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Vėsuloj žuvo 
95 žmonės

Traukinių katastrofoj šeši 
žm. žuvo; daug sužeistų

Oro paštas tarp New Yorko, 
Chicagos ir San Francisco pra

deda veikti šiandie
Vėsulos auky skaičius 

siekia 95
Materialių nuostolių padaryta 

daugiau kaip 30 milijonų do
lerių.

CLEVELAND, Ohio, l£ž. 30. 
—Del siautusius praeit^eešta- 

dienį baisios vėsulos su smarkiu 
lietum ir perkūnijom Ohio vals
tijoj, ypač Erie ežero rajone 
nuo Sandusky iki Lorain, žmo
nių, kiek iki šiol sužinota, už-
muštų yra devyniasdešimt pen
ki. •

Nors žuvusiųjų skaičius nėra 
taip didelis, kaip buvo iš pra
džių spėta, bet kad pilnų žinių 
dar nėra, tat labai gali būt, kad 
tas skaičius dar pasirodys di
desnis. Keli šimtai žmonių yra 
sužeistų, daugelis jų labai pavo
jingai.

Associated Press surinktomis 
žiniomis, vėsulos padarytų Ohio 
valstijoj pragaiščių yra tokių:

Ix>rain — Septyniasdešimt 
žmonių užmuštų ir keli šimtai 
sužeistų; materialių nuostolių 
padaryta daugiau kaip 25 mili
jonai dolerių. Miestas — vieni 
griuvėsiai, kaip po smarkaus 
žemės drebėjimo.

Sandusky — šeši žmonės už
mušti, apie 100 sužeistų; mate
rialiai nuostoliai siekia apie 
milijono dolerių.

Cleveland — Septyni užmuš
ti; materialių nuostolių padary
ta nedaug.

Mantua — Trys užmušti, ke
letas sužeistų.

Akron — Vienas užmuštas; 
materialės žalos padaryta per 
500 tūkstančių dol.

Franch Creek — Trys žmones 
užmušti, keletas sužeistų; dvyli
ka namų sugriauta.

Seymouth — Du vaiku prigė
rė.

Youngstovvn — Vienas žmo
gus užmuštas.

Alliance — žmonių niekas ne
nukentėjo, bet dėl užliejimo na
mų padaryta materialių nuosto
lių.

Warren — Vienas užmuštas.
Salem — Vienas žuvęs.
Cedar Point — šeši namai su

griauti, žmonių neužgauta.

Vermillion — Padaryta mate
rialės žalos; žmonių niekas ne
nukentėjo.

—............................ . ..... ........ .

Čigonės meilė
Ar čigonė gali mylėti?
Ir dar kaip!
Audringa čigonas meilė, 

apipinta gražiomis plačiųjų 
stepų legendomis, pačios či
gonės atpasakota gražioje M. 
Gorkio apysakoje.

SENUTĖ IZERGIL,
kuri tilps Naujienose.

Kadangi įvykus nelaimėj Lo
rain mieste, kurs daugiausiai 
nukentėjo, tuojau atsirado ban
dos vagių ir plėšikų, tvarkai da
boti ir žmonių/turtą saugoti pa
šaukta apie 1000 nacionalės 
gvardijos, kuri, be to, padeda 
gelbėjimo darbe.

G žmonės užmušti trau-
kiniy susimušime

• - - I ..II I l>JĮI ...I

BUDA, III., birž. 30. — Ketu
ri pasažieriai ir du traukinio 
darbininkai buvo užmušti ir (lau 
giau kaip dvidešimt kitų pasa- 
žierių sužeista, Įvykus šįryt 
traukinių kastastrofai ties Bu
da, 117 mailių į vakarus nuo 
Chicagos.

Kastarofa įvyko, kai ekspre
sinis Overland traukinys, bėgąs 
iš vakarų į Chicagą, trenkė Į su
stojusį ties Buda stotim Burlin- 
gtono paštinį traukinį.

Oro paštas skersai . 
visą Ameriką

Su šia diena prasideda susižino
jimas oru tarp New Yorko, 
Chicagos ir San Francisco.

Šiandie prasideda veikti oro 
paštas tarp New Yorko, Chica- 
gos ir San Francisco.

New Yorko pašto aeroplanas 
išlėks iš ten kasdien lygiai 10 
valandą ryto ir pasieks Chicagą 
6:15 po pietų, normaliu laiko 
(arba 7:15 daylight savings lai
ko). Penkiolikai minučių pras
linkus, taigi 6:30, oro pašto ae
roplanas, paėmęs siunčiamus iš 
Chicagos į vakarus siuntinius, 
bus jau kelionėj į San Francis
co, pasiekdamas Iowa City, Ta., 
9:00 po p.; Omaha, Nebr., 12:05 
po p.; Cheyenne, Wyo., 5:10 ry
tojaus ryto; San Francisco, 
Cal., 5:45 po pietų.

Iš San Francisco oro pašto 
aeroplanas, išlėkęs į rytus, pa
sieks Chicagą kasdien 7:20 ry
to, o iš Chicagos išskridęs su 
siuntiniais į rytus, Clevelande 
bus kaip 12:20 vidudienio, o 
New Yorką pasieks 5:03 po pie
tų, tą pačią dieną.

Oro pašto aeroplanas iš New- 
Yorko į San Francisco nulėks 
per 34 valandas ir 45 minutes, o 
iš San Francisco į New Yorką 
—per 32 valandas ir 5 minutes.

Oro pašto tikslu kraštas pa
dalinta į tris zonas: 1) New 
York—Chicago; 2) Chicago—■ 
Cheyenne; 3) Cheyenne—San 
Francisco. Sulyg zonomis nusta
tyta siuntiniamsi kaina. Vienos 
zonos ribose oro pašto ženklelis 
yra 8 centai kiekvienai siunti
nio svarumo uncijai, arba jos 
daliai. Laiškui iš Chicagos į 
New Yorką reikia dėti oro pašto 
ženklelis už 8 centus, o iš Chica
gos į San Francisco — 16 centų. 
Iš New Yorko į San Francisco 
moka 24 centai. Oro pašto ženk

KĄ AUDRA PADARE. — 1 joraine, Ohio, Nugriautas kruti mųjų paveikslų teatras, kuriame žuvo septyniasdešimt žmonių. 
Teatre buvo keli šimtai žmonių, kai staigu, užėjus baisiai auąiai, perkūnas trenkė Į aukštą šalia teatro triobesį, kuris griūda
mas sutriuškino jį. Paveikslėly parodyta teatro vidus po Įvykusios nelaimės.

leliai gaunami kiekvienoj regu- 
liario pašto stoty.

Oro pašto dėžės Chicagoj įtai
sytos kertėse Madison ir La Ša
lie gatvių, Jackson ir La Šalie, 
Congress ir Michigan avė., Ma
dison ir Michigan Avė.

Laiškai į vietas nuošaliau nuo 
oro pašto linijos bus iš oro paš
to stočių pristatomi jau geležin
keliais.

Del Vokietijos ginklavi
mosi kontrolės

Bėdino valdžia užgina, kad Vo
kietijoj nesą jokio slapto gin- 
klavimos.

BERLINAS, birž. 30. — Į 
alijantų notą dėl Vokietijos gin- 
klavimos (kontrolės atnaujini
mo, Vokietija atsako, kad vo
kiečių žmonės grasos dagi prisi
minti apie karą. Apie Kokį nors 
slaptą ginklavimos negalį būt 
nei kalbos, nes visi aplamai vo
kiečiai sutinką* savo nuomonė
mis, kad slaptas ginklavimos 
yra daiktas visai negalimas, ber 
gždžias ir pavojingas.

Vokiečių valdžia esanti pada
rius visa, kad nuginklavus tam 
tikras politines organizacijas, ir 
dabar nesą nei klausimo, kad 
kuri jų butų bent kiek rimčiau 
ginkluota.

Vokietija pasiduota alijantų 
reikalavimui padaryti visuoti
ną reviziją, ta sąlyga, kad tai 
butų paskutinė ir pasibaigtų iki 
rugsėjo 30 dienos.

Italai reikalauja nutraukti 
ryšius su Italija

NEW YO1RKAS, birž. 28. — 
Carnegie Hali salėj įvyko mil
žiniškas italių susirinkimas, 
kuriame buvo priimta rezoliu
cija, reikalaujanti, kad Jungti
nes Valstijos sugrąžintų Itali
jos ambasadoriui Caetani’ui 
kredencialus ir paprašytų jį 
tuojau apleisti šį kraštą, nes 
Amerika neturinti pripažinti 
tokios valdžios, kuri palaikan
ti žmogžudybes ir anarchiją. 
Tik tada, kai pasitrauksiąs 
Mussolini, Jungtinei Valstijos 
privalėsianoios atnaujinti san
tykius su Italija.

Kanados paštininku strei- 
kas pasibaigė

.-------------- '

TORONTO, Ont., birž. 30. — 
Kanados pašto tarnautojų strei
kas pabaigtas. Streikininkai, 
nieko tuo tarpu nelaimėję, grįž
ta į savo vietas. Darban esą su
grįžę jau apie 2000 paštininkų. 
Manoma, kad po poros dienų pa
štas vėl ims reguliariai veikti, 
tuo tarpu gi ims laiko, ligi bus 
sudorota streiko J metu susirin
kusios pašto siuntinių stirtos.

Fall, Dubeny ir Sinclair 
inkriminuoti

WASHINGTON, D. C., birž. 
30. — Sąryšy su naftos skanda
lu, Columbijos Distrikto grand 
jury’es šiandie tapo inkriminuo
ti trys vyriausieji to skandalo 
dalyviai: buvęs vidaus reikalų 
sekretorius Albert B. Fali, ir 
naftos karaliai — Ed. L. Dohe- 
ny ir Harry F. Sinclair.

Etnos ugniakalnis veikia

NEAPOLIS, Italija, birž. 30. 
—Etnos ugniakalnis šiandie 
pradėjo smarkiai veikti — mes
ti iš kratero lavos srautus bei 
durnų ir garų debesius.

Chicago ir apielinkė. — šian
die busią gražu, sako oro prana
šas ; maža atmainos temperatū
roj ; lengvas mainąsis vėjas.

Vakar vidutinai temperatūra 
siekė 640 F.

Šiandie saulė teka 5:18, lei
džias 8:29.

PINIGU KURSAS
Vakar, birželio 30, 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 ............  $4.63
Danijos, 100 kronų ............... $16.20
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Franci jos, 100 frankų ........... $5.31
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijds, 100 kronų........... $13.50
Olandijos, 100 florinų ....... $37.59
Suomijos, 100 markių ........... $2.52
Švedijos, 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

S.L.A. Seimas
VIII SESIJA

8-tą sesiją atidaro pirm. S, 
Gegužis 2 vai. po pietų. Einama 
vėl prie kuopų įnešimų. Viena 
kuopa reikalauja, kad butų už-1 
protestuota priesį Lietuvos vald
žią už laikymą karo stovio :r 
už varžymą žodžio ir spaudos 
laisvės. Tuo klausimu rezoliuci
jų komisijos narys Dr. Montvi
das perskaito revoliuciją, kuri 
priimama vienbalsiai.
Lietuvių Jaunuolių švietimo 

Fondo klausimas.
Šį sumanymą padavė Įnešimų 

Komisija. Kalba visa eilė kalbė
tojų ir mažne visi išsireiškia už 
sumanymą, tik kiek skyrias 

'nuomonėmis. Įnešimas priimtas 
didžiuma balsų.

Nutariama pasiųsti Dr. J. 
Šliupui pasveikinimas už jo'dar
buotę prieš klerikalizmą.

Bimbos apeliacija.
Apeliacijų Komisija rekomen

duoja neskaityti Bimbos apelia
ciją, bet užgirti P. Tarybos pasi
elgimą. Siurba gavęs balso 
kalba, kad apeliacija butų skai
toma; ir S. Gegužis pataria 
skaityti, kad visi delegatai žino
tų, kame dalykas. Skaitoma pir
miausia Bimbos apeliacija ir 
visi dokumentai sąryšy su Bim
bos išmetimu. Tai užima apie 
pusantros valandos laįko. Ape
liacijų Komisija rekomenduoja 
užgirti Pild. Tarybos pasielgimą 
su Bimbos išmetimu. Bolševikai 
vienas po kito gavę balso drožia 
karštus spyčius už “dranga” 
Bimbą. S. Gegužis pasako gana 
rimtą Raibą, aiškiai dėstydamas 
tų bolševikuojančių elementų 
tikslus linkui SLA. Jis pataria 
Seimui padaryti tinkamų žings
nių, suvaldyti tuos gaivalus. 
Prezidento, pareiškimas baisiai 
sujudino bolševikus, ir Dundu
lis pradeda trukšmą kelti. Jis 
protestuoja, kad buk pirminin
kas nedavęs jam balso. Pirmi
ninkas prašo Dundulį atsisėsti, 
bet pastarasis kiek drūtas rė
kia ir rėkia. Jokiu budu negali
ma jis nuraminti. Jam padeda Ir 
jo draugai, visuos© kampuose 
keldami trukšmą. Buvo mano
ma, kad Dunduliui nuraminti 
teks šaukti policiją, bet nereiks-

* 

jo. Pirmininkas davė jam balso 
ir Dundulis rėžė graudingą, net 
liro ašaras, pamokslą už “drau
gą” Bimbą. Dunduliui pabaigus, 
visi jo draugai rėkia: “uždaryt 
diskusijas! , Uždaryt diskusi
jas.” Mat jie manė, kad Dundu
lio graudžiu pamokslu bus visi 
delegatai sugraudinti ir nubal
suos už priėmimą atgal “drau
go” Bimbos. Iš priešingos pusės 
irgi pasigirsta keletas baisų : 
“gerai, balsuokim.”

Pirmininkas leidžia balsuoti. 
Ak, tu, svieteli mano! — visos 
bolševikiškos ašaros buvo vel
tui! 86 balsais prieš 57 P. Tary
bos pasielgimas su p. Bimba pa

Telegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

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

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

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

Naujienų Skyriai ir Agentai irgi priima 
siuntinius telegramais

Kam pertoli nueiti į Naujienų vyriausių ofisų, 
tie gali induoti pinigus pasiuntimui telegramų 
Lietuvon Naujienų autorizuotiems agentams:
BRIDGPORT: AUŠRA: — 3210 S. Halsted St. 
T0WN OF LAKE: BENOšI AUS APTIEK A: 

, 1616 W. 47th St.
ROSELAND: TUPIKAIČIO APTIEKA: 233 
East 115th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

............................—■■■■■■■ i , u*

tvirtinama. Bolševikai galų ga
le įsitikino, kad ir tolerantln- 

Igiausi seimo delegatai nusikrel- 
jpė nuo jų...
Į Per 7-tą ir 8-tą sesiją gauta 
laiškų su aukomis: SLA. Seimo 

{Rengimo Komisija $25 našlių ir 
(našlaičių fondui; 18, 29 ir 223 
įkps. Westville, 111., $25 naši, ir 
į įlaši.; 30 kp. Scranton, Pa., $2 
'seimui; 100 kp. Racine, Wis., 
' $20 naši, ir naši.; 304 kp. Hui\ 
(falo, N. Y., $5 Liet, polit. kali
niams; $216 kp. Erie, Fa., $5 
Mariampolės Realei Gimnazijai; 
7 kuopos Pittston, Pa., narės; 
O. Paukštienė, O. Tananavičiene 
ir Karsokienė $5 n. ir n. ir $5 
Liet, našlaičiams; 1 apsk. orga
nizatorius A. J. Banišauskas, 
Minersville, Pa., $5 n. ir n.; 34 
kp. New Britain, Conn., $5 n. ir 
n. ir $5 moksleiviams; 294 kp. 
Carlinville, III., $5 n. ir n.; A. 
žemaitis, Bklyn, N. Y., $5.81 n. 
ir n.. A. Maskauskas, Manville, 
X. J. $1. n. ir n. ir $1 mokslel- 
ziams.

Perskaičius atėjusius laiškus 
su sveikinimais ir aukomis 8-ta 
sesija uždaryta 6 vai. vak.

—S. Bakanas.

56 žmonės prigėrė buri
niam laivui sudužus

MANILA, Filipinai, birž. 29. 
— Plaukęs iš Cebu burinis lai
žąs sudužo arti Leyte salos pa
kraščio. Penkiasdešimt šeši 
tmonės prigėrė. 'Lik šešiems, 
kurie buvo geri plaukikai, pa
sisekė išsigelbėti, atplaukus Į 
Ka motes salą.

179 arabų žuvę mūšy su 
italų kariuomene

ROMA, Italija, birž. 30. — 
Telegrama iš Kirenaikos prane
ša, kad įvykusiame susirėmime 
tarp italų kariuomenės ir suki
lusių arabų Tripoly, 179 arabai 
likę užmušti. Italų esą trys už
mušti ir trisdešimt sužeistų.

l



M
NAUJIENOS, CMcaga, iii.

P. Rainys Kauno Mokyto 
, jy susirinkime
žymiausias Latvių rašytojas, 

žilas visuomenės veikėjas, Lat
vijos Mokytojų Sąjungos garbės 
narys, Rygos Operos ir Dramos 
direktorius atvažiavęs Kaunan 
gastroliuoti, birželio mėn. 1 d. 
atsilankė iškilmingan metinin 
Liet. Mok. Prof. Sąjungos Kau
no skyriaus susirinkiman —va
karienėj suruošton koperacijos 
rūmuose. f\

Gerb. Svetys sutiktas moky- 
tojų ilgais delnų plojimais ir 
sveikinimais, kurių pažymėtini 
Seimo nario p. B. žygelio ir mok. 
E. Janušaiskaitčs latvių kalba. 
Kalbose kelta susiartinimo min
tis dviejų giminingų tautų.

P. Rainis atsakydamas į svei
kinimus nurodė, kad tikras susi
artinimas galimas tik mokyto
jams, tiems grynosios demokra
tijos apaštalams aktingai daly
vaujant, nes be plačiosios liau
dies (Uvlyvavimo ir patsai susiar- 

tinimas bus dirbtinas, gi pasta
rųjų išjudinti gali tik mokytojas, 
geriausia už visus jų pažįstąs ir 
suprantąs.

Prisiminęs Lietuvių-Latvių 
praeitį ir lygindamas su dabar
tim gerb. Rainis pasakė įsidė- 

* mėtiną posakį —kuomet Latviai 
vergais kure Rygą, tada Lietu
viai laisvi steigė Vilnių.

Dar apibudinęs Lietuvių-Lat
vių kultūros laipsnį, gerb. Sve
tys dėkodamas už malonų pri
ėmimą baigė savo kalba.

Tokiam būrely laikas greitai 
eina ir nespėta pasijusti, kaip 
atėjo 8 vai. vak., kada gerb. Sve
tys eina atidaryti pirmąjį spek
taklį mumtį^eatre, bet išeidamas 
pasižada už valandėlės atgal šu- 
grįšti.

Mokytojai tęsia susirinkimų, 
klausydami drg. Vireliuno pa
skaitos — “Mokytojų 
atostogų metu“.

Prelegentas plačiai 
reikalų rinkti folklorų ir
dalykus, kurie dar mokslo neiš
aiškinti. Tyrinėti mažiau pa
žįstamas sritis, užsidavinėti 
klausimus, kodėl toks yra gam
toj ar tautoj reiškinys, o ne ki
toks ir t.t. Išklausius paskaitos 
kalbamasi, kokiu budu organi
zuoti folkloro rinkimų. Tuo lai
ku grįžta p. Rainys ir susipaži
nęs su kalbamuoju dalyku duo
da gražių patarimų ir nurodo, 
kad Latviuose dainos, mįslės, 
pasakos jau beveik surinktos. 
Tik Letgalijoj dar maža nudirb
ta. Dainų surinkta apie 200,- 
000.

Patarė folklorų rinkti priva 
tės iniciatyvos keliu, o ne valsty- 
binant, nes tokiu budu geresni 
vaisiai gaunasi. Tatai gali at
likti mokytojai kartu su moks
leiviais, bet išanksto visa ap
galvojus ,kad nedaryti klaidų.
Prisimena, kad Latvijoje dainų 

rinkimas buvo taipgi aktu kovos 
su caro valdžia ir skleidimu tau
tinio susipratimo miniose.

Dar prie paskaitos kyla mintis 
mokytojams aktingai dalyvauti 
visuomes gyvenime, ar tai liau
dį, ypatingai jaunimų organi
zuojant, ar tai aiškinant politinį 
momentų. •

darbas

nurodo 
stebėti

Toliau, poetas Ad. Lastas įtei
kia svečiui lietuviškų knygų 
komplektų, gražioje kalboje pa
geidaudamas, kad bent dalelė 
jų butų išversta latvių kalban 
ir paskleista po visų šalį ir tatai 
butų didelis, praktiškas žingsnis 
prie susiartinimo. Iš knygų — 
daugiausia musų rašytojų poeti
niai kuriniai, o »tapogi liaudies 
dainos. Padovanota ir Vilniaus 
Albumas.

F. Rainys dėkodamas sakosi 
daug malonumo patyręs laike 
šio vakaro ir dar daugiau parei
gų įgavęs, kurias privalgius gy
venime vykdyti.

Sako, kad prieš 40-50 metų 
Lietuvių Latvių santykiai arti
mesni buvę. Tuomet parašytai 
p. ’Dirg’o lietuviškaidabviškas ir 
atbulai žodynas, bet kur tai din
gęs. Be kabios neįmanomas 
bendradarbiavimas. Reikalingas 
žodynas. Reikia mokyklose dės
tyti ir lietuvių ir latvių kalbas, 
tatai privalo abiejų šalių įstų- 
tymdavystės įvykdinti.

Dar sako, 'kad “Aušros” lai- 
k.uis artimų aaiitykių kni

ta. Tada “Aušrų” iiie tik Rygos 
lietuviai, bet ir latviai skaityda
vo.

Baigdamas žadasi kiek galėda
mas spirti savo rangius tautie
čius eiti susiartinimo keliu.

Patsai mario kurti dramų, ku
riai siužetų imsiąs iš Lietuvos 
istorijos nuotikių, tik gaila nė
ra nė vieno istorijos veikalo lat
vių kalboje. Oia tikisi irasti pa
galbos iš musų šių dienų istori
kų bei visuomenininkų/

Toliau Seimo narys K. Bieli
nis apibudina p. ‘Rainio asmenį 
iš jo kurinių, statydamas jį pir
maeiliu rašytoju ne tik Latvijo
je, bet ir visoje Europoje. Reiš
kia pasigailėjimo, kad ne vienas/ 
jo kūrinys ligi šiol nepasirodė 
lietuvių kalboje.

Gerb. svetys kukliai atsako į 
turininga K. Bielinio kalbų pri
imdamas jų kaipo simbolikų, o 
ne realybę ir toliau kalbėdamas 
iš savo pusės iškelia vertę ak
tingos moteries tautos gyveni
me.

Daug širdingų sveikinimų,i 
daug kalbų, pageidavimų iš abie
jų pusių išreikšta, bet visos jos 
sukosi apie Lietuvių Latvių su
siartinimų ir abiejų šalių moky
tojų uždavinius.

Tik vėlų vakartį sudainavę1 
“Ilgiausių metų’,’ draugiškai ap
sisveikinę, kupini kilniausių 
minčių susirinkimo dalyviai iš
siskirsto kas sau. [“L, ž”] š.

ashioni
m? s. Halsted št!

Vien tik Lietuvių krautuvė

■M
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SILPNA, 
NUSILPUSI, NEMOTAIii NORĖDAMI!

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS [

Galūnafiauti
Naujienose
Didvyrių Paveikslai 
A, Varno Piešti

Vienas iš geriausių Lietuvos dai
lininkų Adomas Varnas yra nupiešęs 
ir išleidęs seriją puikių atvaizdų Lie
tuvos praeities ir dabarties žymiausių
jų veikėjų.

Visi ar bent keletas šitų atvaizdų 
privalėtų rastis /kiekvienoj lietuviškoj 
įstaigoj ir kiekvienoj lietuvių trioboj.

Naujienos gavo nuo Adomo Varno 
pardavimui nedidelį pluoštą jo garsių
jų atvaizdų. Tuo tarpu šitie atvaizdai 
galima gauti tik Naujienų ofise:

«

1. Vytautas, Lietuvos Did. Kuni
gaikštis.

2. Vysk. Valančius,
8. Vysk. A. Baranauskas
4. Šiltumas Daukantas
5. Vincas Kudirka
6. žemaite
7. Dr. Jonas Basanis (Basanavi

čius)
8. M. K. Čiulionis
9. Kun. J. Mačiulis-Maironis.

’ Kiekvienas atvaizdas parsiduoda 
po 75 centus.

Kas nori gali pirkti atvaizdus su 
rėmais. Atvaizdas, su rėmu kainuoja 
$3.50. Persiuntimas extra.

Užsakymus siųskit adresu:

<■

ir buvau nusilpusi 
ir nervuota. Ma
no vyro sesuo pa
sakė man kad aš 
pabandyčiau Ly-i 
dia Pinkham’s Ve- 
getable Compound. 
Mano vyras tuo
jau nupirko man 
vieną butelį ir jis 
padarė man tiek 
gero, kad aš ir da
bar dar vis ačiuo- 

ju. Aš pradėjau jaustis gerai ir pa
sidariau stipri ir galėjau atlikti visus 
savo namų darbus iki pat to laiko 
kol gimė mano kūdikis — ir mano 
kūdikis yi’a taipgi sveikas. Aš tik
rai rekomenduoju Vegctable Com
pound ’ mano draugėms jeigu jos turi 
tuos pačius nesmagumus kaip aš ir aš 
tikrai patariu jums suvartoti tuos 
mano poduotus faktus kaip paliudi
jimą’’, — Mrs. Frank H. Grimm’, 533 
Locust St., Lancaster, Pa.

Moterys neturi turėti tokių simpto
mų, galvos skaudėjimų, nervingumo," 
nvisilpnejim*o ir iariškumų, ku-
riuos jos turi kaipo moterys.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakominga gyduolė nuo 
visų tų nesmagumų. Parduodamos 
pas visus aptiekorius.

Tel. Boulevard 4)15
Dr. Michal Lewinski 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4630 S’o. Asland Avė. 

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

venerinią'ligų.
Valandos nuo 11 iki 3 po pietų, 

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

Dr. Chiropractor ir 
Akušcrka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

3252 So. Halsted St.

PAS MUS. TAS JOMS BUS<
ANT NAUDOS. . |

.FABIONASCO.
Lancaster, Pą. — “Kaip aš apsive

džiau, aš pasidariau labai silpna,

(Javo pagelbą nuo pat pirmo 
buteliu Lydia E. Pink- 

ham’s Vegetable 
Oompound.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- | 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir Į 
e Parduodam Laivakortes. • |

JOHN KUCHINSKA8
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Valandos) 9 ryto iki 9 vakare. Ša
radoj ir Pėtnyčioj. nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus. 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaas 

'lengvomis iilygomis.

JblN I. BAGDZIUNAS]
ADVOKATAS

Veda bylas visuose Teismuose, Egzami- I 
nuo ja , Abstraktus, Padaro pirkimo ir Į 
pardnv&4o Dokumentus ir igaliojiaacz. 1 

! ! 7 South Dearborn Street
KOOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 
'• Telefonas Canal 1667.

V— i ....»

Dividendu paskelbimas No. 13 

International Invest- 
ment Corporation 

pirmiau vadinosi

Rubin Bros. Martgage 
Corporation

Board Direktoriai nusprendė kvar
talinį dividendą du ir pusė cento ant 
l’referred ir Common stako išmoka
mų liepos 1, 1924, šėrininkams ku
rių rekordas užsibaigia birželio 28, 
1924.

David M. Rubin,
Prezidentas-Iždi ninkas.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

II i—1» ■ “ »—

| NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III.

IŠSIKIRPKIT Šlį APLIKACIJĄ, IŠPILDrKIT ATSIŲSKITE Į NAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon per telegramą. Telegramos kaštuoja tik 50c, 
— visvien ar didelė ar maža suma, visvieh 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
Pinigų siuntėjas privalo aiškiai surašyti atsakymus į visus pąduotus klausimus.

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Vardas ir pavardė

Numeris namo ar bakso

Miestas

gatvė

Valstija .

centų ($.......... )

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

Indedu money orderį (ar pinigais)

Vardas ir pavardė

Kaimas .

Paštas

dolerių

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI YPATA

Valsčius

Apskritis..................... ......

Siuntėjo parašas...................................................
PASARGA: Money orderius pirkite ant vardo ^Naujienos.” \
< • ■'

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramų įskaityta) i

50 litų 
100 litų 
200 litų 
360 litų 
400 litų

•f $6.00 / 600 litų ...
11.00 tOO l|tų ....
21.25 
3145 
42.25 
52.50

800 litų ...
900 litų ..

1000 litų ...
5000 litų ....

• (Stambesnėms sumoms specialia kursas)

$6245.
. 78.00
. 83.25
. 93-59
103.75
514.25

Už viršpąduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmokėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dienas be jokių atrpkavimų. >-

IMPERFECT IN ORIGINAL ''i *

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

priva t ii kij gydymui kambariu
čia atėję gauna 

geriausi Ameriko-

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

Room 909 Chicago Trust Building 
79 West Monroe Street, Ckieago, 

.. Telephone Randolph 2990
Rez. 3203 Be. Halsted 84.

■ Yy^sy^k ; Vel^ 6M OAtel.

J. P. WAITCHES I 
LAWYER Lietuvys Advokatas 

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

Telephone Raųdolph 5584 
Vakarais: 10717 Indiana A

Tel.: Pullman 6877.

ištesėt 
neįtiks

Tel, Daarbora 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofteaa vidurmlMtyji .
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St.

Cor. Waahington A Clark

Tal.i Hyda Park 8806

St.

jišką b( !ą gydy
mo. Didutis skai
čius žmoilv 
domų kasdien per 
Dr. Ross, eutei- 
kia progą duoti 
geriausj medikai) 
patarnavimą že
miausia kaina. To
kį mokesti gali kiekvienas 
mokėti, taip kad nei vienas 
lauja užmesti savo ligą.

Patarimas dykai.
žinokite -apie save tiesą. VUiika pa 

slaptis yra užtikrinta.

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

kampas Dearborn ir Monroe
Crilly Building. Imkite elevatorių 

iki 5 augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje vietoje 
Priėmimo kambarys 506 dėl vyrų. 
Priėmimo kambarys 508 dėl motetą
Valandos: Kasdien nuo 10 ryto iki t 

▼ai. vakare. Nedėlioj nuc 
10 vai. ryto iki 1 ▼ai 
ną. Panedčlyj, seredrjt b 
subatoje nuo 10 vau ryt» 
iki 8 Tai. vakare.

Nemo Lie»inimm num.MB. tik 
rai pigiu. Turi i«ma vijlų ir vi
dutini sijoną. U tvirtos Ivtaaia! 
rausvos ar baltos materijos; dy 
dalai 24 iki 36 ; atekfna t>k |3. 

Jai krautuvėj n$ra priaiųakit 
mum* tavo varda, adrese h 
$3. Mee pasiųsime.

Netno Hyciepic-Fashion Institute 
120 E. 16lh3t., N«w York (Dept. S.)

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas: 
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Waehington St. 
Tel. Central 6209 

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

Bridgeport kitais vakarais 
8236 S. Halsted St. T.Boul. 6737

r

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

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

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

V. W. RUTKAUSKAS f 
Advokatas

29 Ss. La Šalie St. Room fili
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted StM Chicajra. )
Tel. Yards 4681

J. BUCERZAN I
ADVOKATAS
Notary, Public

"4405 Deodor Street
Phone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor,y Ind.

Plumingo ir Ap^ijdymo Įrengimai 
Olselio kainomis .visiems.

Piginusi dabar raditatoriai ir.boile 
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesia, 
pirkdami nuo musų.
? PEOPLES PLUMBING AND 

HEATING STTPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 42/1
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KORESPONDENCIJOS
------------------- ------------------------------- ----- --------------------- |J '

DRAUGAI
JU BUVO

TAUTIEČIAI 
TEISYBĖ!

pasakojo tėvynėj, kad“žmonės
Amerika palaiminta viskuo kas ge
ra. Aš tam tikiu, nes rakau 
HELMARS. Jie duoda linksmy
bę, laisvę ir užganėdinimą su kiek
vienu durneliu.”

Tai grynas Turkiškas Tabakas ku
ris yra j HELMAR Turkiškus ci- 
garetus duoda kiekvienam rūkyto
jui smagu jausmu, 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 j Turkiškus

Gamintojai augščiausios 
rųšies Turkiškų ir Egyp- 
tiškų cigąretų pasauly.

BOXES of- 
]O 01*10

gįiBn

Kenosha, Wis.
Mokyklos užbaigimas. — Kuni

gai.— Vietos lietuviai, jų ju
dėjimas ir veikimas.

Šio mėnesio 15 dieną buvo už
baigimas vietinės šv. Petro mo
kyklos su programų. Progra
mas susidėjo iš,dviejų vaidini
mų (vienas anglų kalba ir vie
nas lietuvių kalba), dainų, mu
zikos “driliavimo”, etc. Abel- 
nai imant, programas išėjo vi
dutiniai, nes iš mokyklos vaikų 
negalima daug ko norėt. Turiu 
pastebėt, kad nors ir lietuvių 
mokykla vadinasi, bet progra
mas buvo atliekamas beveik 
vien anglų kalba, išėmus vieną 
vaidinimą. Kiek teko pastebėt, 
tai vaikai lanką minimą mokyk
lą mažai įgauna lietuviškos dva
sios, nes beveik visos seserys, 
išėmus vieną, yra svetimtautes. 
Kiek tepo patirti, tai dabartinės 
seserys išvažiuos. Kenoshiečiai 
gaus iš Chicagos kazimierietes. 
Na, žiurėsirųe, ar kazimerietės 
bus geresnės tautietės. Pagy
vensime—pamatysime.

* A A
4 

A * A

Pas mus priskaitoma apie 1,- 
500 lietuvių. Jie yra pasiskirs
tę į įvairias partijas, kaip ir vi
sur. Iš viršminėto skaičiaus lie
tuvių prie parapijos priguli su- 
virš 200 žmonių. Pirmiau čia 
buvęš kun. A. Balinskas “gerai” 
pasidarbavo su parapijonais ka
riaudamas apie pusantrų metų ir 
tokiu budu parapiją “pastatė” 
ant kojų ir skolos padarė apie 
$7,000; tai daugumui, “atidarė” 
akis ir jie parodė paripijai nu
garą. Dabartinis kun. S. Byst- 
ras iš pradžių buvo prieinamas 
žmogus, bet dabar jau pradeda 
rodyti savo kunigišką ambiciją. 
Visi jie vienodi!

Komunistai pirmiau buvo 
“riesti’, bet dabar vaikščioja 
kaip musę perkandę ir po biskį 
pradeda atvėsti. Tautininkų

ras gavo žmonių prijautimą, tai 
ačiū tam, kad jis laikės vien tik 
dailės, nežiūrint partijas, o ant
ra, tai esant geram susiklausi- 
mui choristų tarpe ir uoliai dar
buojantis jų vadovams — choro 
vedime S. Vaiteliui, o dramos 
srity J. Macnoriui. Jeigu ir to
liau minimas choras laikysis to 
nusistatymo, tai jam yra užtik
rinta šviesi ateitis.

Kaip visur, taip ir čia susior
ganizavus minimam chorui, su
barškėjo ir “tavorščiai,” ma
nydami, kad jie galės chorą 
ant savo kurpalio užtempt. Ne- 
kurie pamatę, kad negalima ant 
savo kurpalio užtempt, tuojau 
pasišalino, kiti laikėsi net iki 
šiolei vis manydami, kad gal pa
siseks ką nors savotiško pada
ryt; bet ir jie galop nustojo vil
ties ir pasišalino; bet dabar lei
džia įvairius gandus, kad Dailės 
choro jau nėra, atkalbinėja cho
ristus ir 1.1. Vargšai, jie mano, 
kad jų nėra, tai choro jau nėra, 
bet chorui tas ant naudos eina, 
nes naujų dainininkų vis ateina.

Birž. 16 d. Dailės choras po 
pamokų turėjo susirinkimą, ant 
kurio buvo nutarta: 1) choras 
paims du mėn. atostogų, t. y. 
iki rugsėjo mėn. pradžios. 2) At
sižvelgiant, kad choras turės 13 
d. liepos su Racino dailės mylė
tojais išvažiavimą į Eaglės Lake 
ir turės išpildyt programą, tai 
nutarta 7 d. liepos turėt prisi
rengimo repeticiją toj pačioj 
svet. Visi dainininkai prašomi 
atsilankyt. 3) nutarta surengt 
choro basket išvažiavimą į Twin

Lake 21 d. liepos. 4) Suorgani
zuota base bąli tymas, kuris lai
ko pamokas kas trečiadienį 4 
vai. po pietų, Hasting miške, ant 
Howland Avė. Kas myli tų loši
mą, prašomi ateiti, kad ir ne cho
ristai. 5) Išrinkta komisija iš 2 
ypatų, kurie per šį laikotarpį su
ras rudens sezonui gerą veikalą.

Iš aukščiau paminėto matosi, 
kad choras dar neiškriko, bet 
stropiai rengiasi ateity pasidar
buoti.—Bijūnėlis.

Mis. MIGHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA

3151 So. Halsted S't., kampas 31 gat.

kaip ir nėra. Yra nemažai rim
tų žmonių, kurie niekur nepri
guli — kažin ko laukia.

Socialistų yra keliolika, bet
biskį apsileidę. Laikas butų at- 
bust ir pradėt darbuotis visuo
menės tarpe.

NEV.YORK
BREMEN

I ir iš

LIETUVOS
per Bremeną

Labai dideliu ir parankiu 
Vokiečius laivu

GOLUMBUS
tik aštuonios dienos ant van
denio.

Svetimšaliai gyvenanti šio
je šalyje gali atlankyti savo 
gimines Europoje ir .sugryž
ti j 12 mėnesių į Jungtines 
Valst. be įskaitymo kvotom

Del informacijų kreipkitės 
prie vietinių agentų arba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH-CERMAN

L.LOYD

DOVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do-
vicrnastis vedimui reikalų ir pro- 

♦ vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas-
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi j Naujienų ofisų, kur

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
Specialė Generalė Vidurvasario Ekskursija Tiesiai iš New York j 

LIETUVĄ 
pey Klaipėdą su S. S. POLONIA Liepos 5tą

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

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

Del pilnų informacijų ir laivakortes kreipkitės prie vietinio agento arba

BALTIC AMERICA LINE i

Esant tokiam skaičiui lietu
vių, yra nemažai įvairių pašalpi- 
nių bei idėjinių draugijų, kuopų, 
kliubų, etc. Dailės srity dar
buojasi Dailės ir parapijos cho
rai. Pirmiau buvo ir “Birutės” 
dramos skyrius, bet dabar jau 
nesigirdi nieko apie jį.

Čia noriu tart keletą žodžių 
apie Dailės choro darbuotę. Mi
nimas choras susitvėrė 1923 m. 
rudeny prie vietinės SLA. 212 
kuopos. Nors dar minimas cho
ras yra jaunas, bet pasirodė 
veiklus beesąs. Pereitą žiemą 
suvaidino keletą gerų veikalų ir 
davė vieną koncertą. Nors dar 
jaunas, bet vietinių lietuvių ga
vo gausų parėmimą, nes jo pa
rengtuose vakaruose publikos 
buvo daug. Kad minimas cho-

visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausių kainų.

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

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St. * 
Chicago, IR

120 N. La Šalie Str., ChicaRo.
9 Broadway, New York.

Į Lietuvą 
";White Štai* Line

ELEKTRA
ivioeą b P«J1«M suvedame | sanue ii nauju* namu, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant iimokijimo.
Pirmutini Lietuvių Elektrų Korporacija Amerikoj*

THE BRIDGEPORT ELECTRIC C0„ Ine.
A. BARTKUS, Frau

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

Nuo kosulio, persišaldymo, galvos 
skaudėjimo, neuralgijos, reumatiz
mo ir nuo visu skausmų.

Pas visus aptiekorius
35c and 55c, jart and tūbas 

HospitaF »ue, $3.00

N. Y. — Cherbourg — S'outhainpton 
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.

Rbd Star Line
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Antwerp
Zeeland & Gothland (3rd klės a)
N. Y. — Plymouth — Cherbourg 

Belgenland & Lapland.
Viskas užrakinama, privatiški pasi- 

dėjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
181 S» Hiato SU I|L

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
buČiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
dur>JA« nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Gerinusia pa- 
saulv reguliatorius. Vienas doleris at- 
nefie mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

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

Akinių kainos žemesnes kaip • 
pas kitus.

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

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

Te. Boulevard 7679

Pinigai i

iš

Bridgeporto į
! : •

LIETUVĄ

per 
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St.,
Tel. Boulevard 9663.įį -^.jl

LIETUViyjAKTARAI
Telefonai Boulevard 1989 |

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos i , |
9 iki 12, 1 iki 8 dienų I
ir 6:30 iki 9:80 vakare ’

4608 S. Ashland Aven
netoli 46th St., Chicago, UI. J

.  . .......... "i ’ ■! ■■ i—i. ■ iii i —

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos: nue 9.iki llval. ryto; 

nuo 5*80 iki 7*81 vakare.

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2161
Valandos 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.L.— ■■ |J

" ........................—........................ X
Canal 0257 ,
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Ląfayette 4146

fr. * ■!.>■■■■ ■ ■......>..n. I, .....................   iii |į|į^

Tel. Blvd. 8188
14. Woitkeviel

BANIS
AKIMIRKA

Turiu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekvienam! 
atsitikime. Teikiu 
ypatišką prižiūrė
jimą. Duodu pa* 
tarimus moterims 
ir merginoms dykai.

3113 South 
Halsted St. ’

A^DR. HERZMAN'^K
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomas per 18 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronilkas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nae- 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laba ra to rijai 1024 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOSs Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo « iki 7:30 vai. vakarais.

( Dianomds: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4)86

8411 So. Halsted St.
Vai.j 9—10’ A. M. ir po 8 vai. vak.

Telefonai*

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

| ■■ ■.......... ~ ■ ■ F

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

b............................  -J

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Drexel 2279 

>- .............   ...z

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1757 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.

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. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoae 
Procpect 0610. Valandos iki II ry
to, 7 iki 8:31 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Proepect 0611

Phone Boulevard 3038 
Valandos nuo 6 Ud 9 v. 

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Resilkas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St.

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, chroniš

kų |r slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Ave^ Mt 
viršaus Ashland State Banke

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:30 Ud 5 ir 8 Iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 Ud 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.
Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette. .......................... .. .................... .. i —iTw«ii<ii.ii^eJ

■ ' ''littii iiulfeit'MII rihi'
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pačių kairiausiųjų Lietuvos 
partijų eilėse žmones, kurie 
savo laiku ėjo mokslų juodo
sios “Saulės” kursuose.

1

eių skaitytojas žino, kad Ita
lijos socialistai stovi prieša
kyje to judėjimo, kuris iški
lo prįąš Mussolini’o diktatū
rą!

Well, jeigu “Laisvė’)’ ir 
jos Tauras-Vidikas gali ši- 
--------- -...... . — ■■ ........ .

Reikia’ pasveikinti SLA. 
seimą, kad jisai priėmė re
zoliuciją, griežtai pasmer
kiančią klerikalizmą ir reak
ciją Lietuvoje. Malonu pažy
mėti, kad ji tapo priimta 
vienbalsiai. Savo protestu 
prieš karo padėtį Lietuvoje 
ir savo užuojauta toms vi
suomenės grupėms, * kurios 
Lietuvoje visą laiką neatlai- 
džiai kovojo .prieš spaudos 
varžymą, prieš darbininkų 
organizacijų persekiojimą ir 
prieš reakciją, — Susivieny- 

|mo seimas užėmė dešimtį 
kartų pažangesnę poziciją, 
negu ta, kurios laikosi mu
sų širvydinįo tipo tautinin
kai. Bet pažangos dvasia 
seime buvo taip stipri, kad 
dešinieji tautininkai nedrįso 
nė išsižioti prięš ją. i 

Nedrįso priešintis rezoliu
cijai nė bolševikai, nors jų 
nusistatymą yra dar sun- Los kra§to viso bus, renkama 6 
kiaus sutaikyti su išreikšto- atstovai ir jei visi jie nebus kle- 
mis joje mintimis. Dešinieji rikalų rėmėjai, tai visai aišku, 
tautininkai, jei ne savo šir- kad klerikališkosios daugumos 
džia, tai bent žodžiais kar- Seime neturėsime. Lietuvos kle- 

Dar kartą atkreipiame tais parodo savo pritarimą I _da|<) valstybinio lovio>
• Lietuvos demokratijai, tuo arba tuo ėdalu būtinai teks da- 

Kunigo, gi tarpu bolševikai tos de- Mntįs su laudinmkais. šitoji ’ ‘t • 11 W v, • i •

taip begėdiškai meluoti, tai 
apie juos reikia pasakyti, 
jogei tai yra paskučiausi do
ros pašlemėkai tarpe visų 
laikraštinių chuliganų ir 
humbugierių, kokius kada 
nors yra matęs pasaulis. >

Kunigas

Klerikalų siautimas
Naujienos eina kasdien, iialdrianl 

sekmadienius. Leidžia Naujiena Bao- 
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago 
PI. — Telefonas i lieosevelt 85911.

Lietuvoje
(Tęsinys iš Nr. 158)

Lltaimoxdjuno Kalnai 
Ehlcagoje — paltui 
, Metams ....... .............................

Pusei motų---------------------
Trima minėdama .....——
Dviem mėnesiam------------- -
Vienam mineaiui------p* 

tlbicagoje per neiiotojaal 
! Viena kopija — . w

Savaitei --------------- ----------i 18c
Minėsiu! ............ , 75c

Suvienytose Valatijcaa, na Chlcagoje, 
p aitui

i Metama........................   |7.0fl
I Pusti meta ......    8-50
; Trima mėnesiams —.............. — 1.75
. Dviem mėnesiam___•----------- 1.25

Vienam mėnesiui . ............... ..< .75

Lietuvon ir kitur uialaniuoaa: 
(Atpiginta)

Metams ...........  L - $8.00
Pusei meta ....4------ - ------------ 4.00

, Trima mėnesiams  ------  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu, kartu su užsakymu.

Rinkimai

4.00
2.00
1JM) 

.75

3) Klaipėdos 
cija pasirašyta.

Klaipėdoje
krašto konven- 
Einant ja, grei

tu laiku teks skelbti rinkimai į
Lietuvos Seimų nuo Klaipėdos 
krašto. Klaipėdiečiai neduos nei 
vieno klerikalams balso. Jei at
eis Lietuvos Seiman vokiškoji 
Klaipėdos krašto buržuazija, tai 
ir jos atstovai nevisuomet rems 
musų klerikalus. Turime žinių, 
kad Klaipėda gali atsiųsti Sei
man 2—3 socialdemokratus, ku
rie sutvirtins Lietuvos Seimo 
kairųjį s.-d. sparną. e Iš Klaipė-

musų skaitytojų donię į mu
sų bendradarbio,
jtraipsnį apie klerikalizmo [mokratijos adresu visuomet Į apystdva' šaltu prakaitu apipila 
siautimą Lietuvoje. Iš to siunčia tiktai prakeiksmus, | padorų karjeristą iš klerikalų 
straipsnio matome, kokios panieką ir purvinus šmeiž- ’ * "
gilios priežastys iššaukė šio tus. Vienok Wilkes Barre’s 
mėnesio pradžioje įvykusį seime ir jie balsavo už de- 
valdžios krizį Lietuvoje. Ar- mokratiją! Tai yra moralė 
timiausioji priežastis buvo bolševizmo kapituliacija 
klerikalų pasipriešinimas ge- prieš pažangiąją visuome- 
ležinkelių statymo planui. |nę.
Bet prie jos prisidėjo ir kle
rikalų nusistatymas prieš 
savivaldybes ir jų susirūpi
nimas rinkimų klausimu 
Klaipėdos krašte, ir jų godu
mas bei valdžios troškimas.

Įdomu tečiaus, kad musų 
bendradarbis parodo, kaip 
visgi silpni intelektualėmis 
pajėgomis yra Lietuvos kri
kščionys, nežiūrint jų dide
lių pretenzijų. Net po to, kai 
jie nuvertė koalicinį kabine
tą, jie buvo prispirti vėl 
kreiptis prie Galvanausko ir, 
šiam atsisakius, kviesti tal
kon kitus “bedievukus”. Kuo“ 
met gi jie visi atmetė kvieti
mą, tai vienam p. Tumėnui, 
kaip jau dabar žinoma, teko 
užkrauti ant pečių net tris 

teisin- 
vidaus 
valdy-

Čia mes matome, kad mu
sų bolševikai, kurie taip pla
čiai laido gerkles apie savo 
“galybę” ir taip piktai tyčio
jasi iš socialistų įtakos “nu- 
smukimo”, pasirodė visiš
kais dvasios elgetomis.

urėdus premjero, 
gurno ministerio ir 
reikalų ministerijos 
tojo.

Teiaingai musų bendra
darbis vadina Lietuvos kle
rikalus “Molio Motiejum”. 
Skaitlingomis davatkų ar
mijomis pasiremdamas, jis 
gali tiktai slėgti Lietuvą ir 
trukdyti jos progresą, bet 
jam toli šaukia iki to, kad 
atsvėrus protinę pažangio
sios visuomenės jėgą. Tokio 
Molio Motiejaus šeimynin- 
kavimas gali atnešti didelės 
žalos Lietuvai, bet jisai ne
gali būt tvirtas ir ilgas. '

Nepadės jam nė tas, kad 
jisai iškaulytomis iš tamsių 
Amerikos žmonelių aukomis 
šiandie auklėja šimtus savų
jų a inteligentų įvairiuose 
“Dievo rasodninkuęse” ir 
katalikiškuose universite
tuose. Ateis laikas, kad ne 
vienas ir tų pačių jaunuolių 
praregės ir pataps Lietuvos 
demokratijos darbuotojais.
Jau ir dabar neretai užtinki I je! Kai kiekvienas laikraš-

i

Bet gal būt dar daugiaus, 
negu tos rezoliucijos priėmi
mas, užsipelno kiekvieno pa
žangaus žmogaus pagyrimą 
kitas SLA. seimo žingsnis, 
būtent — $500 dolerių pa
skyrimas Mariampolės Rea- 
lei Gimnazijai. Tie pinigai 
tikrai patarnaus geram tik
slui. Tokias apšvietos įstai
gas Lietuvoje, kaip Reale 
Gimnazija, privalo remti vi
si Amerikos lietuviai. Butų 
labai gražu, kad visos Susi- 
vienymo kuopos ir apskritys 
pasektų šiuo seimo pavyz
džiu ir taip paaukotų arba 
parinktų aukų šitam tik
slui.

abazo, kiekvieną kleboną,-zakris
tijoną, per tiek metų užmiršu
sius savo tiesiogines pareigas.

Galvanauskas ir liaudininkai 
nėra linkę šitą reikalą šiaip sau 
praleisti. Antra vertus, Galva
nauskas nesutiks šitame klausi
me daryti šunybių, nes Klaipė
dos autonomijos varžymas, reiš
kia susidūrimą su pačiais klai
pėdiečiais ir Eurąpps, opinija.

Kas lieka klerikalams, kad gei
bėjas padėtį? Lieka vienui vie
na priemonė —vilianti rinkimus 
į Lietuvos ir vietos Seimus, ne
ratifikuoti sutarties ir tuo budu 
nutęsti metus ar dviejus. Ka
dangi Klaipėdos reikalus gali 
sudoroti tik grynai klerikalinis 
kabinetas, tai savaimi aišku, 
kad reikėjo kuriuo nors budu 
versti koaliciją ir siekti savosios 
grynai katalikiškos valdžios, ne
siskaitant su jokiais, net ir tarp
tautinės reikšmės 'klausimais. 
Bet ir tai dar neviskas.

Še jums bolševikiško sąži
ningumo pavyzdys:

“Laisvė” rašo sieksninį 
editorialą apie reakcijos ne
pasisekimus Europoje. Prie 
reakcijos jėgų, veltui besi
kamuojančių “pūvančioje 
kapitalizmo” gelbėjimui, ji 
skiria fašistus ir — sociali
stus! Italijos socialistus ji 
stačiai piešia, kaipo arti
miausius fašizmo draugus ir 
bendradarbius,, sakydama: 
“Socialistiniai-fašistinis Ita
lijos seimas dar sykį pasi
skubina išreikšti savo pasiti
kėjimą diktatūrai budelio 
Mussolini’o”.

Šitaip rašoma tuo laiku, 
kai ne tik visa Italija, bet ir 
visa Europa yra sujudinta 
dėl socialistų atstovo, drg. 
Matteotti, nužudymo Italijo-

J užuitai Kaune
4) šiomis dienomis dieviškieji 

Lietuvos laikraščiai paskelbė ži
nutę, kad Kaune tėvai juzuitai 
atidaro klasinę gimnaziją ir 
kviečia jaunimą laikyti kvotimus 
ir eiti joje mokslus. Šiauliuose, 
Vailokaičio ir kun. Koncevičiaus 
surinktais Amerikoje pinigais 
veikia mergaičių-gimnazijos 
auklėtinių bendrabutis, kurį ve
da ir prižiūri vienuolės, Mariam- 
polėje tas pats. Neseniai visas 
būrys vienuolių vokietkų atvyko 
Lietuvon, klerikalizmo ir germa
nizacijos tikslais... Mariampolėje 
žadama pakišti koją Realei gim
nazijai; jau parašyta raštas, ku- 

Iriame reikalaujama tos mokyk
los suvalstybinimo, raštas paga
mintas švietimo Ministerio.

Nuosakiai ir atvirai einama 
prie Lietuvos juzuitinimo, kleri- 
kalinimo. Tos rųšies organiza
cijoms duodama iš valstybes iž
do pašalpos, kurias gerieji kata
likai ir katalikės nesąžiningai, 
kriminaliu budu suvartoja. Tur
būt atsimenate Seime kilusias 
diskusijas dėl nesąžiningo Iždo 
pinigų suvartojimo katalikų par
tijų reikalams. Jau dabar kleri
kalai stato fiktyve^' sąskaitas, 
atsiskaitydami su‘Iždu, j'bet pa
ėmus viską savo saujon jiems ir 
to nereikėtų daryti, nes tuomet 
sunku butų atskirti, kur prasi
deda katalikai iš krikščioniškojo 
bloko ir kur baigiasi valstybės 
reikalai.

Liepos pradžiai, tik prasidej us 
valdžios krizini, paskelbta Lietu
vos katalikų kongresas, žadama 
visais gelžkeliais gabenti Kau
nan davatkų būrius, ateitininkų, 
pavasarininkų organizaci j as.
Manoma tuščiomis davatkų gal
vomis užimponuoti Europai ir 
pačiai Lietuvai. Mobilizuojama 
tamsa, nekultura, prietarai, tuš
tumas, neišgyventos amžių dva
sinės ir protinės vergijos lieka
nos. Prisidengus krikščionišką
ja meile, nuolankumu, dievo va
lia, klerikalai, sutraukdami ji 
savo kongresus minias, sės jose 
kerštą ir neapykantą visam tam, 
kas Lietuvoje yra protinga, gra
žu ir pažangu.

Kariaujantis klerikalizmas
Kiekvienas, kas dar atsimena 

katalikiškąjį katekizmą, gerai ži
no, kad šventoji katalikų bažny
čia yra kovojanti organizacija. 
Taigi katalikai, vadaujami kle
rikalų—Romos komisarų ir emi
sarų, skelbia karą Liętuvos Vi
suomenės pažangiajai minčiai/ 
štai kodėl pas mus kliudoma dar
bininkams organizuotis, trukdo
ma jų spauda, veikia karo sto
vis tai tik tam, kad viešpatau
tų klerikalinis chamas.

Štai šitos priežastys yra su
dariusios pagrindą tam valdžios 
krizini, kurs dabar eina Lietuvo
je. Dalis pozicijų (žemės refor
ma, finansai, dalinai mokyklos) 
jau yra tekęjderikalams. Dabar 
tenka apvainikuoti klerikalizmo 
rūmas, paimti viską savo globon 
ir žinion. Kuomet bus paimta 
klerikalų saujon ir tas, kas dal 
iki šiol nebuvo jon patekę, ne
manykite, kad tuomet bus galas. 
Labai suklysite taip manydami. 
Klerikalai eis toliau ir kiek jiems 
leis jų pajėgos, bandys apvožti 
visa, kas kliudys tiems jų žy
giams.

Yra pesimistų, kurie dabar 
jau pranašauja, kad po viso to 
seksiąs išbandytas Italuose ir 
Rusuose diktatūros metodas. 
Bet netenka nusigąsti reikia tik 
suprasti, kur eina klerikalizmas, 
ir reikia dirbti ir dar kartą dirb
ti, kad tą Molio Motiejų par- 
bloškus.

Sunkus Kabineto darymas.
Dar porą žodžių informacijos 

delei. Geležinkelių statyba ir 
paskola buvo atmestos tik tam, 
kad šitoje operacijoje jokiu bu
du negalėjo dalyvauti katalikiš- 
kasai kun. Vailokaičio kapitalas. 
Kun. Vailokaitis su savo bend
rais kovoja už tokią užsienių pa- 
paskolą, kurioj galėtų* dalyvauti 
jisai ir jo Ūkio Bankas, žinoma, 
jo dalyvavimą turės apmokėti 
Lietuvos žmonės. Kadangi Ūkio 
Bankas finansuoja Lietuvos kle
rikalizmą, tai bus aišku, ko de
lei ginami kun. Vailokaičio inte
resai.

Klerikalai manė labai greit 
sudaryti naują savąją valdžią, 
bet dalykas, pasirodo, nelengvas. 
Galvanauskas greitai atsisakė 
stoti priešakyje naujos valdžios; 
mat, supranta, kad tokiu savo 
žygiu jis sudainuotų paskutinę 
gulbės giesmę prieš pažangiuo
sius elementus. Jis atsisakė 
b^ti 'klerikalinėje valdžioje , už
sienių reikalų miništęriu/.žoilžiu 
sakant, č'k’lerikalahis SU .Galva
nausku, nepasisekti. Kviesti ■» 
sienių ministerius Balutis ir Kli
mas, bet pastarieji esą atsisakę, 
nesimato, kad ir jų biznis bus 
nekoks, padarius tokį žygį. Esąs

iššauktas iš Londono merikantiš- 
kasai Čarneckis -r- žiūrėsime, ką 
šis pasakys.

šiandien atėjo žinių,' kad ir 
Tumėnas, kuriam buvo pavesta 
sudaryti klerikalinė valdžia, 
esąs atsisakęs tai įvygdinti. Kol
itas lieka kun. Krupavičius, kurs 
kaipo ištikimas* klerikalizmui 
žmogus, norįs sutikti. Bet šian
dien apart nerimaujančios visuo
menes, žemaičiai dėl geležinke
lių kelia didelio triukšmo) prieš 
klerikalus argumentuoja ir li
tas. Ištikus krizini lito kursas 
pradėjo svyruoti ir Lietuvos 
Banko valdytojas bus perspėjęs 
kun. Vailokaitį ir busimuosius 
ministerius dėl gan sunkios pa- 

I ' '

dėties.
Birželio 14 d. 1024 m.
Kaunas.

Savivaldybių 
. Panaikinimas
[“L. U.”] Kr. demokratų blo

kas—ūkininkų sąjunga, krikščio 
nys demokratai ir darbo federa
cija atkakliai ėję prie savival
dybių panaikinimo, bet tvirtinę, 
kad jie nenori savivaldybių nai-i 
kinti, pagaliau aiškiai pasisakė 
koki jie yra savivaldybių šali
ninkai, aiškiai pasisakė, kad jie, 
nuo pat Lietuvos įsikūrimo gy-i 
vavusias savivaldybes naikina. 
Jie įnešė Seiman savivaldybių į- 
statymo pakeitimą, kuriuom ap
skričių savivaldybės visiškai pa
naikinamos. Apskričių sayival- 
dybės pakeičiamos apskrities 
viršininku, o valsčiuose praple
čiama viršaičių galybė. Tiesa, 

to įstatymo pakeitimo projekto 
nėra pasirašę darbo federantai, 
bet juk federantai, lyg zakristi
jonai bažnyčioje, daro tą, ką pa
liepia kunigas, taip, žinoma, ir 
čia jie tą įstatymo pakeitimo 
projektą palaikys. O visos šios 
traicės rankų skaičius užtikri
na, kad įstatymo pakeitimo pro
jektas bus priimtas ir savival
dybės bus panaikintos.

Kodėl kr. demokratų blokas 
savivaldybes laikina, apie tą 
jau daug kartų esame rašę ir 
dabar prie to plačiai apsistoti 
netenka. Kr. demokratų blokui 
aišku, kad savivaldybes jų parti
jai jokios naudos neneša, iš sa
vivaldybės jų partijai, anot “Lie
tuvos žinių“, kunigams algų ne
pakelsi ir “Ūkio Banko“ nesu
kursi. Atvirkščiai, savivaldybė
se dažnai atsiranda tokių žmo
nių, kurie net kunigų politikai 
drįsta nepritarti. Antra, kr. 
demokratų blokui nepakenčia
mas yra dalykas, kad platesni 
žmonių shiogsniai dalyvautų 
valstybės tvarkyme ir kūrime, 
ygiai jiems nepakenčiamas yra 

dalykas, kad žmonės daugiau 
patys galėtų savo reikalus tvar
kytis, mažai jausdami supolicin- 
;os tvarkos kumštį. Štai svar
biausios priežastys, dėl kurių sa- 

, vivaldybės naikinamos.
Ar bus žmonėms geriau gy

venti be savivaldybių taip pat 
jau daug kartų rašėme. Ir jau 
gana aišku, kad savivaldybes pa
naikinus, viena, mokesniai nesu
mažės, antra, žmonės negalės 
turėti tokių savo įstaigų, kaip 
savivaldybės, kurios rupintųsi 
žmonių gyvenimo palengvinimu, 
steigdamos įvairių įstaigų ir 
šiaip įvairius darbus dirbdamos. 
Be savivaldybių žmonės neturės 
.rogos pareikšti savo iniciatyvos 
valstybiniame gyvenime ir turės 
tylėdami tenkintis tuom, ką pa
tieks valdininkas, ponas apskri
ties viršininkas. O ką gera gali 
patiekti valdininkai, mes puikiai, 
žinome, ir žmonės ant savo kai
lių gyvai valdininkų “malones“ 
jaučia.

šį kartą gal kiek plačiau ten
ka apsistoti prie budo, kuriuom 
kr. demokratų blokas savivaldy- > 
bes naikina. Visų pirma jie pra
dėjo skelbti, kad’; savivaldybėse 
sėdi daugumoje cięilikai, bolše- 
vikuojantis elementas, kuriems 
valstybės reikalai • nerupi, vadi
nasi ėmėsi savivaldybes juodin-

ti. Paskui paskelbė, kad savi
valdybės ne tik nieko nedirba, 
bet stačiai priešvalstybinį darbą 
dirba, nes peikia valdžios kai ku
riuos darbus. Toliau atėmė sa
vivaldybėms lėšas ir dar smar
kiau pradėjo rėkti, kad savival
dybės nieko nedirba (kada jau 
lėšas atėmė). Ir, pagaliau, įne
šė Seiman savivaldybių įstaty
mo pakeitimo projektą, ku
riuom savivaldybes panaikina
mos. čia sugudravota. Valsčių 
savivaldybės lyg ir paliekama, 
tad galima bus prieš žmones tei
sintis, kad savivaldybės ne pa
naikintos, o tik pertvarkytos. 
Bet iš tikrųjų, naikinant apskri
čių savivaldybes, jau tuom pa
čiu panaikinama ir valsčių 
savivaldybių reikšmė. Savi
valdybių esmė ir naudingumas 
yra ne tame, kad jos tik grynai 
administravimo darbą dirbtų, 
raštinės laikytų bei į visų Mi
nisterijų įvairių įvairiausius pa
klausimus atsakinėtų ir kitas 
administratyvines pareigas atli
kinėtų—tai yra antraeilis ir, ga
lima sakyti, visai ne savivaldy
bių darbas. Savivaldybių esmė 
yra tame, kad jos dirbtų realų 
darbą: mokyklas, ligonines, prie
glaudas ir t.t. steigtų ir laikytų, 
rupintųsi žemės ūkio reikalais, 
darbo jėgas nuo išnaudojimo 
saugotų, žodžiu, kad jos dirbtų 
krašto kultūros kėlimo darbą ir 
kad tame darbe, galėtų dirbti pa
tys žmonės, nes;tik jie savo rei
kalus geriausiai supranta. Ar 
galės valsčių .savivaldybės būda
mos smulkios, tą platų darbą 
dirbti? Ne. Kiekvienas paski- 
rium valsčius nei ligoninės išlai
kys, nei mokyklos pastatys, nei 
kito didesnio darbo nepadarys. 
Tokius darbus gali atlikti' tik 
koncentruota jėga — apskričių 
savivaldybės. Jeigu Lietuvos 
savivaldybės per trumpą savo 
gyvavimo laiką, gyvendamos 
valstybės kūrimosi sunkenybių 
laiką, įstengė dirbti didesnius 
darbus, tai tik dėlto, kad buvo 
apskričių savivaldybės. Be aj# 
skričių savivaldybių valsčių sa
vivaldybės padaryti nieko nega
lės.

Kr. demokratų blokas šitą 
puikiai supranta. Jie vėliau jau 
pamatuotai galės sakyti, kad 
valsčių savivaldybės nieko ne
dirba, todėl ir jos reikia panai
kinti, nors ir šiaip valsčių savi
valdybių reikšmė be apskričių 
savivaldybių pati savaime su
dils ir jos pačios sunyks. Taigi 
valsčių savivaldybių palikimas 
su visu savivaldybių įstatymo § 
14, kuriame surašyti visi savi
valdybių atliktini darbai, yra tik 
mažai suprantamiems žmonėms 
akių muilinimas.

Negalima taip pat nepaminėti 
ir to keisto savivaldybių įstaty
mo pakeitimo. Visas savivaldy- 
)ių .sistema pakeičiama, patie

kiama begaline • įstatymo para
grafų pakeitimų daugybė, o į- 
statymas palieka tas pats. Koks 
jus tas įstatymas, aišku be pa
aiškinimų. Tai bus dar* vienas 
kr. demokratiškos įstatimdavys- 
tės perlas, kuriuom po kokių de
šimties metų teks stebėtis, kaipo 
pirminių žmonių proto padaro 
liekana. Kad ir subraukytas ir 
pakeistas savivaldybių sistemos 

įstatymas, vienok negali tikti 
tik kokioms valsčių neva savi
valdybėms. Tai bus tik apgailė
jimo verta karikatūra — vyro 
kepurė trijų dienų kačiukui. .

Šitąja karikatūra Lietuvos 
savivaldybės turės gal kiek ilges
niam laikui baigti savo gyvavi
mo dienas. O tuo tarpu mums 
grįžta senoji rusų caro tvarka, 
valdininkų tvarka — nenaudin
ga Lietuvai, nenaudinga Lietu
vos gyventojams, bet\ižtai nau
dinga klerikalizmui, kuris jokių 
savivaldybių žmonių gyvenime 
nepripažįsta.

Taigi tuo tarpu skaitome jau 
beveik suskaitomas savivaldybių 
dienas.’; Vienok nebe amžinos ir 
nebenesuskaitomos ir kr. demo
kratų bloko viešpatavimo dienos. 
Pasmaugtos savivaldybes iš nu
mirusių prisikels. O kad tas 
greičiau įvyktų, visi pažangieji 
žmonės turi suglausti savo eiles'

ir stoti kovon su klerikalizmu, 
su įvedama policine tvarka ,kad 
Lietuvos gyventojai vėl atgautų 
tas teises, kurios jiems pridera.

Įvairenybės
PAVOJINGIAUSIA MOTERIS.

Prancuzijoje ji
priešvalstybinę agitaciją

Nesenai viename iš antraei
lių Londono viešbučių mirė to
ji, kurią daugelio metų bėgy 
vadino: “pati pavojingiausia 
pasauly moteris.“ Tai panelė 
Sorč, duktė prancūzų filosofo, 
belgų* laikraščių koresponden
tė, Portugalijos revoliucijos 
organizatorė, pavojus ir baimė 
anglų policijos. Pirm karo 
Londone ji vadovavo triukš
mingoms anglų sufražiščių ma
nifestacijoms.

1912 m. ji vadovavo didelei 
moterų miniai, kurios paskel
bė badavimą, kaipo protestą 
prieš atėmimą moterims balsa
vimo teisių.’ 
varė
tarpe italų darbininkų ir kada 
kareiviai .atėjo jos suimti, ji 
metėsi pati ant durtuvų — ir 
jie nežinojo kas daryti. Lisa- 
bone, posėdžiaudama taikos 
kongrese, ji atsisakė atsistoti 
įeinant Portugalijos karaliui. 
Tūkstantinė minia į ją šaukė 
kaipo į svarbiausią portugalų 
karaliaus žudikę ir fevoliucijoš 
organizatorę. Prauci^ijoje ji
drįso atvirai > agituoti prieš
mobilizaciją. Minia įširdusių
krautuvininkų ką tik nenužu
dė, bet p-lę Sorč išgelbėjo po
licija ir tuoj ją suėmė. Jos nė- 
išseiniami nuotikiaj maitino 
pulkus visų šalių žurnalistų. 
Karaliai, ministeriai, policija, 
minia, aristokratai, parlamento 
nariai — jai vis vien buvo. Ji 
lygiai su visais kariavo nė ma
žiausiai nepagalvodama apie 
kovos budus. Jai lengviau gali
ma buvo atskirti priešus negu 
draugus. Priešai — visi; drau
gai... Ji neturėjo draugų. Jai 
nebuvo tėvynėj, • nebuvo Šeir
iuos, nebuvo nė prie ko prisi
rišimo, apart Vieno: kova su 
visais prieš viską, vardan ko 
nori. Ją karas išstūmė iš pir
mykščių vėžių. Radosi didelių 
sensacijų, sugriuvo imperijos, 
liovėsi kalbėję apie- rinkimų 
teises. Panelė Sorč nežinojo, 
ką bepradėti. Visi reporteriai 
ją užmiršo. Ji baigė belgų laik
raščių reportere. Atvažiavo 
Londonan kalbėtis su Makdo- 
naldu, ir mirė bemiegodama 
viešbuty. —R. K.

DIDŽIAUSIAS BRANGUSIS 
AKMUO.

Didžiausiu brangiuoju akme
niu pasaulyje laikomas nese
nai atrastas šiaurės Amerikos 
Suvienytose Valstybėse tamsus 
opalas. Jisai yra dar neskeltas, 
be Jokių ydų, šiuo tarpu guli 
valstybiniame biure Vašingto
ne. Šis akmuo sveria 2,572,332 
karatų ir yra įvertintas 250,- 
000 dorerių. Keičiančiosios ak
mens varsos: melsva, žalia ir 
truputį pastebima geltonos. 
Garsusis Vienos opalas, netu
rėjęs iki šiam laikui konku
rento, šiuo tarpu yra nugalė
tas vaši n gto n iečių opalu. Mat, 
anas opalas tesveria tik 1,658,- 
927 karatus ir be to, turi daug 
ydų. [“T.”]
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ŽINIOS
Pakvaišėlis nužudė pen

kis žmones
Pusiau pakvaišęs giminaitis

Vienas jaunas turčius liko 
užmuštas ir šeši liko sužeisti 
kada jų automobilius apvirto 
gryštant iš “panty” milionie- 
rių kliube. Užmuštas VVilliam 
S. Ghurchill, 17 m. Kiti sužeis
tieji irgi yra jaunuoliai — dvi 
merginos ir keturi vaikinai. 
Veik visi jie yra studentai ir 
visi, išėmus vieną, gyveno 
Glencoe.

Dvi moterys ir vienas vai
kas liko užmušti ir vienas vai
kas ir du vyrai sunkiai sužeis-

kų, kurie neabejotinai užjdo- 
maus atsilankiusius.

šiam išvažiavime kalbės P. 
Grigaitis ir kiti kalbėtojai pa
liesdami nemažai įdomių die
nos klausimų. ,

Kviečiami visi dalyvauti ir 
atvažiuoti į Beverly llills apie 
11 vai. ryto.

Naujienybes
ar įnamis nužudė Otto Eder, 
Checker taksikabų šoferį, jo 
pačią ir tris vaikus, 11, 6 ir 3 
metų amžiaus. Išžudęs visą šei
myną, pakvaišėlis pasislėpė. VL 
si jie gyveno Division gatvėj, 
West Elmhurst.

Pakvaišėlį, kuris tankiai su
kinėjasi apie namus, paskutinį 
kartą matyta penktadieny, 4 
vai. po piet, kada jis pašaukė 
vyresnįjį sūnų nuo stogo. Po 
to nė pakvaišėlio, nė vieno iš 
Eder šeimynos nebematyta. 
Žmogžudystę sukaista fšeštadie- 
nio naktį, kada kaimyruii pa
matę, kad nieko nėra namie 
nuėjo pažiūrėti ar kas neatsiti
ko. Jie ir surado lavonus.

Senis Eder ir du :vąikai gu
lėjo negyvi lovoje, EdėriėriČ 
gulėjo ant grindų valgomąją/* 
me kambaryje, o vyresnysis 
vaikas, kurį pakvaišėliu (.pasi
šaukė nuo stogo buvb įmestas’ 
į maudynę. Visi jie yra nužtN] 
dyti kokiuo nors budu įrankiu, 
kurio betgi apie namus nesu
rasta. Nebuvo jokio bandymo 
apiplėšti, nė gi nebandyta už
pulti moterį.

Kad tai pakvaišėlio darbas 
rodo ir tai, kad visi lavonai 
buvo apdengti paklodėmis; net 
ir maudynė, kurion buvo įmes-,’ 
tas vyriausias sunūs, buvo pa
klode uždengta. Be to visi la
vonai buvo nuauti ir jų koji
nės (pančiakos) numautos.

Eder atvykęs iš Šveicarijos 
apie 15 metų atgal. Neužilgo 
po to atvykęs ir tas pakvaišė
lis, kuri/, tankiai gyvendavę^ 
pas Ederus. Pasak kaimynų, 
Eder nesenai pasakęs savo pa
čiai, kad reikėsią tam pakvai
šėliui uždrausti pas juos lan
kytis. Galbūt tai jis ir pasakė 
jam, kas ir uždegė pakvaišėlį 
išžudyti visą šeimyną.

Penkiolika žmonių žuvo 
sekmadieny

Devynius užmušė automobiliai, 
o šeši prigėrė besimaudyda- 
mi. Automobilius užmušė lie
tuvį Gabrielių l>įiki|lėną.

Pereitas sekmadienis buvo 
nelaimingas Ch|cagaji. įvairio
se nelaimėse žuvo penkiolika 
žmonių. Devynius jų užmušė 
automobiliai, o šeši prigėrė be- 
simaudydami.

Tarp automobilių užmuštų 
yra ir vienas lietuvis, Gabrie
lius Mik u lėnas, j kurtis gyveno 
639 E. 90 St. Jis buvo 32 m. 
amžiaus, nevedęs. Automobily, 
kuris jį užmušė važiavo Joseph 
Beitz, 18 m. ir Joseph Lebolis, 
19 m., abu gyveną prie 93 ir 
University Avė. Jie sako, kad 
Mikulėnas išlindęs iš už Cot- 
tage (irovė Avė. gatvekario ir 
pakliuvęs po jų automobilio ra-

ti, kada Niles ant jų automobi
lio užbėgo traukinys. Nesitiki
ma, kad sužeistieji pasveiktų.

Kiek vėliau moteris liko už
mušta ir keli žmonės sužeisti 
paslydus jų automobiliui ir 
įvirtus į griovį arti Forest 
Glen. Kita moteris liko užmuš
ta dviem automobiliam susidū
rus Oakley bulvare, prie Lake 
gatvės.

Viena moteris pasimirė li
goninėj. Ją keletą dienų atgal 
sužeidė automobilius, kuriuo 
važiavo Anton Norval, f>718 S. 
Elizabeth Avė. x ■

Harry Lanske pasimirė nuo 
sužeidimo metai atgal. Jį su
žeidė jo paties automobilius, 
kuris pradėjo eiti jam “kren- 
kuojant” jį.
, Neskaitant užmuštų ir mi
rusių, dar daug žmonių liko 
sužeista automobilių ir nieku* 
rie jų gal mirtinai liko sužeisti. 
7 •'^Įichigan ežere buvo audro
tas ir sargai įspėjo nesimaudy
ti. Vienas vyras betgi nepa
klausė, šoko į vandenį ir pri
gėrė. Vieno 10 m. vaiko ir vie
no 20 m. vyro lavohai liko iš
plauti vandens. Pastarojo la
vonas yrb išbuvęs vandeny 
apie savaitę laiko. Spėjama, 
kad jis nerdamas užgavo į ak
menis galvą ir prisvaigo. Vie
nas vaikas prigėrė Desplaines 
upėj, vienas akmenų laužyk
loj prie La Grange ir vienas 
prigėrė apvirtus valčiai prie 
\Vaukegano. Keletas skęstančių 
žmonių liko išgelbėta.

Atvažiavo svečiuosna — pate
ko beprotnamiu. — lietuvė 
pergalėjo airę. — Sugavo če
kių prigaviką. — Lietuvių 
rūbų dirbtuvė.

Boleslovas Audickas, buvęs 
kadaise čikagietis atvažiavo iš 
Detroit, Mieli. 23 d. vasario į 
Chieagą apsilankyti pas savo 
brolį ^Aleksą Audicką. Atvažia
vęs apsistojo pas savo seną pa
žįstamą senovės draugą Dr. 
šimkevičių-šimkų. Vėliaus ap

sigyveno pas savo brolį Aleksą, 
kuris gyveno pas G. K. Trainį.

Vieną vakarą, valgant vaka* 
rienę, atvažiavo policija ir su
ėmė Boleslovą, kaipo beprotį.' 
Nuvežė kartu ir jo brolį Alek-; 
są. Aleksas, esą, pasirašė ant; 
kokių tai popierių ir tapo pa
leistas, o Boleslovas pasiliko 
bepročių ligoninėj. ,

Apkaltinimas buvęs toks: 
namiškiai negalėjo susikalbėti 
su juo (Boleslovu) kaipo be
pročiu; užrašinėjęs “Gydyto

ją,” bet daugiau negalėjo iš- 
klaust kam užraše — buvo su
mišęs.

Už dviejų savaičių jį išvežė 
į Kankakee, III., pamišėlių li
goninę. Už pusantro mėnesio 
deportavo į jo gyvenimo mies
tą, Detroit, Mich., ir už dvie
jų mėnesių tyrinėjimo pripa
žintas sveiku, tapo paleistas.

Wallace St., užsisakė už $68 
siutą. Ant rankos davė $15, 
duodamas išmainyti $48 čekį. 
J. Yokšas pamanė, kad tokis 
žmogus, kuris nešioja už $48 
siutą negali būt žiulikas, pri
ėmė čekį, išduodamas savo 
kostumeriui $33. Čekis buvo 
negeras, nes bankas grąžino. 
Jis skundėsi policijai. Policija 
sugavo jį ir 47 ir Halsted St. 
policijos staty buvo tardymai. 
J. Mortus prisipažino ir dabar 
sėdi kalėjime iki teisrrtui,.

* * 
★

I)a viena svarbi lietuviam 
biznio įstaigą atsidarė. Lietu
viai darbininkai ir jos vedėjai, 
geriausieji darbo ir madų žino
vai papuoš musų lietuvius Chi- 
cagoje.

Jonas Augustinavičius yra 
žinomas kaipo modelistas, ku
rio darbas puošia ne tik Chica- 
gos, bet ir kitų šalių žmones. 
Jis yra dirbęs didžiausiose fir
mose, kurių rūbai yra perka
mi net ir Europos, aristokrati- 
jos. ■ ; :

Jurgis iSkobis, jo bendras, 
yra atsižymėjęs savo darbu 
gerose firmose. Jiedu suglaudę 
pečius daiktan, reikia tikėtis, 
mokės gražiai ir tinkamai pa
puošti Čhieagos lietuvius,

Jų dirbtuvė randasi 2150 S. 
Hayne Ąve. — Bubnis.

Beverly kalnuose
Kaip lietuviai .linksminasi, arba 

išvažiavimų įspūdžiai.

Burdingieriaus bėdos.

John Kuscinski, 36 m., guli 
pavieto ligoninėj su suraišiota 
galva ir liūdnai mąsto, kad kar
tais ir burdingieriams nepasise
ka. Policijos belangėj gi sėdi jo 
šeimininkas John Wisniewski, 
42 m., 1532 Emma St., ir irgi 
galvoja apie burdingierius Ir Jų 
nedorybes. Jis prisipažysta, kad 
jis du sykiu šovė į Kuscinski, 
bet nepataikė; tada jį sumušė 
revolverio rankena ir suskaldė 
jam galvą. 0 visa tai atsitiko to
dėl, kad Wisniewski parėjęs na
mo rado savo pačią burdingie
riaus Kuscinski glėbyje.

Lietuvių Rateliuose 
LSSŽHHRajOBO 

išvažiavimas
Ateinantį sekmadienį, liepos 

6 d. LSS VIII Rajonas rengia 
išvažiavimą į Beverly Hįlls. 
Kaip žinoma, toji vieta yra la
bai tinkama išvažiavimams ir 
gerai žinoma visiems lietu
viams. Bus daug smagių daly-

Boleslovas birželio 27 vėl 
atvyko Chicagon, klausinėjo 
savo brolio, nes ten jis jau ne
gyvena. Jis stebisi iš savo bro
lio ir draugų, kurie jam tokį 
“šposą” iškirto. Sako: “jie tu
rėjo tą padalyt mtinšaino įtek
mėje.” Jis niekados niekam ne- 
užrašinėjęs “Gydytojo” ir tos 
kaltės neprisiima. Neturėjęs 
nieko blogo prieš juos. Buvęs 
tik kiek nervingunuc delei šei
myninio nesusipratimo. Jis at
siskyrė su savo moterių, palik
damas jai visą savo turtą.

* * *
Penktadieny, birželio 27 d., 

apie 8:(30 vai. vak. subėgo daug 
žmonių apie 32 gatvę, Emerald 
ir Halsted ėlę. Tenai įvyko 
kumštynės tarpe dviejų šešio
likinių. Sako, kad priežastis 
buvusi vaikinas: abi jį mylė
jusios. . ,

Smarki lietuvaitė stvėrė ai
ri ūkę už plaukų, toji ją; lietu
vė davė keletą “punčių” į ai
rišką veidelį ir tas pradėjo 
raudonuoti. Visi tik žiurėjo ir 
nieks nekliudė. Ten stovėjo ir 
jųjų meilužis ir tik kai lietu
vė pergalėjo, nuėjo savais ke
liais. Lietuvaitė susitaisė plau
kus ir didvyriškai nuėjo namo, 
lydima moteries ir jos šalinin
kų. 

* **
Tūlas Joe Mortos pas lietuvį 

rubsiuvį, p. J. Yokšą, 3437 So.

Daugiau lietuviy baigusių 
vidurines mokyklas

Lindbloom High School baigė 
šešios lietuvaitės.

/
Keletą dienų atgal padavėm 

sąrašą kiek galima spėti iš pa
vardžių, baigusių vidurines 
(high) mokyklas lietuvių. Mes 
tada pastebėjome, kad tas są
rašas nepilnas, nes daug lietu
vių iš pavardžių negalima bu
vo atspėti, o kiti gal ir ne lie
tuviai pateko į musų sąrašą. 
Mes prašėm žinančių pataisyti. 
Ir jau pirmą atitaisymą susi
laukėm.

P-lė Elena A. Shulte (Šulčiu- 
tė), baigusi Lindbloom High 
School praneša mums, kad tą 
mokyklą (pilną, keturių metų 
kursą) baigė net šešios lietu
vaitės.

Ji rašo mums:
“Gerbiamieji: —
“Kadangi man teko patėmyti 

daug praleistų pavardžių lietu
vių, kurie baigė Lindbloom 
High School keturių metų kur
są, tad aš stengiuos tą atitai
syti, pranešdama jums visų 
pavardes.

Bullas ir Vita nėra lietuviai.
Sekantys yra lietuviai (lie

tuvaitės) :
Elena A. Shulte,
Harriet Norbut,
Sophia Schramko, 
Augusta Nimkosh, 
Josie Janush, 
Theodora Satkauska. 
Su pagarba,

Elena Shulte (Šulčiutė)” 
Ačiū.
Butų malonu, kad ir kitas 

mokyklas baigusieji pasektų 
gražiu p-lės Shulte pavyzdžiu 
ir praneštų mums kokie lietu
viai baigė šiemet jų viduripią- 
sias mokyklas. Lauksime.

Sekmadienis, birželio 29 d.
Ten kur Ašlandaunės gatve- 

kariai baigiasi ir reikia važiuo
ti savomis kojomis, jau nuo 
anksti ryto lietuviai didesniais 
ar mažesniais būreliais traukia 
vakarų link — į Beverly kalvų 
miškus. Miškas nedidelis, bet 
apaugęs dideliais ąžuolais ir di
dele, dar nesutrypta žole. Kas 
sekmadienį į čia suvažiuoja di
deli būriai žmonių, bet pereitą 
sekmdienį buvo čia daugiausia 
lietuvių—daug suvažiavo į įvai
rių draugijų išvažiavimus, dau
gelis ir šiaip šeiminomis atva
žiavo. 0 privažiuoti patogu, ir 
gatvekariais ir automobiliais.

Kada nuvykome į mišką, bu
vo toli po piet. Nors diena gana 
vėsi, visai prievarta negenanti 
į miškus, automobilių pilna vi
sa pakalnė. \

Einame pirmiausia jleškoti 
lietuvių. Bet jų j ieškoti ir ne
reikia.’ Visur jų pilna — prie 
kiekvieno medžio, prie kiekvie
no stalo. Vieni susėdę ant žolės 
ilsi, kiti bolę mėto ar bėgioja, 
treti užkandžiauja. Lipame * į 
kalną. Vos palipėjus jau matyti 
didelis būrys žmonių. Girdisi ar
monika ir smuiką griežia pažys
tamą melodiją. '

—Lietuviai, — spėjame.
Ir neapsirikome.
Muzikantai net išsijuosę dro

žia kadrilių, tą visiems lietu
viams žinotą, bet jau užmirštą 
šokį. Kelios gi poros ne iš jau
niklių, šoka sušilę, prakaitą 
braukydami. Matyt atpratę nuo 
to šokio, bet visgi viskas eina 
palyginamai sklandžiai. Aplin
kui sustojęs didelis būrys lietu
vių ir amerikiečių žiuri į šokė
jus. Amerikiečiams miestie
čiams tas šokis svetimas. Jį tik 
dar ant ūkių šoka ir tai tik se
niai, o jaunieji jau senai jį už
miršo, persiėmę visokiais two- 
stepais, jazzais, šimiais ir to
kiais, kur tik nuduodama buk 
šokama, bet ištikrųjų ant vietos 
besizilinama.

Po kadriliaus seka polka. Jau 
vien paminėjus polką lietuviui 
kojos pradeda strapinėti, tad ką 
jau kalbėti, kai jau muzika už- 
griežia. Bet mes einame toliau, 
šiame būry savo pažystamų ne
radę.

Paėjėję matome vėl didelį bū
rį lietuvių. Ten irgi armonika, 
bet čia ji ne kadrilius ar polkas 
traukia, o “stutteriha.” Kiti čia 
bėgioja, eina lenktynių ir daro 
visokias rungtynes ir laimėto
jai gauna didelių dovanų.

Tolėliau prie medžio prisišlie
ję jauni muzikantai su armoni
ka, bananais . ir kitais galais 
“jazina,” o kelios lietuvių ir 
nelietuvių poros tūpčioja.

Matome dar vieną didelį buų. 
Girdisi ir dainos. Tad einame. 
Bet besiartinant > girdime tarp 
jaunimo vien anglų kalbą, nors 
iš pažiūros 'jie neatrodo anglai. 
Vidury dainuoja vyrų “sikste- 
tas”. Visi seni, dideliais juodais 
nukarusiais ūsais, sustoję ratų 
dainuoja kokią tai keistą, bet 
nebiaurią melodiją. Girdisi tik 
melodija, bet žodžių negalima 
suprasti, tarsi butų ne daina dai 
nuojama, bet vien “raliuoja

ma”. Kokis tai mišinys čigonų ir 
pietų slavų melodijos. Gal , tai 
buvo vengrai, ar kuri kita pietų 
Europos tauta, nežinome. Bet ir 
mums tai nerūpėjo — pasiklau- 
sėm ir einam toliau daugiau lie
tuvių j ieškoti.

Kitoj pusėj kelio, ant kalne
lio, vėl didelis būrys žmonių. 
Bet ir čia ne lietuviai, čia ang
lai daro visokias rungtynes su 
dovanomis. Viskas eina tvar
kiai, visi noriai dalyvauja rung
tynėse. Pasigrožėję einame dar 
toliau.

Aure ir “mūsiškiai.” čia ran
dame senus pažystamus — Ke- 
mėžus, Vilius, Grebelį, Skama- 
raką, .Kasparaitį ir daug kitų 
pažystamų ir nepažystamų — iš 
North Sidės, Brighton Parko, 
Roselando ir k. O tarp visų su
kinėjasi darbščioji M. Dundulie
nė. Ji dirba ir dirba sunkiai — 
organizuoja visokius kontestus: 
virvę traukia, maršuose bėga, 
pajus valgo, kiaušinius neša ir 
tt. Tai North Sidės Pirmyn Mi
šraus Choro, Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio iš Roselando ir 
Brighton Parko valdybų iš važia
vimas.

Po kontėstų visi (ne visi, o 
tik laimėjusieji, nes jie tam ir 
dirbo) susėdo užkąsti, o užkan
dus Pirmyn choras pradeda vi
sus linksminti, savo dainomis. 
Mokytojaus nėrą, nėra ir bato
no, tad dainuoja nesuvaržyti 
daina liejasi liuesui ir gal todėl 
dainuojama labai gerai.

Po dainų prasideda visokios 
žaismės — ir “Darželis” ir „“Ži
lvitis,” ir “Dėdė” mokina savo 
vaikus, ir žiedą dalina ir k. ir 
taip iki vakaro. Pasilsės kiek 
ir vėl žaidžia.

Kituose būriuose irgi žaidžia
ma. Ir kas pastebėta — lietuviai 
mėgsta daugiausia žaismes su 
dainomis. Be dainų žaismių kaip 
ir nematyt, nors jos yra daug 
gyvesnės. Matyt, kad lietuviai 
yra dainą labai pamylę. Ir gerai. 
Tūlas poetas pastebi:

“Kur dainuoja gali drąsiai 
apsistot —

“Blogi žmonės dainų nebtur.” 
Jei tai tiesa, tai lietuviai yra 

geri žmonės, nes jie visi dainuo
ja. Dainuoja • Lietuvoj, neuž
miršta dainos ir Amerikoj.

Einame dar sykį, prieš va
žiuojant namo, apžiūrėt mišką. 
Miškas pilnas žmonių— Ir visur 
lietuviai. Išėmus tuo du buriu, 
visi kiti lietuviai. Štai būrelis 
senyvų žmpnių žaidžia — ir irgi 
su dainomis, kitur vėl žaidžia, 
dainuoja — ir taip po visą miš
ką. Kiti irgi vaigštinėja, dairo
si, j ieško daugiau pažystamų. 
Jų ilgai jieškoti nereikia — vi
sur randi pažystamų, tai būriuo
se, tai tarp pavienių. Matyt, lie
tuviai pradeda pamėgti tą miš
ką ir daugiau į jį.lankytis, o šį 
sekmadienį čia buvo net kelių 
draugijų išvažiavimai.

Sugryžę prie savo būrio rado
me visus besiskirstant.

—Kur busite sekamą sekma
dienį? — klausiame draugų.

—Nagi čia, — atsako.

—O ką čia veiksite?
—Nagi bus LSS. VIII Rajono 

išvažiavimas. Ar busite? — 
klausia mus. • *'

—žinoma, kad busime, — at-. 
sakome ir atsis veikim įme, prisi
žadėję vėl visi sueiti sekamą 
sekmadienį socialistų išvažiavi
me. Juk čia gražus miškas, gra
žios vi(?fr)s ii’ geri žmonės tesi
renka.

O jus ar busite? —Pabalda.

GABRIELIUS. MIKULĖNAS
Mirė nelaiminga mirčia, už

mušė automobilius, nedėlioj, 
birželio 29, 1924. Turėjo 32 me
tu amžiaus, nevedęs. Išgyveno 
Amerikoj 11 metų. A. A. Gab
rielius paėjo' iš Lietuvos: Vil
niaus rėdybos, Švenčionių apsk. 
Tverečių parapijos, Kukučių 
kaimo. Paliko dideliame nuliū
dime seserį Juozefą Klonienę ir 
švogerį Adolfą Klonį ir 3 pus
brolius: Petrą, ir Valentą Kra
sauskus ir Karolį Mikulėną. 
Lietuvoj paliko brolį Feliksą ir 
seserį Oną.

4

Laidotu'vės įvyks seredoj, lie
pos 2, 1924, 8 vai. ryto1 iš na
mų 639 E. 90 Stą Burnside, III. 
į Visų Šventų bažnyčią, Rose- 
land, III., po pamaldų j šv..Ka
zimiero kapines. .

Visus gimines, draugus ir 
pažystamus nuoširdžiai užprąšo 
me dalyvauti laidotuvėse. . -i

Lieka nubudę
Sesuo, švogerpj jr 
pusbroliai/.y ' 

t f ' I
Laidotuvėse patarnauja gra- • 

bulius Eudeikis. Tel. Yards 1741
• - • 'S 4

4BBKI

STANISLOVAS KUTRA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 29 dieną, 10:20 vakare. 
Velionis paėjo iš Panevėžio, 
Amerikoje išgyveno 17 metų, 
buvo vedęs. Paliko dideliame nu
budime savo žmoną Oną ir 2 
dukteris ir vieną sūnų. Velio
nis buvo 52 metų amžiaus, mi
rė miesto ligonbutyje.

Laidotuvės atsibus seredoje, 
liepos 2 dieną, kurios bus išly- 
džiamos iš namų 1458 So. A vers 
Avė., 1-mą valandą po pietų į 
Tautiškas kapines.

Todelgi, visi giminės, visi 
draugai ir visi pažystamai pra
šomi dalyvauti laidotuvėse ati
duodami velioniui paskutinį pa
tarnavimą.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, 1911 
Canalport Avė., Phone Roose- 
velt 7532.

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michifan Avė.

2 iki 7 v»k. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

Ar jus žinote, kad
Viena didžiausių prieplaukų yra 

įsteigta Tampica, Mexico, nes reikia 
išsiųsti devynis m-ilionus bočkų alie
jaus. Ar jus žinote, kad Helmar Tur
kiški cigaretai yra padaryti iš gry
no 100% Turkiško tabako, geriausio 
tabako dėl cigaretų. Pabandykit per
mainą Turkiško tabako, jus pamėg- 
site jį kaip ir kiti kad mėgsta.

(Apskelbimas)

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

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

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

x Telephone Lafayette 4543
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NAUJIENOS, Chicago, m
C

Antradienis, Liepos 1, 1924

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip Ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
prie Naujienų Spulkos, is^prisirašyk 
tuojau ,jei dar nesi prisirašęs. Deda
mas kas i 
nepaUmysi 
pinigo, kad

savaitė po dolerj-kitą, nei 
kaip susidėsi užtektinai 

I nusipirkus sau namelį.
Naujiena Spulka 

1789 S. Halsted St.
Park. — Lietuvių Bro- 

ir Budavojimo Drau-
Brighton 

Jių Skolinimo 
gijos (spulkos) metinis šėrininkų 
susirinkimas įvyks antradienio va
kare. 7:30 v., Juokanto name, 4138 
Archer avė. Visi šėrininkai malo
nėkit būtinai laiku susirinkti, nes 
turime daug naujų reikalų apkalbė
ti. Apart to bus renkami direkto
riai. —Pirm. G. K. Budria.

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. L
STOGDENGYSTft

frt?* stogų prakiurimas užstaisomas 
ir rantuojamas už $4. Automdbilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
tinkfcj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
Ath usia ir geriausia stogų dengimo 
Išeiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

PARSIDUODA automobilius. 
Scripps-Booth 1920 metų, 6 cl- 
linderių, 6 tajerai. Parduosiu už 
$225. Atsišaukite telefonu po 6 
vai. vakare. Canal 4198.

PARSIDUODA grosernė su viso
kiais saldumynais ir rūkyta mėsa; 
biznis geras, išdirbtas gerai, apgy
ventas lietuviais ir lenkais. Ilgas ly
sas, pigi renda; į trumpą laiką turi 
būti parduotas.

Atsišaukite:
945 W. 33rd St.

Morgan
Street

L. S. J. Lygos Stygų, Orkestros 
praktika įvyksta reguliariai kas penk
tadienį 7:30 vai. vak. Ravmond Cha- 
pel 816 W. 31 St.

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

Lietuvių Kriaučių Kliubo EXTRA 
susirinkimas įvyks trečiadieny, liepos 
2 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. 7:30 vai. vakare.

šiame susirinkime bus galutinas 
svarstymas ar prisidėti prie Chicagos 
Lietuvių Dr-jos Sav. Paš. ar pasilikt 
po senovei, kaip iki šiol t. y. savisto
viai Liet. Kriaučių Kliubui.

Visų narių dalyvavimas būtinai rei
kalingas. —Valdyba.

TURITE VIETĄ VAKACIJOMS?
Jei turite vietą praleidimui vakaci- 

jų dėl dviejų moterų ir keturių vai
kų, malonėkite tuoj pranešti. Jei ne
siranda vietos dėl dviejų moterų ir 
keturių vaikų, tai gal yra vietos mo
teriai ir vaikui. Pranešdami pažymė
kite ir sąlygas už mėnesį laiko mo
teriai ir vaikui, taipgi atskirai pažy
mėkite moteriai ir trims vaikams mė
nesiui laiko. Butų gerai, kad vieta 
rastųsi VVisconsin arba Michigan 
valstijose. Rašykite šituo antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS

3210 So. Halsted St., Chicago

ANT pardavimo automobilius 
5 pasažierių, Elcar 1921 ir 7 
sažierių National. Parduosiu 
ba mainysiu ant namo, loto 
ba biznio. Kreipkitės:

722 W. 35th St.

PARDAVIMUI

pa- 
ar- 
ar-

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, geroje vietoje dėl bu
černės, gyvenimui kambariai gy- 
venimuį ir lysas, $35 į mėnesį. 
Turi būt parduota šią savaitę už 
pinigus jūsų pačių kaina.

4430 W. 60th St.

3404 South

Yards 1571

| DRAUGIJOS IR
j ORGANIZACIJOS

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

Nori pirkti namą ar mainy
ti namą, važiuok pas mane

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS, 
Chicago, III., Valdyba 1924 metams: 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3430 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
vilią, 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
les .rašt. K. J. Demereckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Mari. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

PARDUODU savo naują player 
pianą su 50 volelių, kainavo $700, 
parduodu už $225. Parduodu vikt- 
roią Brunswick su 48 rekordais, 
man kainavo $200, parduodu už 
$90. Turiu išvažiuoti greitai į Lie
tuvą. 4445 So. Artisian avė., 1 fl.

Tel. Lafayette 1133

PARDAVIMUI kastantinka. 
Pigiai parduosiu. Priežastis 
pardavimo dvi turiu. Atsišauki
te greitu laiku. JUSTINAS 
STANKUS, 4459 Dix Avenue, 
Detroit, Mich.

ar grosernes, na-
81 ir Vincennes

PARDAVIMUI aptieka, tirštai ap
gyventa lietuvių ir lenkų apielin
kė, pietvakarinėj pusėj Geras biz
nis. Turi būt apruuota tuojaus.

Atsišaukit į Naujienų ofisų.
Box 509

Didelis piknikas rengia SLA 3-ias 
Apskritys 4 d. Liepos
July), 1924, geriausioj ii’ gražiausioj 
vietoj Emma Farinoje, Harmarville, 
Pa. Bus geriausia muzika. Yra trys 
salės: šokiams, žaidimams ir vai
šėms po stogu, — lietaus nereikės 
bijot. Atsivežk bathing suit, galėsi 
plaukiot, ten yra Swimming Poli, bus 
prakalbos, dainos, žaidimai, dekla
macijos, šokiai. Vieta labai graži.

Visus gražiai užkviečia Komitetas

(Fourth o f

DRAUGYSTĖMS arba biznie
riams. Jei kam reikalinga ciga
rų piknikams, baliams, turime 
pigiausia kaina ir gerų. Jums 
bus uždarbis dvigubas. J. J. 
STRAVINSKAS, 704 W. 31 St., 
Tel. Boulevard 5009

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė; parduosiu už cash ar
ba mainysiu ant mažo namo.

Atsišaukit:
4511 So. Wood St.

GROJIKUS pianas if fonografas 
su suoleliu ir 150 volelių geriausios 
muzikos, turi būt tuojaus parduota, 
nes savininkas apleidžia miestą. Kai
na $100 ir $) 1 sandėlio kaštų. Pri
imsiu išmokėjimais.

’ 1389 Milwaukee Avė.
Klausk Mrs. Plucinski štore

JIESKO KAMBARIU
Knygų Rinkėjams. Draugai, kurie 

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

REIKALINGAS kambarys dėl se
nos moteries, geistina prie mažos šei
mynos. Jeigu rastųsi tokie žmones, 
kurie turėtų kambarį ir kurie apsi
imtų prižiūrėti seną moterį, malonė
kite atsišaukti žemiau padėtu antra
šu, o dėl mokesties, tai susitaikysi m. 
Atsišaukite šiuo antrašu: W. WISHE- 
RIS, 10406 Indiana Avė., Roseland.

PARDAVIMUI gera bučernė 
ir grosernė, pigiai parduosiu, 
nes turiu apleisti miestą.

Atsišaukite:
3625 So. California Avė.

PARDAVIMUI Gents furnish- 
ing krautuvė. Yra tinkama vie
ta dėl kriaučiaus. Išdirbta per 
17 metų. Town of Lake apielin- 
kėj. Parduosiu pigiai už $2,500. 
Atsišaukit į NAUJIENŲ SKY
RIŲ. 1616 W. 47th St.

NAMAI-ZEME

Pranešimas Bridgeperto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

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

SIŪLYMAI KAMBARIU
RANDAI geras kamabrys dėl dvie

jų merginų, kurios galės pasigaminti 
sau ir man valgį namie. Pačios ap- 
švarys kambarius, delei to bus atly- 
gyta. Ateikite, o susitaikysime. Esu 
namie po 6 vai. vakarais.

958 W. 36 Str.
2 lubos iš užpakalio

Liet. Moterų Draugijos “ApŠvieta” 
mėnesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
liepos 2 d., 7:30 vai. vak., Mark 
White StĮuare Parko svetainėj.

Visos narės malonėkite atsilanky
ti, nes yra svarbių reikalų.

— Sekretorė.

RENDAI KAMBARYS švariausioj 
ir parankiausioj Bridgeporto dalyj. 
Tinkamai prirengtas dėl dviejų asme
nų. Merginoms, vyrams arba vedu
siai porai. Visi parankamai. Atsišau
kite BRIDGEPORTO “NAUJIENŲ” 
SKYRIUS,

3210 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tessen Jackson parko apielinkėj', 
pigi renda su kambariais dėl gy
venimo, kas nupirks šią krautuvę, 
tas nematys blogų laikų užėjus be
darbėms, nes čia gyvena vien tur
tingieji žmonės, kito tokio biznio 
nėra per du bloku Atsišaukit greit. 
1413 E. 58 St. Te]. Fairfax 2619.

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit framą. prastą arba pusty- 

nėse, norinti apsigyventi ant gerų 
žemių ir tarpe savo tautos žmonių 
kur yra jau suvirš 400 lietuvių apsi
pirkusių faunas, tai yra didžiausia 
lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apienlinkes galiu suteikti geriausį pa
tarnavimą, jau 9 nvetai kaip pagelps- 
Čiu lietuviams įsigyti ukes. Todėl ir 
šjmet 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.

2 flatų muro namas, po 5 ir 6 rui
mus, mainau ant bučernės ar groser
nės, namas randasi ant 53 ir Mor
gan St.

2 flatų medinis ir 3 lotai, mainy
siu ant bučernės 
mas randasi ant 
Avė.

2 flatų mūrinis po 6 ruimus, mai
nysiu ant mažo namo ar ant bučer
nės, grosernės ar ant autorųobiliaus, 
namas randasi ant 35 ir Lowe AvC.

4 flatų namas po 1-6, 1-5 ir 2 po 
4 ruimus, mainysiu- ant bučernės, na
mas randasi ant 61 ir Racine Avė.

2 flatų medinis namas, po 4 rui
mus, mainau ant farmų, namas ran
dasi ant Brighton Parko.

6 ___ r ___
ant farmų, namas randasi ant Nor
mai __ ___ Z

5 ruimų cottage, 2 lotų, kaina $2,- 
700, cash $1,300.

6 kambariu cottage, 2 lotų, kaina 
.$4,500, cash $1,000.

8
4
3

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1924 m.: pirm. A.Liek- 
niekas 3364 S. Haslted; padėjėjas 
J. Norvaiša 3318 S. Auburn Avė.; 
nut. rašt. Kaz. Dem«reckis 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 nvėn. antro šešta
dienio vakarą A. Urbono svet. 3338 
S. Auburn Avė. Nariais priimama 
sveiki vyrai nuo 18 iki 40 metų 
amž.

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

flatu mūrinis

Bulvaro ir 55.

flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatų 
flatu

namas, mainysiu

namas $15,000.
namas $10,500.
namas .$8,500.
namas .$12,000.
namas $<5,500.
namas $5/500.
namas $2,400.
ir Storas $4,500. Tuose na-

4
2
4
2 xiuvų I. v-.-..... -

muose yra visi parankumai.

PARDAVIMUI 6 kambarių gra
žus namas. Eelektra, gasas, didelis 
beisinentas ir kiti narąnkumai. 
Parduosiu pigiai. Priežastį parda
vimo patirsit ant vietos.

F. ČEKAUSKIS
5914 Stevvart Avė.

PARSIDUODA krautuvė: sku 
ros ir kitokių daiktų, visokie rei 
kmenys dėl taisymo Čeverykų. 
Biznis senai įsteigta, ir išdirbta. 
Prieinama kaina jei bus parduo
ta greit. Atsišaukite laišku arba 
asmeniškai į Naujienų ofisą 
Box 510.

PARDAVIMUI; ųaujas, 4 mėnesių 
mūrinis namas, 2 pagyvenimų, vi
si įtaisymai naujausios mados. Ge
ra apielinkė, namas ant pat kampo. 
Savininkas gyvena žemame flate.

4200 S. Rockwcll St.

PARSIDUODA trijų aukštų mūri
nis namas, cementinis sklępas. etik. 
gasas, elektra; rendos 
mėnesį. Priežastis —

neša $175 j 
išvažiuojame

, 1447 W. 17th l 
Tel. Roosevelt 1791

St.

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Parsiduoda mūrinis namas, Bright

on Parke, su visais įtaisymais, elek
tra, vanos ir visi patogumai. Kaina 
$5,500, įmokėti .$1,500 likusius ant 
lengvų išmokeščių. Del platesnių ži
nių telefonuokite Englevvood 8137 

6951 So. Union Avė.

PARDAVIMUI garadžius ir 
filling station, $5,000, su cemen
tiniu budinku, 50x130 lotas — 
$15,000.

MOURĖfc’Š GABAGE 
9135-37 So. Western Avė.

ta S. S. VIII Rajono išvažiavimas 
įvyks sekmadieny, liepos 6 d., Bever
ly Hills miškuose, vakarinėj daly. Iš
važiavimas prasidės nuo vienuoliktos 
valandos ryto ir tęsis iki vėlybam va
karui. Bus programas. Kalbės Nau
jienų redaktorius drg. Grigaitis. Va
žiuoti reikia Ashland — 87 gatveka- 
riais iki galo linijos, o paskui eiti 
pėstiems į vakarus iki miško. Visi 
yra kviečiami atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

GERAS kambarys dėl vieno 
vyro. Galės ir virtuvę vartoti dėl 
pasigaminimo sau valgio. Kaina 
tik $8.00 menesiui.

819 W. 34th PI.
1 lubos iš užpakalio

PARSIDUODA grosernė, gra
žioj vietoj prie lietuvių bažny
čios ir mokyklos. Galima laikyti 
bučeriški įrankiai, viskas. Par
duosime pigiai, nes norime greit 
parduoti. M. A. Martinkus, 

4601 So. Hermitage Avė.

NEPRALEISKITE ŠIO BAR- 
GENO. Greitam pardavimui pia 

kampinis lotas 41’/2X125 
68 ir Campbell Avė. 2 blo- 
nuo Western Avė. Parduo

ANT pardavimo 4 flatų medi
nis namas 2 po 5 kambarius ir 
2 po 6, parduosiu arba mainy
siu ant mažesnio namo, loto, au- 
tomobiliaus, bučernės ar kito 
biznio. Kreipkitės: J. LEPO, 722 
W. 35th St. Tel. Boulevard 3249

REIKIA DARBININKU

PARDAVIMUI—
Pigiai maža grosernė Ir deli- 

katesen.
Atsišaukite:

741 West 51 Street

tus 
ant 
kai 
siu pigiai $1500 vertas $2200.
Savininkui reikalingi pinigai,
Kas pirks galės pelnyt greitu 
aiku. Savininką galite matyt bi- 
e kada John Mikutis,

461;> So. Honore St. 2 lubos

MORTGECIAI-PASKOLOS

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO val
dyba 1924 m: pirm. A. J. Zalatoris 
827 W. 33rd St., padėjėjas V. Kriš
čiūnas 930 W. 33rd st.; nut. rašt. 
Kaz. Demcreckis 3331 S. Walace 
st.; fin. rašt. V. Pakeltis 3546 S. 
Union av.; kontr. rašt. St. Grikštas 
3520 S. Lowe av.: kasier. Jonas 
Mazelauskas, 3^59 S. Union av.; ka
sos glob. Jonas Jurijonas; maršal
ka Karolis Steponavičia; — Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
pirmo šeštadienio vakarą Jono Ma- 
zeliausko svet. 3259 S. Union Av. 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 m*, amžiaus.

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTI ES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 335(5 South 
Lowe A v., Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin.« rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halšted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st: Kasos 
glob. J. Saldokas, 3701 So. Hals
ted st. ir M. JurŠis, 2(512 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lemps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmų sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

L. S. S. 81 kuopos išvažiavimas 
įvyks sekamą sekmadienį, liepos 6 
dieną, į Beverly Hills girias. Turėsi
me valgių, gėrinvų ir puikų progra
mą iš prakalbų, dainų ir žaismių. No- 

, rintieji linksmai su jaunais žmonėmis 
pasismaginti ir pakvėpuoti tyru gi
rios oru maloniai kviečiami atsilan
kyti. * — Komitetas.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, 2 d. IJepos- 
July, 8 vai. vak., Mark White Sųuare 
svet. (Library Room) prie 29 ir Hal
sted gatvių. Nariai, jų tėvai ir no
rinti įstoti Jaunuolių Orkestron esa
te maloniai kviečiami atsilankyti.

Rašt. Eugenija Grušaitė.

VYRŲ

kas
REIKALINGAS laikrodninin-

k rautu vėj.

M. JASAITIS
836 W. Baltimore St 

Baltimore, Md.

PAJIEŠKAU bučerio, kad bu
tų nevedęs, mokantis savo 
bo.

dar-

Atsišaukite:

PARDAVIMUI Ice cream, ei-, 
garų, cigaretų, pančiakų ir vi
sokių smulkmenų krautuvė. 
Parduosiu urnai, nes yra didelis 
reikalas. WM. BALIS, 2995 Ar
cher Avė.

PARDAVIMUI grosernė, de
likatesen 
Parduosiu 
šeimyniški 
biznį būti.
Avė., Roseland, III.

ir f rūktų krautuvė, 
pigiai ir greitai, nes 

reikalai neleidžia 
11942 So. Michigan

Ar jus žinote, kad
Didžiausias tiltas pasaulyje dabar 

yra pastatytas Francijoje per Elorn 
upę ir kuris, kaip bus užbaigtas bus 
ilgumo 6 mylios. Ar jus žinote, kad 
Helmar cigaretai suteikia jums geru
mą, o kiti cigaretai suteikia jums tik 
daugumą. Kaip kiti rūkytojai jus bu
site užganėdintas kuomet pakeisite į 
Turkiškus'.

JOE PAVILIONIS
6104 So. State St.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

REIKALINGAS barberys, pa
tyręs atsakančiai savo darbą. 
Darbas ant visados ir geras 
mokestis.

Atsišaukite greitai:
1743 So. Union Avė.

už-

PARSIDUODA krautuvės in- 
taisai: lentynos dėl grosernės ar 
kendžių štoro, šėpa ir kendėms 
“show case”. Viskas gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai.

4400 So. Washtenaw Avė. u

JIEŠKAU savo brolio Adolfo Tau- 
jinsko, kuris gyveno 111 Norbert St., 
Aberdeen, Wash., bet dabar nežinau 
kur jis randasi. Malonės atsišaukti 
arba kas žino, pranešti, busiu labai 
dėkinga.

Vanda Taujinskaitė, Vaškų mieste
lis, Aptiekos gatvė, No. 9. Arba K. 
Stapulionis, 3223 So. Aubum Avenue, 
Chicago, III.

REIKALINGAS 
ANTRARANKIS
DUONKEPIS.

Atsišaukite:
1208 E. 93rd St.

APSIVEDIMAI. RAKANDAI
PAJIEŠKAU apsivedimui draugo, 

ne jaunesnio kaip 40 metų ir nese- 
nesnio kaip 50 metų, be skirtumo pa
žiūrų. Aš esu 37 metų, 5 pėdų 10 co
lių. Turiu vertės $4,000 cash ir biz
nį vertės $3,000.

M.
164 W. Huron

S.
St., 4th floor

PARDAVIMUI 5-kiems kamba
riams rakandai — dar mažai naudo
ti. Trumpas laikas kaip pirkti — bu
vo mokėta $1,300 dabar parduosime 
už mažiau negu pusę kainos. Pirkę 
rakandus galėsite turėti sykiu ir pi
gius, gražius ruimus. Kreipkitės: 
2609 So. Lowe Avė., (2nd front) 
Phone Victory 10278

PARSIDUODA smulkių daik
tų krautuvė, kendžių, ice cream, 
cigarų, tabako ir kitokių smulk
menų. Parduosiu labai pigiai, 
priežastį patirsite ant vietos.

4602 So. Wood St.

PARSIDUODA barbernė, pool 
ruimis ir cigarų krautuve geroj 
apielinkėje, geras biznis, už cash 
ar lengvais išmokėjimais — 
priežastis einu į kitą biznį. Tel. 
Fairfax 28'36. 622 E. 67th St.

PARDAVIMUI geriausiai įreng
ta grosernė ir bučernė, geroje 
lietuvių apielinkėje. Geras lysas,- 
daromas didelis biznis. Prieina
ma kaina. 10648 Michigan Avė. 
TeL Pullman 0004*

FARMA 83 akeriai žemės, 42 ake- 
riai dobilais užsėta, 7 akeriai miš- 
co, žemė juodžeine, molis, žvirų; 
auga bulvės ir žieminiai javai. Per 
ėmę bėga upelis, nauja auza 8 kam
bariai, apšviečiama su carbonu; 4 
barnės gerame stovyje, 3 arkliai, 
5 karvės, kiaulės, 150 vištų, visos 
mašinerijos kas prideda, kaina 
$8500. Parduosiu arba mainysiu 
ant gero namo, 300 mylių nuo 
Chicagos. Turiu greitai parduoti, 
nes turiu Chicagoje kitų biznį.

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167

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

LOUIŠ STERN & CO., 
Suite 10^9 — Burnhona Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

MARQUETTE MANOR

Arti lietuviškbsf mokyklos ir baž
nyčios, naujas2 flatų mūrinis 6 ir 
6 kamb., sun parloriai, visas mo
derniškas. Turi būt pamatyta, kad 
įvertinus. Viršutinis fintas paren- 
davotas. Kaina $15,500. Įmokėti 
$4,000. Raktas randasi ofise pas.

Weber & Williams, builders 
2514 W. 63rd St.

Tel. Republic 1932

PARSIDUODA 4 kambarių 
namas ant dviejų lotų, barnės 
— turi būti parduota greitai. 
Savininką galima matyt kasdien 
nuo 8 vai. vakare.

3623 W. 56th St.

PARDAVIMUI 2 augštų po 4 
kambarius mūrinis namas, yra 
vana, gasas, elektra. Viskas pir
mos rųšies, randasi prie 51 Avė., 
netoli 15th St., Cicero. Barge- 
nas. Tiktai $7,700. Atsišaukite: 
A. Podkrivacky, 2911 W. 22 St.

PARDUODU arba mainau 
farmą ant namo, visi įrankiai ir 
mašinos 
stovyje.

su gyvuliais. Gerame 
PAUL SASNAUSKIS 
Bravo, Mich.

I Specialiai Kursai. Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III.
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

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 būvį 
ir padaryti didelius pinigus. Ateiki
te arba parašykite.

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

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

LIETUVOS DUKTERŲ DRAUGY
STES Valdyba 1924 metams: Pir
mininkė Petr. Kvietkienė, 3231 S. 
Union Avė.; Vice-pirm. Petr. Se- 
nulienė, 3405 S. Union Avė.; Nut. 
rašt. E. Jozaitienė, 736 W. 61 St.; 
Fin. rašt. H, 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.

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, i vai. 
po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23rd Placėi

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. Marshfield 
Avė.; Kasier. John Degutis, 1521 
N. Irving Avė.;' Iždo glob. Jgn. 
čerauskas, 3327 W. Lemoyne St. 
ir J. Radišauskas, 5124 Dakin St.;

*kont. rašt. B. Tipshus, 1620.N. Lea- 
vitt; Marš. J. Dauginis, 4434 S. Tal- 
man Avė.; Daktaras-kvotėjas A. 
Montvidas, 1824 Wabansia Avė. —- 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, Związek 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 XV. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimu rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 XV. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenedį 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- 
kųiįis 2818 W. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Mačis 1900 S. Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rų antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. čemaus- 
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. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 XV. 18 
st.; kontrol. rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greitjur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka - {Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. —Į- Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrų šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

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

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 XV. 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 
XV. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 35 metų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS. Valdyba 1924 m.: pirm. F. 
Bacevičia 5739 S. Peoria St.; vice- 
pirm. A. Tum-kevičia 1948 String 
St.; nut. rašt. Ig. Žilinskas 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. Mai.r.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 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. XVallace 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.

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; kasie*. 
A. Mažeikienė 3021 So. Union avė; 
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. Kensingtnii 
Avė. Nariai priimami visi sveiki 
vyrai ir moteris nuo 18 iki 40 met.

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

sveti 3142 ŠI Halsted Šti

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm. pad. F. Baeenskas, 3338 Au
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 83rd St.; Fin. rašt Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richmond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
VmCfriRs pH'ii'- H’




