta norėjus nušauti 
Zigmą ir butų jį nušovus, jei
gu revolveris butų iššovęs.

Teisman atnešta revolveris 
su kulipkom (5 kul.). Trys ku- 
li*pkos lyg mėgintos šaut-spro-

Liet. Soc.-Deinokratų Rėmėjų susi
rinkimai įvyks antradieny, birželio 24 
d., 7:30 v. v., Naujienų name. Visi 
nariai malonėkite atsilankyti; reika
lingas yra dalyvavimas ir centralinėj 
valdybos.

— Sekr. M. J. Mauricas.

Ar žinai
Kad reikalavimai padengimo nuo 

stolių už sugadintus ant gelž 
kelių vaisius ir daržoves. Jungti 
nėse Valstijose per paskutinius du me 
tus buvo $14,000,000. Ar žinai, kai 
daugelis žmonių noriai moka daugiai 
už Helmar Turkiškus cigaretus, negi 
už bile kokius kitus, kadangi geres
nis skonis 100% tyraus Turkiško ta 
bako? Jus, kaip ir kiti pamėgsit* 
permainę ant Turkiško.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI

Teisėjas pasiuntė advokatus 

ir “bailifą” išmėgint revolve- 
rį ir spręsti taip: jeigu revol- 
veris iššaus, tai yra melas, kad 
jį šovė į Zigmą, ba butų nušo
vus; jeigu revolveris neiššaus, 
tai jį reiškia jau mėgino šauti.

Sugrįžta “bailifas” -su advo
katais ir praneša, kad dvi ku- 
lipkos iššovė viena po kitai 
su pirmu paspaudimu “gaidu
ko,” viena gi nešovė. Po tam 
dėta jau buk mėgintos dvi ku- 
lipkos; viena tuoj iššovė, kita 
nešovė — ir čia teisėjas vėl ne
žinojo ką daryti.

Trečiadienio 1:30 po pietų 
byla pasibaigė p-4os Margare- 
tos Mickevičienės laimėjimu. 
Teisėjas ant visų punktų labai 
abejojo ir išmetė bylą.

Teisme buvo daug lietuvių, o 
taipgi lietuvių advokatų, kurie 
atėjo irgi su bylomis, tiktai ne 
su savo žmonių, M bet svetim
taučių. Pavyzdžiui, p. K. Gugis 
turėjo bylą rusų, A. šliakis — 
žydų.

Yra keista žiūrėti į tas by
las, ypatingai į musų žmones; 
musų žmonės turi madą ir 
“narų” samdyti svetimtaučius 1

PAIEŠKAU Miko Bulsio, kuris se
niau gyveno 1428 Snyder Avė., Phi- 
ladelphia, Pa. Turiu prie jo labai 
svarbų reikalą ir labai prašau atsi
liepti arba kas Jj žino kad praneštų 
už ką busiu labai dėkingas.

JOHN BULSIS,
10458 Toi’rence Avė., So. Chicago, III.

APSIVEDIMAI.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

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

1739 So. Halsted St. City. 
Box 505.

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.
STOGDENGYSTĖ

■M?' stogų prakiurimas užstaisomas 
cr *1 rantuojamas už $4. Automobilių 
^okii patarnavimas Chicagoj ir apie- 
Jr.kSj, Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
dib usia ir geriausia stogų dengimo 
Js'.aiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Eoofing Co., 3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lawndale 0114,

io RASTA-PAMESIA 1
PAMESTA RAKTAI NUO ŠEFO 

su Pamesta panedėlio ryte apie 33 ir 
ly Emerald Avė., Halsted ir 33 Place.

Kas radote malonėkite sugrąžinti,j 
nes jie yra labai reikalingi. i

ir JOHN PLATAKIS,
3325 So. Emerald Avė. |
Phone Boulevard 3451

■ ISRENDAVOJIMUI
| BRIGHTON PARK ANT RENDOS 

fintas, 6 gražus, dideli kambariai; 
naujas mūrinis namas, gražioj vietoj, 

p gražiai ištaisytas: elektra, vanios ir 
kiti parankumai. i

Kreipkitės pas savininką:
4523 So. Francisco Avė.

£ SIŪLYMAI KAMBARIŲ
®į IŠDUODAMA kambarys. Didelis 
a* šviesus kambarys, su visais patogu

mais, labai patogioj vietoj Bridgepor- 
te prie mažos šeimynos, vienam ar 
dviem vaikinam. 1

. Atsišaukite šituo adresu:
3327 So. Union Avė. į

š_’ ,2 lubos.

RENDAI KAMBARYS
’ Tinkamai prirengtas dėl dviejų as- 

menų. Vyrams ,merginoms arba ve- 
: dusiai porai. Turi būti blaivus.

Atsišaukite
2857 So. Emerald Avė.

(kampas 29 St.) [
• (3 flatas iš fronto) i

o PUIKUS kambarys mūriniame na- 
r- me, Brighton Parke. Tinka vienam 
>- ar dviem vyram, ar merginom. Ma
li ža šeimyna, blaivus žmonės .
i’ Atsišaukite ‘
n AUŠROS KNYGYNAS 5
s Box 126 L
s 3216 So. Halsted St. I :

]
8 RENDON kambarys su arba 
j be valgio. i

Atsišaukite 1
3660 S. Western Avė. }

antrų lubų r

■ JIESKO DARBO 1
PAJIF^KAU darbo kaipo b 

mokinys grosernej ir bučernėj. 4 
4 JOHN BAJOB1UNAS P

922 West PI. t
a

• 1
JIEŠKAU darbo j viešbutį ar res- 

tau rantą. Esu dirbęs tokį darbą. 
Kam reikalinga geras, jaunas vy
ras.

Kreipkitės
1 R. PROSPAL 8
i 4145 So. Maplewood Avė. 8

R
, PAJIEŠKAU darbo j krautuvę, pa- P 

gelbininkas prie troko, arba galiu pi- r 
nigais prisidėti prie kokio biznio. * 
Taipgi kam reikalingas vaikas pai- $ 
gęs mokyklą, 16kos metų dirbti krau- P 
tuvėj arba ofise. Atsišaukite R

A. J., !
263 E. 115th St., Chicago, UI. -

i REIKIA DARBININKU .
MOTERŲ J

BEIKIA merginų prie lengvo _ 
dirbtuves darbo.

Atsišaukit įj
Goldenrod Ice Cream Co., s

937 W. 21 St.

REIKIA DARBININKO -
VYK V Į

REIKALINGAS ant ūkės dar- u 
bininkas, kuris turi ūkės patyri
mą. Darbas ant visados, mokė- 
stis gera. Kreipkitės:

930 W. 33 St.
2 lubos, fronte te

1 ai 
REIKALINGI pirmos klesos 

karpenderiai unistai. i
J. G. MEŽLAIŠKIS 

2319 W. 24 St. 
Tel. Canal 5395

—
REIKIA shearman’o į geležų nj 

atkarpų yardą. ei
Kreipkitės £-

ALTON IRON & METAL CO.
2122 S, Loomis St.

KARŲ J3UD AVOTOJAI ii 
Patyrę dirbti prie naujų refrige- ^š. 
rator karų. Darbas nuo štukių. 4 
Nėra darbininkų streiko. k1.1
American Car & Foundry Co. ” 

2310 S. Paulina St. 1

REIKALINGAS geras barbe- 
rys, kuris mokėtų kirpti vyrų ir 
motenj plaukus. $35 į savaitę 
ir pusė procento virš 50. Paul 
Subleckis, 916 W. 59 St

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

RAKANDAI

I FARMOS! FARMOS!
1 Nepirkit framą prastą arba pusty- 

rilutllS n®‘sei norlnd apsigyventi 'ant gerų 
• žemių ir tarpe savo tautos žmonių 
kur yra jau suvirš 400 lietuvių apsi
pirkusių fąrmas, tai yra didžiausia 
lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj. 

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apienlinkės galiu suteikti geriausį pa
tarnavimą, jau 9 metai kaip pagelps- 
čiu lietuviams įsigyti ukes. Todėl ir 
šįmet surinkau daugelį gerų farmų su 
puikiais budinkais, sodnais, gyvuliais 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų, šįmet farmos 
yra labai nupigę, todėl žingeidaujanti 
ukiu gyvenimu atsišaukit

JOHN A. ŽEMAITIS, 
R. 1, Box 17, Fountain, Mich.

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- 
rraond St.; fin. rašt. J. Razmenas 
916 W. 18 PI.; kontr. rašt. F. Auš
ra 3009 S. Union av.; kasos glob. 
A. Kavaliauskaitė 2850 W. 40th 
St.; Kasierius J. Vilius 833 W. 33rc 
st.; maršalka K. Mickus.

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

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Ford Touring car, 

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

CHICAGO MOTOR SALES
J. J. Bagdonas

4614 S. West.ern Avė.

PARDAVIMU)
PARDAVIMUI pieno išvežiojimo 

/hole sale ir retail biznis: Ice 
ox’iai, arklys, vežimas ir visi ko- 
lumeriai. Pieną ir kitus reikme
nis suteiksime musų dirbtuvėje, 
tiduosime už pirmą teisingą pa- 
iulymą.

3251 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 0727

piriną teisingą pa

PARSIDUODA bučernė ir 
osernė, geroj vietoj — apgy- 
ntoj visokių tautų. Turi būt 
rduota greitai. Kreipkitės į 
uijienų Ofisą, Box No. 504.

PARSIDUODA grosernė ir delika- 
esen krautuvė, randasi labai geroj 
ietoje, kuri apgyventa visokių tautų. 
>ysas yra ant trijų metų; 4 kamba- 
iai pagyvenimui. Priežastį patirsit 
nt vietos.

10433 So. Michigan Avė. 
Roseland, III.

PARSIDUODA hardvvare krautuvė, 
iznis įsteigtas 20 metų, randasi ant 
7 str. arti Ashland Avė. Tavoras 
ertas $17,900. $u visais įrengi- 
lais. Visa bus parduota už $15,000. 
'arduosime narni] su bizniu kartu ai 
bu po vieną. '><i .

S. C. BUBACH,
4650 So. Ashland Avė.

DIDELIS BARGĖNAS 
Pardavimui grosernė ir delikate- 

m. Daroma geras biznis. Ilgas ly- 
is, pigi remia, gražus kambariai 
yvenimui. Storas didelis, gražus 
ikčeriai. Mėsos plaunama mašiną, 
jgisteris ir viskas, kas tik yra rei
tingą. Yra daug stako, vertes 
1000. Kaina $1500, ar už teisingą 
įsiulijimą. Priežastis, esu pasiren
gs kelionėn. Naudokitės proga. .

5135 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
ė, arba mainymui ant automobilio, 
eroj, lietuvių apgyventoj vietoje, 
iznis išdirbtas per daugelį metų. Ly- 
as ant trijų metų. Priežastis — ei- 
u į kitą biznį.

4235 So. Kedzie Avė.

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

2137 W. 21 St.

PIANAI pardavimui vertes 
50, parduosiu už Sp’75, nes turi 
iti parduoti greitu laiku.

731 W. 18th St.
3-čių lubų iš fronto

PARSIDUODA naujas Res- 
ranas. Biznis geras. Lysas 
it IV2 nietų.
Kreipkitės

148 W. 69th St.

NAMAI-2EME
PARDAVIMUI 7 kambarių medi- 
s namas, visas naujas plumbingas, 
ektra, furnase šildomas, cementiniu 
imatu ir grindys, pirmos klesos pa* 
jjime Jotas 30x125.
Atsišaukite prie savininko.

838 E. 88 Place

PARDAVIMUI namas ant 18 neto- 
Union, elektra, gesas, visur naujai 
taisyta, žemai Storas ir 3 ruimai 
ršui iš fronto 6 ruinvąi, užpakalyj 
ruimai. Visi ruimai šviesus, par- 
iosiu pigiai tik $3,300 įnešti, morgi- 
js $4,000.

JOHN P. RASHINSKI, 
3200 So. Halsted St.

NEBŪTAS BARGĖNAS
3 augštų mūrinis namas, 6 flatai 

ir Storas ,maudynes ir elektra — 
metų senumo.

Kreipkitės pas
JUSTIN MACKEWICZ

2342 So. Leavitt St. 
Tel, Canąl. 1678

, r'Jf L • ,
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AR TURI SEPTINIS ŠIMTUS 
' DOLERIŲ?

Nupirksite 80 akerių gražiausią 
farmą su gyvuliais, namais ir visais 
įtaisymais kas reikalinga ąnt farmos. 
Farma randasi labai gražioj vietoj 
prie daug vandenų ir Summer Re
sorts. Savininkas mainys ant m-iesto 
namo. Priims už pirmą įmokė ji mą 
biznį arba lotus.

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

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

ŽVAIGŽDĖS 
KLIUBO Valdyba 

pirm. J. Bočiunas 2046 
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

LIETUVIŲ RYTINĖS 
PAŠ. ir PAS. ---

I 1924 m.
Pierce. Avė.;
2Q42
drele
rašt.
St.;
1740
krickas
globėjai: J. Neff ir P. Lapienis. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmo ketvirtadienio vak. 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia A v.

DIDELIS BABGENAS
Pardavimui 2 muro namai ant 

vieno loto. Vienas fialas 5 kamba
rių; elektra, maudynės ir gasas. 
Antras '— 4 kambariai: elektra ir 
gasas. Kaina $5,300. Vieta — 29 
ir Emerald Avė. Savininkas gy
vena 919 W. 34th St., 3 lubos.

REIKALINGA FARMA
6 pagyvenimų medinis namas išsi

maino ant farmos. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted Street, 
Boulevard 9641.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 in: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 38rd 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. Lowc 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 vyra 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

PARSIDUODA bizniavus nau 
jas namas su bizniu arba sky
rium. Atsišaukite 
3223 So. Halsted Str. į krau

tuvę. Chicago, III.

PARDAVIMUI DIDELIS NAMAS.
2 flatai ir basementas, 4, 4 ir 4 

kambariai. Elektros šviesa, maudy
nė, arti 2 mokyklų ir 47tos gatvės. 
Kaina $10,200.

A. T. SEREDA, 
5349 S. Robey St. 

Prospect 6050.

ROSELANDO L. A. BENO Valdyba 
1924 metams: pirm ir dirigentas 
Geo. Victor 9431 Champlain Avė., 
Tel. Chesterfield 0498; padėjėjas 
J. Chcrnauskis 10610 Edbrooke 
Avė., Tel. Pullman 5692; rašt. 
Fr. Puchkorius 10910 Edbrooke 
avė., Tel. Pullman 5516; kasier. 
Jonas Bumglausflds 10712 South 
State st., Tel. Pullman 8303; ka
sos glob. VI. Vasiliauskis 10721 
Wabash Avė; maršalka Geo. Kris- 
topaitis 209 E. 107 st., Tel. Pul
lman 8349. — Repeticijos laiko
mos kas antradienis,, susirinki
mai — pirmą antradienį kiek
vieno mėnesio Visų šš. Parapijos 
svet., Roseland.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 541h PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

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

Klauskit ,
ANTON ZRUST 
1113 W. 18th St. 

2-ros lubos frontas

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

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

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

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. Springfieid av; Nutarimų, rašt. 
Marijona Medąlinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenceį Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Budis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stanevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. šim- 
kaitis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. į r 
J. Peti’iiitis 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.

NAMAS IR LOTAS PARDAVIMUI
2 augštų medinis namas su storu. 

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

Atsišauk:
6854 Bennett Avė.
Hyde Park 2112.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MES padarome ir perkame antrus 

morgičius siekiančius $200 iki $5000, 
lengvais išmokėjimais už 6% palūka
nų ir mažą konvišiną. Taipgi perka
me kontraktu dokumentus.

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

160 N. La Šalie St.

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 mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant Margevičia; pa
dėjėjas Kazimeras Kazlauskas; 
prot. rašŲ Izidorius Juščius; fin’. 

Vincas Norkus 639 W. 18 
kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kasos glob. Vincas Grcitjur- 

kasier. Petras Paulauskas; 
Balsevičia, 

lis; ligonių 
s; teisėjas

rašt 
st.; 
kis; 
gis;
I maršalka [Vincas
II marš. Ant. Klimu 
glob. Ant. RibinJ 
Ant. Juščius. —• Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

MOKYKLOS
1 1 '■ ■■■■■■—■ 

j Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Kejęuliai-iai kursai Drafting, De- 
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

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

S. Union Avė ir J. 
Wallace. ----- Susi-

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 menesio pirrraa šežtadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.-
Nariais priimami visi sveiki vyrai
nuo 18 iki 85 metų.

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Wfel1s Str., Chicago.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tumkevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 2351 
Custer St.; turtų rašt. Fr. Micklin 
2820 W. 40 St., Phone Lafayette 
5211; kontr. rašt. A. Gurskis 655 
W. 18th St.; kasierius J. Jackas 
2436 W. Pershing Rd.; kasos glob.: 
S. Mažeika ir K. Kazlauskas; teisė
jas A. Tumavičia; teisėjo rašt. Fr. 
Metrikis; maršalka V. Balsevičia.— 
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 
antrą se’ nadienį 1-mą vai. po pie
tų J. Manr.ausko salėj 1843 South 
Halsted St.<

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 8820 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.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STES 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.; Kontrolės rašt. U. Radze
vičienė, 3347 S. Union Avė.; Iždin. 
B. Bakienė, 6759 Elizabeth St.; 
Kasos glob. A. Dudunienė ir O. Ja
nušauskienė; Maršalka Pet. Grigo- 
nienė.

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

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. rašt. J. Valan- 
chius 10910 So., Edbrooke Avė.; 
turto rašt. V. Dargis 10520 S. State 
St.; ižd. J. Balvočius 138 E. 116 PI. 
—Susirinkimai laikomi pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio vak., F. 
Shedvilo svet. 341 E. Kensington 

* Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
po piet> M. Meldažio svetainėj, 2242
W. 23rd Place*

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgef»orto, 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 ijvėnesis 
paskutinio antradieniu vakarą Mil
doj svetų 3142 Si Halfeted St

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Bacenskas, 3338 Au- 
bum Avė.; Nut. Rašt. LeOn Klep- 
sis, 821 W. 33rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunąs ir Mykolas Blazis; Ka- 
sięrius Juoząs Balčunas; Maršalka 
yįnenDtaB ftartkujii




