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Belgai parsektojo j
vokiečius

10 belgų užmušta
100 rusų užmušta

26 kompanijos ir unijos virsi 
*** ninkai nuteisti

Belgai visu nuožmumu 
persekioja vokiečius

Tai delei padėjimo bombos 
traukiny. ’Jftalkininkų komi
sija užgiriu persekiojimus. 
Neleidžia vokiečiams ištirti 
atsitikimų.

PARYŽIUS, liepos 1. — Ofi- 
eialiniai paskelbta, kad Fran- 
cijos ir Belgijos valdžios svar
sto apie paskelbimą karo sto 
vio visoje okupuotoje Vokieti
joje atgiežai už užmušimą va
kar naktį dešimties Belgijos 
kareivių.

10 belgų užmušta traukiny.

BRUSSELIS, birželio 30. —
Belgai griebėsi nuožmaus per
sekiojimo vokiečių Ruhr dist- 
rikte, deki eksplodavimo bom
bos traukiny, kuri užmušė 9 
Belgijos kareivius traukiny ir 
vieną kareivį ant sargybos. 40 
bclgij kareivių liko sužeista, iš 
jų magiausia J<eturi galbūt 
mirs. Taipjau į užmušta du vo
kiečius ir kelis i sužeista.

Traukinis ėjo iš Duisburgo 
pereitą naktį, khda sprogo va
gone padėta bomba. Bomba 
išardė bėgius ir . sutrukdė trau
kinių vaikščaojinaą 12 valandų.

Belgijos kariais komanduo- 
tojas gen. Rucųuoy uždėjo se
kamas pabaudas! ant Duisbur
go: \

Areštavo 20 žemiausių pi
liečių, uždarė visais restaura
cijas, teatrus ir/kitas viešas 
įstaigas; sustabdę gatvekarius 
ir kitas susisiekidno įmones; 
uždraudė gyventojams rodytis 
gatvėse nuo 10 vai. vak. iki 4 
vai. ryte; atsisakė išdavinėti 
kelionei leidimus, j

Belgijos komisįonierius Pa- 
reiny atvyko į Dihisburgą pa
sitarti su gen. RucGĮuoy apie už
dėjimų didesnių pabaudų ant 
Duisburgo. j

Belgai jau ne pirmų kartą 
uždeda tokias nuožmias pabau
das ant Ruhr miestų. Ir tai dėl 
visai menkų priežasčių. »

Darbų Netrūksta
SVEIKAM tvirtam vyrui Ir 

sveikai tvirtai motete! 
neatleistina bėdavoti kad darbo 

neturi.

Nes darbų šiandien netrūksta.
Ir juos lengviausia galima susi
rasti skaitant

NAUJIENAS — skyrių “REI
KIA DARBININKŲ”.

šimtai lietuvių, skaitydami
NAUJIENŲ skiltis “REIKIA 
DARBININKŲ’*, susiranda ge
resnių darbų. Ir tai moterjs ant 
lygios su vyrais.

Uždarė Ruhr rubežių.
COBLENZ, birž. 30. — 

reinio vyriausioji komisija ir 
Belgijos ir Francijos karinės 
valdžios nutarė penkiolikai 
dienų, pradedant nuo pirma
dienio, sustabdyti visus perėji
mus rubežiaus tarp okupuotos 
ir neokupuotos Vokietijos, iš
ėmus maisto transportus ir 

svarbiuose atsiti- šiaip labai 
kiniuose.

Komisija
kaipo savo

taipjau prisiėmė
Belgijos uždėtas

pabaudas ant Duisburgo.
šaudo tyrinėjančius vokiečius.

BERLINAS, birž. 30 — Vo
kiečių policija, kuri bandė iš
tirti bombos eksplioziją ties
Duisburgu, kurioj 10 belgų ir 
du vokiečiai liko užmušti, bu
vo francuzų-belgų kareivių ap
šaudoma. Traukiniai pradėjo 
vaigščioti šiandie po piet.

Nors Vokietijos užsienio rei
kalų ministerija tvirtina, jog 
nesurasta jokių įrodymų, kad 
ta ekspilozija įvyko delei , vo
kiečių sabotažo, franeuzai su 
belgais stvėrėsi nuožmių per
sekiojimų, sustabdydami ju
dėjimą Duisburgo, Ruhrorte, 
Hamborne ir Mulheimc ir taip
jau uždrausdami gyventojams 
rodytis gatvėse naktimis. 
Franeuzai taipjau stabdo au
tomobilius, uždarinėja teatrus 
ir areštavo vokiečių policijos 
viršininkus ir 20 žmonių įkai
tais.

Kancleris Cuno 36 valandas 
atgal kalbėdamas Elberfelde į- 
spėjo, kad smurto aktai silp
nina pasyvį priešinimąsi ir įs
pėjo, kad tie aktai turi apsis
toti. Tečiaus nurodoma, kad 
šešios savaitės Ruhr gyventojų 
vargo vedant pasyvį priešini
mąsi suardė jų nervus ir todėl 
galima tikėtis dar didesnių su
mišimų.

100 msy užmušta «
Chinija neįsikįidžia (pabėgėlių 

iš Vladivostoko, kurie kau- 
jasi Korėjoje.

SHANGHAI, liepos 1.— Ru
sijos pabėgėlių iš Vladivosto- 

o laivas atplaukė į Woosung. 
ie pranešė apie kruviną mu- 
į, kuris ištiko tarp Vladivos- 
oko pabėgėlių Gensane, Ko- 
ejoje. Tame mūšyje liko už- 
nušta vienas generolas ir 100 
ilinių kareivių. Mušis iškilo 

Jei klausimo pardavimo gink
lu ir amunicijos, kurios ne- 
mažai pabėgėliai išsivežė su 
sąvim iš Vladivostoko. Viena 
frakcija vadovavo skerdiko Se- 
mionovo kareiviai, o kita 
gen. Glebov. Pastarasis ir liko 
užjmuštask

700 pabėgėlių tos kolonijos 
ir atvyko į Woosungą šiandie, 
bet Chinijos valdžia atsisakė 
juos įsileisti ir net neleido ap
leisti laivą.

Gal šį kartą durnais ir pasibaigs

Pa-

26 kompanijų ir unijos vir
šininkai rasti kaltais

Nukaitinta ir 10 kompanijų de
ki “suokalbio** neįsileisti ske
bų darbo lumberio.

CHICAGO. — Dešimt lum
berio kompanijų, 11 jų virši
ninkų ir 15 viršininkų karpom, 
t erių ir joinerių brolijos liko 
rasti kaltais už peržengimų 
Shermano prieš-trustinių įs
tatymų. Taipjau buvo rasti 
kalti ir penki kont rak toriai, 
bet prokurorui nesipriešinant, 
jų nuteisimas liko panaikintas. 
26 kompanijos liko išteisintos; 
apkaltinimus prieš jas panai
kino pats teisėjas delei stokos 
įrodymų. Tarp rastų kaltais 
yra ir Pranas Bartuška, vir
šininkas IQal|iifornia Manufac- 
turing Co.

Juos rado kaltais federali
nio teisėjo Adam C. Cliffe jury. 
Didžiausia bausmė, kokių nu
teistieji gali gauti yra $5,000 
pabaudos arba vieni metai ka
lėjimo, arba abi bausmės. Vi
si nuteistieji pareikalavo nau
jo bylos nagrinėjimo ir tas 
reikalavimas bus svarstomas 
liepos 14 d.

Juos visus kaltina tame, kad 
lumberio fabrikantai ir jų 
kompanijos buvo (padariusios 
sutartį su karpenterių ir joi
nerių unija neįleisti į Chicago 
kituose miestuose išdirbto 
lumberio.! Tąi padaryta kom
panijų ir unijos sutartimi, 
kad darbininkai negali dirbti, 
jei lumberis yra skebų paga
mintas. O visos kitų miestų 
firmos samdosi neorganizuo
tus darbininkus ir leibelių ant 
lumberio negali vartoti, kuo
met Chicagos lumberio kom
panijos yra organizuotos. Jei 
Ikur pasirodydavo skebų ttum- 
beris, tai darbininkai sustrei
kuodavo.

Tokijs susitarimas, kad tik 
organizuotų darbininkų paga
mintas lumberis gali būti var
tojama, labai susilpnino biz
nį skebų dirbtuvių kituose 
midstųosd, betgi įartu davė 
progos suktiems unijos biznio 
agentams pasipinigauti. Kon- 
traktoriai liudijo, kad unijos 
biznio agentai už pinigus su
tikdavo uždėti leibelį ir ant 
skebų lumberio. Ir delei tokių 
sukčių unijos biznio agentų, 
skebinės firmos Visgi įsteng
davo varyti biznį ir Chicagoje 
ir gauti unijos leibelį. Betgi 
vistiek biznis buvo žymiai ma

žesnis. Viena skebinė firma 
iš Oshkosh, Wis.., liudijo, kad 
ji pirmiau dariusi su Chicago 
biznio už $500,000 į metus, bet 
paskui teįstengusi prašmuge- 
liuoti savo lumberio į Chicago 
tik už $21,000 į metus.—,----

Darbiečių konvencija
Bus svarstoma apie Fordo kan

didatūrų. Dalyvaus ir komu
nistai.

CHICAGO. — Ryto gatve- 
karių darbininkų salėje prasi
dės Farmer-Labor partijos 
konvencija. Partijos viršinin
kai tikisi,' kad konvencijoj da
lyvaus apie 1,000 delegatų, nes 
joj dalyvaus netik Farmer-La- 
bor partija, bet taipjau kelios 
kitos grupės, kelios unijos, ūki
ninkų joirganizadijois^ koopera- 
sijos ir komunistų Amerikos 
Darbininkų partija. Tos kon
vencijos tikslas busiąs susi
vienyti darbininkus bendram 
politiniam veikimui.

Bet Socialistų partija kon
vencijoje nedalyvaus. Nors ir 
kviečiama, ji atsisakė dalyvau
ti todėl, kad bendram politi
niam veikime atslisakė daly
vauti didžiosios unijos, o be 
pagelbos organizuotų darbinin
kų masių socialistai/ nemato 
pasisekimo tokiai partijai, su
darytai vien iš kelių* liberali
nių grupių.

Konvencija bandys išdirbti 
pienus 1924 m. prezidentinių 
rinkimų kampanijai įr kalba
ma, kad todėl konvencija la
bai plačiai svarstys apie pa
kvietimų Henry Ford statyti 
savo kandidatūrų į prezidentus 
po tos partijos vardu.

Užgriebs graikų laivus
KONSTANTINOPOLIS, lie

pos 1.— Turkijos valdžia va
kar pranešė talkininkams, kad 
ji užgriebs visus Graikijos lai
vus, kurie atplauks į Konstan
tinopoli.

Keli ugnagesiai sužeisti.

DALLAS, Tex., liepos 1. — 
Degančiai Texas Wheel & 
Body Co. dirbtuvės sienai su
griuvus 20 ugnagesių liko pa
laidota; iš jų kapitonas Jliko 
užmuštas, du ugnagesiai gal 
mirtinai sužeisti ir 4 Sužeisti 
sunkiai.

Herrina tyrinėjusi komisija 
kaltina visus

Pradedant nuo generalinio ad
jutanto kalti visi už įvyku
sias Herrine streiklaužių 
skerdynes, sako komisija.

SPRINGFIELD, III., liepos 
1.— Valstijos senato komisi
ja, kuri tyrinėjo pernai Her
rine įvykusias stndiklaužlių 
skerdynes, vakar senatui išda
vė savo raportų, po kuriuo pa
sirašė 5 komisijos nariai, o du 
nariai pasirašyti atsisakė.

Komisija už tas riaušes kal
tina visus. Kaltina generalinį 
adjutantų Black kam jis ne
nuvyko į Herriną ir jieištyrė 
padėtį ant vietos kada gavo 
žinių, kad Herrine yra nera
mu ir kam nepasiuntė į ten 
milicijos. Kaltina ir pulk. 
Hunter, gen. adjutanto atsto
vų, kam jis nereikalavo mili
cijos ir kad jis buk davinėjo 
melagingus pranešimus adju
tantui. iHunteris esųs netinkąs 
jokiai vietai milicijoje. Kalti
na ir buvusį Williamson pavie
to šerifų ir jo pagelbininkus, 
kad jie nieko neveikę išven
gimui skerdynių. Tai esą ne- 
atsakomingi žmonės, jokiai 
valdiškai vietai netinką. Paga
lios kaltina ir viso Wililam- 
son pavieto gyventojus, nes 
jie užjaučiu įvykusioms sker
dynėms.

Bet užvis kalčiausi esą ang
liakasių unijos viršininkai ir 
nariai, ypač unijos preziden
tas Willis, kuris nė liudyti 
prieš komisijų nestojo ir iš
važiavo į kitą valstiją. Komi
sija todėl bara ir senatą, kam 
jis neįgaliojo tos komisijos da
ryti “tyrinėjimus” ir legisla- 
turai užsidarius, kad galima 
butų buvę pašaukti ir tuos 
žįnones, kurie liudyti nestojo.

Pagalios įšdsflies ^nukaitina
ma ir Southern Illinois Coal 
Co., kurios savininkas Lester 
irgi nestojo liudyti. Ji "barama 
tame, kad ji pagelba streiklau
žių ir mušeikų bandė operuoti 
kasyklų tokiame stipriai or
ganizuotame dflstnikte, kaip 
Williamson pavietas.

VENEZUELOS VICE-PREZL 
DENTAS UŽMUŠTAS.

CARACIAS, liepos 1. — Gen. 
Juan C. Gomez, pirmas Ve- 
nezuelos vice-prezidentas ir 
federalinio Idjistdikto (gubernjN 
torius, liko užmuštas pcr« 
naktį miegant. gi

Daudelio neįleis Amerikon
NEW YORK, birž. 30. — 

11,000 immigrantų iš 42 šalių 
nekantriai laukia ant 24 laivų 
Gravesand IJląnkoj, atsidarant 
naujos kvotos, kad kuogrei- 
čiausia priplaukus prie Ellis 
salos ir įvažiavus į Jungt. Val
stijas.

Tečiaus daugelis tų immi
grantų nepamatys Amerikos, 
kadangi niekurių šalių kvotos 
išsibaigs dar prieš vidurdienį.

Dar keli desėtkai laivų su 
kitais tūkstančiais immigrantų 
plaukia per Atlantiką, bet ir 
daugeliui tų neteks pamatyti 
Amerikos. Daugelis tų immi
grantų padarė apie 5,000 ke
lionę, išleido visus savo pini
gus ir vėl turės grįšti į savo 
šalis, kurias jie bubvo apleidę. 
Kvotos dviejų kontinentų —; 
Azijos ir Afrikos — ir šešių ša
lių — Graikijos, Palestinos, 
Turkijos, Syrijos, Klaipėdos ir 
Albanijos bus išsemtos iki 
vidurdienio ryto. Ir tų šalių iš
eiviai tada bubs grąžinami at: 
gal nė neišleidžiant juos iš 
laivų.

Ant Ellis salos gali sutilpti 
tik 1,600 žmonių ir tūkstan
čiai žmonių turės pasilikti, ant 
laivų iki ateis jų eilė egzami
navimui.

5 jurininkai žuvo. 
eksplozijoj

NEWPORT, R. L, liepos 1.— 
Penki jurininkai žuvo ir trys 
jurininkai liko sunkiai sužeis
ti ekspolzijoj ant Jungt. Val
stijų torpedinių laivų naikinto
jo Williamson. Visi jie dirbo 
mašinų kambary, kuomet 
pratruko pervados ir garas ir 
karštas vanduo užpilde kam
barį, taip kad jiems nebuvo ir 
progos gelbėtis.

3 BROLIAI UŽMUŠTI.

TWIN FALLS^ Idaho, liepos 
1.— Trys broliai Aken liko už
mušti, kada yiežimas, kuriuo 
jie važiavo, palietė stiprią 
elektros vielą.

SIŲSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai'

V’

NAUJIENOS 
l739IS:HalstediSt.

Chicago Illr

Francija vis dar rūstauja \ 
ant papos

Atšaukė ir Vatikanui rengtą 
bankietą. \

RYMAS, liepos 1. -i Sai
kiai tarp Vatikano ir Francijos 
delei papos Piaus XI laišl^j 
kontribucijos klausime vis dar 
tebėra įtempti. Vakar tapd 
paskelbta^ ,kad puota Vatika
nui, kuri turėjo įvykti Franci-\ 
jos amabasadoje liepos 3 d., ta-’ 
po atidėta neaprubežiuotam 
laikui. Tai dar labiau įtempė 
santikius ir pridavė ypatingos 
politines reikšmės. Puotos at
šaukimas tajio padarytas po 
Francijos senato atmetimo pa
pos pasiūlymų.

Vatikano galvos aiškinasi, 
kad Francija nesupratusi pa
pos laiško ir kad tas laiškas 
nėra taikomas kaipo Franci
jos pasmerkimas, o Vokietijos 
pateisinimas, bet tik buvęs no
ras paskatinti šalis greičiau 
susitaikinti ir sugrįšti prie 
normalu ino.

Svarstys papos laišką.
PARYŽIUS, liepos 1.— Fran

cijos atstovų butas paskyrė se
kamą, penktadienį interpeliavi- 
mui valdžios dėl papos laiško. I 
Senatas visiškai nepritaria pa-/ 
pos pasiūlymams. Net klerika-1 
lai tvirtina, kad jie laikysis su 
savo valdžia.

LENKIJOS FINANSŲ MINIS- 
TERIS REZIGNAVO.

VARŠAVA, liepos 1.— Len
kijos finansų ministeris Grabs- 
ki rezignavo, kadangi parla
mentas atsisakė jį paremti.

ŠIANDIE — dalinai apsi
niaukęs, galbūt bus lietaus; 
biskį šilčiau.

Saulė teka 5:18 valandą, lei
džiasi 8:29 valandą. Mėnuo te
ka 10:43 vai. vakare.
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Kas Dedas Lietuvoj
Šeduva.

Del šulerysčių pašto įstaigoj.
Šeduvos pašto įstaigos virši

ninkas A. žitinevičius Lietuvos 
laikraščiuose skelbia:

“Kadangi Šeduvoje ir jos apy
linkėje paplito nebūtų gandų 
apie piktadarystes pašte, šiuo 
laikau reikalingu paaiškinti vi
suomenei :

1. Buvo apgailėtinų atsitiki
mų, kad nuo išsiunčiamųjų tarp
tautinių laiškų pražūdavo pašto 
Jenklai. Buvo susektas piktada
rys, atatinkamai nubaustas ir iš 
Šeduvos pašalintas. Dabar pa
našių atsitikimų nepasikartoja.

2. Del amerikoniškų laiškų ar
ba iš jų dolerių žuvimo taip pat 
man atvykus šeduvon buvo im
tasi griežtų priemonių kontrolei 
ir, ačiū Dievui, susektas laiškų 
plėšime ir vogime iš jų pinigų V. 
Šidlauskas, kuris suplžšė šešius 
amerikoniškus laiškus (papras
tus). V. Šidlauskas vogime pri
sipažino, buvo areštuotas ir pa
sodintas kalėjiman. Nuo šio 
laiko tikimasi, kad panašių vo
gimų bus išvengta.

Kad palengvinus man pašto 
įstaigos sutvarkymo kuriamaja
me darbe, prašau visuomenės 
padėti, pranešti man apie kiek
vienų, nors ir menkiausią, tar
nautojų prasižengimą, kad butų 
galima tuojau neišbuojojusį de
fektą pataisyti ir kaltininką ata
tinkamai nubausti.”

MADOS.

No. 8944 Kūdikiui polščius ir kepu
raitė. PlošČiu galima padaryti su ar 
be kepuraitės. Materijos reikia 36 co
lių tik 1% yardo ir 2% yardo šilko 
kaspino dėl kepurės ir ploščiaus.

No. 1617 Suknelė ir kelnaitės mažai 
mergaitei. Sukirptos mieros 4, 6, 8 
ir 10 met. Mierai 8 m. reikia 3^ yardo 
86 colių materijos.

No. 1640 Šios bliuzos šįmet dabar 
madoj. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42 ir 44 colių per krutinę. Mie
lai 36 reikia 2% yardo 36 colių mate
rijos.

No. 1102 Sejonas padarytas iš 
dviejų dalių. Pavyzdys 26, 28, 30 ir 
32 colių per liemenį. Mierai 26 rei
kia 2 ks yrado 36 colių materijos.

No. 1253 Smagi kasdiena, dėvėti 
suknia. Sukirptos mieros 16 metų ir
gi 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
Mierai 36 reikia 3% yrado 36 colių 
materijos ir % yardo 36 colių apsiu- 
vinėjimui materijos.

No. 1427 Praktiškas ir gražus žiurs
tas^ Sukirptos mieros 36, 40 ir 44 
colių per krutinę. Mierai 36 reikia 
2 k! yardo 36 cohu materijos.

Pavyzdys No. 602 yra mėlynos — 
jos kaina 15 centų.

Iš vieno pavyzdžio galima padaryti 
kasdieninę ir šventadieniui suknelės.

Pavyzd. A parodo gražią kasdie
niniam i mokyklą dėvėjimui suknelę. 
Padalyti ją gali iš kokios norint ma
terijos.

Pavyzd. B tai šventadieniui sukne- 
le. Pritiktų organdy, šilkas, batistas.

No. SviLcii’ptos mieros, 6, S, 1O

Šeduva. — Šeduvos miestas tu
ri lig 3500 gyv. Per karą 'labai 
išdegęs, dabar labai atsistato.

Prieš karą Šeduva valdėsi mie
sto teisėmis. Lietuvai atgijus, 
miestas dar nebuvo tinkamai 
susiorganizavęs, tad miestą ap
siėmė “globoti” vos įsikūrusį 
Šeduvos Valsčiaus Valdyba.

Šeduvos miestas nutarė nuo 
Valsčiaus Valdybos atsiskirti ir 
egzistuoti atskirai, Miesto Val
dybai vadovaujant. To suma
nymo iniciatoriumi buvo daug 
Šeduvos miesto labui pasidarba
vęs dabartinis burmistras p. J. 
Štarinskas. Buvo paduota ata
tinkamam Valdžios organui pra
šymas, kad nuo valsčiaus miestą 
atskirtų, kas 1920 m. ir tapo pa
daryta. Tuoj miesto gyvento
jams lyg kokia našta nuslinko, 
nes viskas buvo tvarkoma, atsi
žiūrint gyventojų padėties ir 
reikalų. (L-va).

r - - L - . -■*

Ko Klaipėdos lietuviai 
reikalauja

Klaipėdos miesto lietuvių 
“Susivienijimas laike papras
tą susirinkimą birželio 2 d. 
vakare “Sandoros” svetainėje. 
Nors lauke turgavietėj didžiau
sias “metturgis,” tačiąu neat- 
bojant to svetainė ilgainiui pu
sėtinai pilna pastojo.

Kalbėtoijai dlidžiausiią įsinar-

1427, 
bOZ,

12 ir 14 metams. Mierai 8 m. reikia 
pavyzdžiui A 2 yardų 36 colių materi
jos ir U yardo klčtkuotos materijos 
kalnieriui ir rankovėms apsiūti.

Pavyzdžiui B reikia 2 yardų 36 colių 
materijos ir 3 U yardo bile papuoša
lo apsiūti ir 1 yardo šilkinio kaspinė
lio juostelei.

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

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

per krutinęMieros

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

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

siųsti man pavyzdi No............

Jess Willar, buvęs kumštynių čampionas, vėl rengiasi prie kumš
tynių. Su šiuo syk jis mušis) su jaunu Floyd Johnson Pieno Fon
do parengime. I I į ■ <

kumą dėjo ant lietuvių tautos 
teisių Klaipėdos krašte. Sary- 
šyj su viso pasaulio padėtim 
buvo nušviečiama Lietuvos, 
musų krašto ir Klaipėdos mies 
to padėtis. Į kilusius klausimus 
krašto Dlirdkteris p. Borcher- 
tas suteikė reikalingų paaiški
nimų. Visą apsvarščius, tapo 
vienbalsiai priimta sekančios 
rezoliucijos:

I.
Mes Klaipėdos miesto lietu

viai, atsižvelgdami į itai, kad 
visam pasauliui musų tautos 
teises ant savo tautos ir tėvų 
krašto pripažinus, Klaipėdos 
miesto toms teisęms įkūnyti 
beveik dar nieks nepadaryta, 
suėję į “Susivienijimo” su
šauktą paprastą susirinkimą, 
vienbalsiai reikalaujame,

1. kad miesto magistrate 
nuo augščiausio ligi žemiausio 
vaidininko visi musų kalbą su
prastų ir kalbėti ir rašyti;

2. kad visų valdiškų ir pri
vatinių įstaigų tarnautojai ir 
organizacijų valdybų nariai 
musų kalbos mokėtų;

3. kad dėl šito tikslo tiems, 
kurie jos dar nemoka, butų 
nustatoma laikas, ligi kurio jie 
jos privalo išmokti, ir greit- 
pamokų kursai su privalom y- 
be visiems minėtiems asme
nims juos lankyti;

4. kad visose miesto mokyk
lose butų mokinama musų 
kalba, kad lietuvių kūdikiams 
ji butų mokinamoji ir tani 
tikslui mokyklose įkurti ypa- 
tiškus jiems skyrius;

5. kad krašto kūdikiuose vi
sos mokyklos išaugintų meilę 
kiekvieniems į savo tėvų tau
tą ir kalbą ir visiems bendrai 
į savo valstybę ir kraštą;

6. kad krašto direktorijos 
namai ir įstatymai, visos mies
to valdiškos ir privatinės įstai
gos, krautuvės, dirbtuvės, uos
tos ir laivai, gatvės ir vietos 
gautų lietuviškus ir tai pirmoj 
vietoj iatrašus;

7. 'kad miesto evangelikams 
lietuviams lietuviškos pamal
dos butų įvedamos jų parapi
jos bažnyčioj, t. y. Jono. Už 
ligšiol dar neįvedimą vysku
pą Gregorą patraukti atsako
mybėn;

7 a) kad miesto Žemininkų 
bažnyčia pastotų vyriausioji 
krašto evangeliška bažnyčia su 
lietuviu kunigu pavyzdingai 
mokančiu lietuviškai 'kaipo 
vyriausiu krašto ev. bažnyčios 
vyskupu ir pavyzdingomis lie
tuviškomis pamaldomis prie
šakyj ;

8. kad miesto katalikų baž
nyčia liautųs būti pamotiška 
prieš lietuvių kalbą, lietuviš
kas pamaldas ir musų valsty
bę;

9. kad visų miesto bažnyčių 
ir dvasiškųjų susirinkimų ku
nigai ir sakytojai atsilaikytų 
politikovS įnešti į pamaldas, ir

10. kad visi žmones pirmon 
vieton statytų tikėjimo, tau
tos, valstybės ir visuomenės 
krovę.

II.
Mes Klaipėdos miesto lietu

viai, susiėję) ^Suslividniijimo”1 su 
šauktame susirinkimo, iškela- 
me griežtą protestą prieš vis- 
vokiškojo kurstytojo ir kiršin
tojo, prieš musų tautą net pa
tį piktąjį iššaukusiojo, savo 
tėvų tėvais iš lenkų kraujo ki
lusiojo pono Otlovskio įleidi
mą sugrįžti Klaipėdon ir visi 
vienbalsiai ir griežtai reikalau
jame, kad šitas leidimas butų 
tuoj aus panaikinamas.

m.
Mes Klaipėdos miesto lietu

viai, susiėję VSusivfierijjimo” su 
šauktame susirinkime reika
laujame iš valdžios ir vienbal
siai prašome griežtai pravesti 
teismo reformą, ypačiai nuo

PINIGAI 
Iš 

<•

Roselando

Lietuvon
i 

Roselandiečiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga jjasiunti- 
mui pinigų Lietuvon 
yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Ken- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

Kenosha
Lietuviai

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

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

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

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė.,

Kenosha, Wis. t 

tuojau išrinkti krašto lietu
viams lietuvių prisiedžių ir 
prisaikintųjų, o tada ir visą 
kitą lietuviams padaryti teisme 
•lietuviška.

IV.
Mes Klaipėdos lietuviai, su

ėję “Susivienijimo” sušaukta
me susirinkime, atsižvelgiant į 
tai, kad nuo šio mėn. 10 d. 
įvedama litų valiuta, idant pri- 
gavingi elementai tatai perei
namame laike neišnaudotų 
žmonėms prigauti — ar pik
tais gandais apie litus ar kai
nų lupiniais ar kita kuom — 
visi vienbalsiai reikalaujame 
valdžios

1. visus tokius prigavikus 
nutverant tuoj’au skau
džiausiai nubausti ir

2. visiems pirkliams įsakyti 
ir įvesti, kad jie visas pre
kes parodos languose ir 
vidui išrašytų litais,

idant teisus pirkliai nenuken
tėtų dėl neteisių ir šitie nepri- 
gautų žmones.

Visa tai atlikus, susirinki
mas tapo užbaigtas ir ištarta 
daug velijimų, kad taip tik rei
kalas tuojau vėl' butų sušau
kiamas susirinkimas, i

(Pr. Liet. Balsas)

NUSIPIRK
Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

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

Gaunamos

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Str., 

Chicago, III.

Ofiso Telefonas tat? tt ą RPAAB Busto Telefonas
Central 4104 BK, M. A. 1SKVAU Armitage 3219

VIDURMIESČIO SPECIALISTAS
Apskrita Chirurgija (operacijos) ir Moterą Ligos.

7 West Madison St., kamb. 1202. Kampas State gaL
Ofiso valandos! Nuo 8 ild 5 po pietą ir pagal sutarimą

T E L E G R A M A S j
Didžiausis nepartinis 'lietuvių savaitraštis, išeina kas ? 

šeštadienis ir yra pašvęstas grynai mokslo ir švietimo da
lykams.

Jo kalba yra gryna lietuviška ir visiems suprantama. 
Jo turinys įvairus ir turiningas. Jame skaitytojas ras ži
nias apie svarbiausius atsitikimus Amerikoje ir visame pa
sauly iš politikos lauko, mokslo srities, klasių kovos ir vi
suomeninio gyvenimo. Kiekviename numery yra dedama 
peržvalga svarbesniųjų straipsnių paskutiniuose kitų Ame
rikos lietuvių laikraščių numeriuose ir parinktiniai rastai 
musų geriausių rašytojų — eilėraščiai, apysakos, monolo
gai, juokai ir tt.

Telegramo uždaviniu yra plėsti skaitytojo pažintį, to
bulinti jo etinį skonį, supažindinti jį jo arčiausiomis aplin
kybėmis ir teikti jam dvasinio smagumo gerą apštį be ka
mantinėjimo jo sąžinės — įsitikinimų, pažiūrų ir silpnybių.

Jei nori plakiau matyti pasaulį, daugiau žinoti, aukš
čiau dvasiniai visuomenėje pakilti ir pilniau apšvietos vai
siais gėrėtis, tai skaityk Telegramą. Užsirašyk jį dabar 
ir nepraleisk jo sekamo numerio, kuris bus labai įdomus ir 
turiningas. Kaina metams tik $1.00. Prisiųsk jį ŠIAN
DIEN.

“TELEGRAMAS”
666 West 18th Street, Chicago, III.

P. S. Telegramas taipgi yra gaunamas Chicagoje ir kituose mies- . 
tuose gatvėse ant kampų, kur kiti laikraščiai pardavinėjama. VIENAS ' 
NUMERIS 5 CENTAI.

)

PINIGAI
ROCKFORDO

Lietuvon
Rockfordiečiai lietuviai pi
nigams siųsti Lietuvon ne
turi patogesnės ir geresnės 
įstaigos kaip

Rockford Real Estate 
and Loan Co,

Čia ir visokius nuosavybės 
reikalus geriausia atliksite. 
Siųskite pinigus per

Rockford Real Estate 
and Loan Co, 

809 So. Main St

Rockford, III,

iinioniiiininnDiniHiiiiiiiiiHM

...............______
I

Pinigai
.v .

Bridgeporto f

LIETUVĄ
per

NAUJIENAS
3210 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 9663.

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

S. L. miŪNAS co.

809 W. 35th St., Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

8323 So. Halsted St 
Valandos; nuo 6 ild 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus utarninką 
ir ketvergą. Nedaliomis nuo 9 

iki 12 ryto.

F*1 ■■■■■■■ ■!■! M ■ . H

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St„ arti Leavitt 81.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sere- 
doj ir Pitnyčioj nuo 9 r. iki 6 rak. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminavoja Abstraktui 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygomis. J

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj j 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3395

P V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St. Room 530
Tel.: Central 6390

Vak. 3223 S. H alsted St. Chicago 
Tel. Yards 4681

S. W. BANES
ADVOKATAS

Val.i 9 A. M. iki 5 P. M.
1311 Recter Biiilding

79 West Monro'e Street, Chicago.
Phone Central 2560

Rez. 3203 So. Halsted St. 
Yards 1015. , Vai.: 6 iki 9 vai.

J. P. WAITCHES ‘
LAWYER lietuvy* Advokatas ' 

Dienomis Room 514-516 
127 N.\Dearbom SL, 

Telephonę Randolph 5584
Vakarais: 10V86 S. Wabaah Ava.

Tai.: Pullman 6877.

Tel. Yards 1138

STANLEY P,
MAŽEIKA

GRABOKIUS IR
Bahamuotojaa
.Turiu • automo

bilius visokiems 
reikalams. Kaina 
prieinama.

■ 3319 A u bu r n
®Ave., Chicago.

PLUMBERIO iŠ APŠILDYMO 
ĮTAISYMAI

olselio kaina tiesiai \ pirkėjui. fi 
Užganėdinimas garantuojamas.

PEOPLES PLUMBING & llEATING
SUPPLY COMPANV

490 MUvraukee Av., 461 N. HafsteC fth
Telenhone Havmarkat 10^8

Numažinta kaina rūbai > 
. Pasididinus musų bizniui, mes ga

lime . sumažinti savo uždarbį. Juo 
daugiau jus darysite su mumis biznio, 
tuo mes galėsime parduoti jums savo 
tavorus pigiau. Mes turime pilną 
pasirinkimą 1 ir 2 kelnių siutus su
augusiems ir jauniems vyrams, mie
ros 34 iki 48, vėliausių stylių. 1 ir 
2 kelnių siutai, $13.50, $18.50, $22.50. 
$27.50, $32.50, $37.50, $42.50 ir 
$47.50. WhipcO|rd, Cranenette & Ga- 
bardines rainproof kautai, $20, $22.60 
ir $27.50. Vaikų siutai $9.50 iki 
$17.50.

S. GORDON, z S 
“Numažinta kaina rūbai” ’ 

Piet-Rytinis kampas Halsted ir 14t; 
Sts. įėjimas 739 W. 14th St. .

Atdara kasdien nuo 8 vai., ryto Ik’ 
9 vai. vakare. Subatomis nuo 8 vėl 
ryto iki 10 vai. vakaro. Nedėliosite 
nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

1 IMPERFECT IN ORIGINAL j
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Kurie dvarai 
dalinami

Gabriškio ir Paragupės vien
kiemių, kuri yra Rokiškio vai. 
ir priklausė Jonui Pšezdziec- 
kiui.

Kretingos apskrityje:
Jakubavos 

120 
kuri

dvaro žemė 
ha prie šašaičių kai- 
yra Kretingos vai. ir 

Parčiauskio įpėdi-

Trakų apskrityje:
1) Abromiškio dvaras, Mi- 

jangenių II pal. ir Girvoraiščių 
pal., Užugorkos tikis, Mižiklės 
ir Vispos pal., kurie priklausė 
Vilgelmo Ludijono Karolio 
Broel-Pleterio įpėdiniams;

2) Tauckunų dvaras, kuris 
yra Kaišedorių vai. ir priklau
sė M. Malinauskio įpėdiniams, 
paliekant buv. savin, nenusa
vinamų 80 ha žemės normų;

3) Drabušnikų dv. ir Vikto- 
riškių pal., kurie yra Onuškiu 
vai. ir priklausė E. Sakalsk,ui, 
paliekant buv. savininkui ne- 
nusavinimų 80 ha Drabušnikų 
dvaro centre;

4) Vilumų ir Krauciškių kai-

apie 
mo, 
priklausė 
niams.

2) Gargždų dvaras ir Analy- 
no pal., kurie yra Gargždų vai. 
ir priklausė Gabrielei Krasic- 
kienei, paliekant b. savininkei 
nenusavinamą 80 ha žemės 
normą ir pramonės įmonės že
mę;

3) Kartenos dvaras ir Lig- 
nugariškių pal., kurie yra Kre
tingos vai. ir priklausė Sofijai j nniose ūkiai, kurie yra Kruo- 
Velepdlskjenėi, (paliekant savi- nių vai. ir priklausė 
niūkei malimą su jo užimama kini;
žeme; 5) Pakolinkų pal.

4) Karklėnų ir Aleksandra- kių kaime žemė, 
vos palivarkų žemė, kuri yra 1 Onušiškio valsč. ir 
Kulių valsčiuje 
Bogdano Oginskio įpėdiniams.

Kauno apskrityje:

1) Naugardiškio', MlikaOavo, 
ir Pavytės dvarai, kurie 
Garlevos vai. ir priklausė 
rijai Tiškevičienei;

2) Kikonių dv., kuris 
Vendžiogalos vals. ir priklausė | Kukiškių 
Vimbrui, 
ninkui 
žemės normą;

3) Valeravos dv 
Vendžiogalos valsč. ir priklau-1 juvkos ir Samankos ūkių že- 
sė J. Cholodui, paliekant buv. I įnė, kuri yra Onušiškių valsč. 
savininkui nenusavinamą 801 ir priklausė Elzbietai Gružaus- 
ha žemės normą to dvaro cen-jkienei.
trc’ .. . .1 Šiaulių apskrity jei4) Žemutines kalvos dv.,|
Jakubiškio pal. ir Pagojų Į 1) Šalpiečių kaime apie 72 
vienk., kurie yra Vendžiogalos I ha žemės ir Antaniškių pal., 
vai. ir priklausė Ignui Davna-Į kifrie yra Kuršėnų vai. ir pri- 
ravičiui, paliekant b. savinin-1 klausė Elžbietai Gružauskic- 
kui nenusavinamą 80 ha že-Įnei;
mes normą Žemutinės Kalvos! 2) Pabaltos dvaro žemės plo- 
dvaro centre; I tas apie 40 ha., kuris yra Tryš-

5) Bcrnariškių, Ringovės iri kių vai. ir priklausė Marijai 
Zalakiškių pajivarkai, kurie Į Rcichardienei;
yra Vilkijos valsč. ir priklau-1 3) Dembovkos ir Kirnaičių 
sė Jonui Tiškevičiui; I pal., kurie yra Joniškio vai. ir

6) Antoniškių dvaras, kuris I priklausė Vladui Komarui;
yra Vendžiogalos valsč. ir pri-1 4) Aleniškių ir šekščių 
klausė Grigorijaus 
čiaus įpėdiniams, 
jiems nenusavinamą 
niės normą;

7) Lipniako dvaro
ri yra Jonavos vai. ir priklau
sė Liudai Kosakauskienei;

8) Noreikiškių dvaro žemė, 
kuri yra Garlevos valsč. ir pri
klausė JankeJiui-Beriu !ir A!b-| Karpiui; 
romui-Maušiui Frankams. I 7) Maldėnų

9) Armeniškio dvaro žemė, I Joniškio valsč.
kuri yra Seredžiaus valsčiuje I vilui Modemui, paliekant buv. 
ir priklausė Agnieškei Raten-Į savininkui to dvaro centre ne- 
strau.qltitnqi, ,pa|liekant buv. I nusavinamą 80 ha žemės nor- 
savininkei 80 ha Armoniškių I ms;
dvaro centre. I 8) Pakievies dvaras, kuris

10) Skarulių dvaro žemė,lyra Vaiguvos valsč. ir priklau-
kuri yra Janavos valsčiuje irise Marijai Venslauskienei; 
priklausė Katarinai Andrieje-| 9) Slabados ir Beinaravos 
vienei, paliekant jai nenusavi-1 dvarai, kurie yra Šaukėnų vai. 
namą 81.98 ha; • Į ir priklausė Stasio Hutten-

11) Naudvario palivarko že-|Čapskio įpėdin.;
mė, kuri yra Veliuonos valsč. I 10) Ankštelkių palivarkas ir 
ir priklausė Aleksandrui Vak-1 dalies Gražonių dvaro žemė, 
selini, paliekant jam 80 ha I kuri yra Radviliškio vai. ir 
Naudvaro paliv. centre; I įpriklausė Kristijonui Neiiran-

12) Pikčiunų dvaro žemė, I dui;
kuri yra Seredžiaus valsčiuje I 11) Gubernijos dvaro žemė, 
ir priklausė Konstantui Žilins-1 kuri yra Šiaulių vai. ir priklau- 
kui. I sė Aleksandros Zubovienės įpe-

.... diniams, paliekant jiems ž. r.Rokiškio apskrityje: |. .r |į. § 4 nenusav. 32 ha 6600 kt.
1) Onuškio dv. ir Bruzgiųlmt. pram. įmonių žemės plo- 

karčemavietė, kurie yra Juo-ltą ir Mafijai Tolstavienei — 
dupės vai. ir priklausė Koma-180 ha;
ro įpėdiniams, paliekant buv. I 12) Bargonių paliv. žemė, 
savininkams nenusavinamą I kuri yra Gaščiunų vai. ir pri- 
160 ha žemes normą; įklausė Natalijai, Arnui-EImarui

2) Rokiškio dvaro 100 ha, ir ElmaruLRalifui Neiran- 
neparduoti Rokiškio dvarol dams;
sklypai ir Palušnių buto paliv., I 13) Klovainių dvaro žemė, 
kurie yra Rokiškio ap. ir pri- kuri yra Klovainių vai. ir pri
klausė J. Pšezdzieckiui; Įklausė Leonidui Sobolevui,

3) Degučių d v. ir Degučių I liekant buv. savininkui 80
pal., kurie yra Abelių vai. ir I Klovainių dvare., 
prikh.usė J. Mal&novui; Kedalnl j

4) Savičiunų dv., kuris yra|
Svėdasų vai. ir priklausė Van- 1) Ignacogrado dvaras 
sla^ičiaus įpėdii^iam^, palie!- Eigulių pal., kurie yra Survi- 
kant buv. savininkams nenusa- liškių vai. ir priklausė Mari- 
vinamą 160 ha žemės normą; I jai Stolipinaitei-Ofrosimovie-

5) Asiklio arba Maceniškio, nei, paliekant b. savininkei ne

nusavinamų 80 ha žemės nor
mų Ignacogrado dvaro centre;

2) Liubomislio ir Zofijavos 
palivarkų žemė, kuri yra Gu
džiūnų valsčiuje ir priklausė 
Gružanskio įpėdiniams;

3) Aristavo II dvaras ir Ke- 
žių kaimo žemė, kuri yra Gu
džiūnų valsčiuje ir, priklausė 
(Ilgai Ko'rdtašiĄisikiencji, 
kant buv. savininkei 
Aristavo II centre.

palicl-
80 ha

Z. Skals-

ir Tolkiš- 
kuri yra 
priklausė 

ir priklausė | Cholstauskio įpėdiniams;
6) Žebinos pal., kuris yra 

Kaišedorių vai. ir priklausė B. 
Romeriui;

7) Apušoto pal. ir šimkau- 
yralčiznos ūkis, kurie yra Kaišedo- 
Ma-lrių vai. ir priklausė Bcnedik-

I tui-Jonui Tiškevičiui;
yra| 8) Alekseikos Kėtaviškio, 

ir Novosodų ūkiai, 
paliekant buv. savi-1 kurie yra Onuškio vai. ir pri- 

nenusavinamą 80 ha I klausė Allsufijcvo įpėdiniams;
Į 9) Juodklonės, Ramošiškių 

kuris yra Ii—VII, Skinimų ūkių, Sofi-

Kunkevi-1 kurie yra Stačiūnų vai. ir 
paliekant I klausė A. Fledžinskienei;
80 ha že-1 5) Butlieriaus dv., kuris

I Žagarės vai. ir priklausė 
žemė, ku-1 Gudimienei, paliekant buv.

vininkei nenusavinamų 80 ha 
žemės normų;

6) Riinkunų 
Linkavos vai.

dv., 
pri-

yra
E.

sa-

Panevėžio apskrityje:
1) Birželių dvaras, kuris yra 

Naujamiesčio vals. ir priklau
sė Mykolui Kcrbedžiui, palie
kant b. savininkui nenusav. 
80 ha žemės normų to dvaro 
centre;

2) Valstybinis Daumenų dva
ras, kuris 1864 mot. buvo ati
duotais) ĮPaneMėžiio ,Bogorodid- 
k)iq-Kazaniaus cerkvės 'dvasiši- 
kijai nuolatiniai' naudotis ir 
yra Panevėžio-Velžio valsčiuje.

Biržų-Pasvalio apskrityje:
1) Raudon-Pamušės dvaras 

su jo palivarkais, kurie yra 
Krinčirfo valsčiuje ir priklau-

leksandrai Bistrovienei, 
paliekant buv. savininkei to 
dvaro centre nenusavinamų 80 
ha žemės normų;

2) Žil-Pamušės dvaras, ku
ris yra Saločių valse, ir pri
klausė Karoliui-Vildemanui 
Klopmanui, paliekant buv. sa
vininkui tame dvare nenusavi
namų 80 ha žemės normų;

3) Jakubėnių dvaro žeme, 
kuri yni Pušaloto vai. ir pri
klausė Felicijonui Karpiui;

3) Nemunėllio-Badviliškio, 
Gliaudelių ir šleideriškių dva
rų žemė, kuri yra Nemunėlio- 
Radviliškio, Vabalninku ir Bir
žų valsčiuose ir priklausė Alf
redui Tiškevičiui;

5) Gelton-Pamušes ir Me- 
demiškio dvarai, kurie yra Sa
ločių ir Krinčino valsčiuje ir 
priklausė Brandeburgui, palie
kant buv. savininkui 80 ha 

Mariampolės apskrityje:
1) Zigmontavo dvaro žemė, 

kuri yra Kalvarijos valsčiuje 
ir priklausė Jonui Vibrauskiui, 
paliekant buv. savininkui ne
nusavinamų 80 ha žemės nor
mų;

2) Aguono dvaro žemė, ku
ri yra Liubavo vals. ir priklau
sė Jonui Vibranovskiui;

3) Balbieriškio, Aleksand
ra vos, Marinkos ir Kižių dva
rų žemė, kuri yra Balbieriškio 
ir Antnemunio valsčiuose ir 
priklausė Eduardui Žultaus-

dv., kuris yra 
ir priklausė F.

dv., kuris yra 
ir priklausė Po-

pa- 
ha

ir

kui, paliekant buv. savin. 80 
ha su Marinkos sodyba ir že
me, kurių užima pramones 
įmonės;

4) Židaviškio dvaras, kuris 
yra Balbieriškio vai. ir buvo 
valdomas majorato teisėmis.

Tahlių atpsjkrit^e:
1) Buženų dvaro žemė, kuri 

yra Alsėdžių valsč. ir priklau
sė Vitoldo Sakalausko įpėdi
niams, paliekant jų nuosavy
bėje 142 Iki;

2) ždoniškių dvaro žemė, 
kuri yra Varnių valsč. ir buvo 
L. Dimšos įpėd. — našlės S. 
Dimšienės ir dukter. S. Dim- 
šaitės nuosavybe, paliekant b. 
savininkėms 160 ha;

3) Rietavo dvaro centro ir 
Sauslaukio, Agronomijos, Gi
rėnų, Narbutiškių ir Venckiš- 
kių palivarkų žemė, kuri yra 
Rietavo valšč. ir priklausė 
Bogdano Oginskio įpėdiniams, 
paliekant Bogdano Oginskio 
įpėdinių — Karolio 
Zaluskių, Mykolo, 
Stasio Visockiu
Oginskienės nuosavyb. 480 ha 
prie Rietavo dvaro centro su 
teise gauti šios normos skai- 
čiun kiekvienam jų ligi 25 ha 
jų buvusios miško žemės.

taupo ir

Trisdešimts mėty Konservatiškai Vedamas Bankas
Telefonai!

f

dr. v. a. simkus

J

Jei abejoji aldMis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAD

3325 So. Halsted St- Chicago, Iii.

ir Juozo 
Enriko ir 

ir Marijos

Priimdmo valandos nuo 8 iki 12 Ii 

ryto Ir nuo 7 Iki 9 vai. vak.

Valandos nuo 1 
ryto iki 1 po pie
tų, nuo 6 iki 9 v. 
vakare.

7—8 vak. Nedaliomis 19—12 
Res. 1189 Independence Blvd. C

Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3315 South Halsted St. ' 
Tel. Boulevard 1401

Vai. 9 ryto lig 2 P. M. ir 7—9 P.M.
Ned. 9—12 A. M.

DR. G. K. KLIAUGA
DENTISTAS

1821 So. Halsted St., Chicago, III. 
kampas 18-th Street 

Phone Canal 0257

Telephone Yards 5884 ,

DR. P. G. WIEGNER

Rezidencijos tel. Van Buren 8994 
Ofiso tel. Boulevard 9698

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgu

Specialistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3835 So. Halsted St, CNeagą,

Telephone Yards 5982

DR. M. STUPNICKI
3107 So. Morgan Stn 

CHICAGO, ILL.
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto ir 

nup 5 ild 8 vakaro 
Nedaliomis ofisas yra 

uždarytas

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 So. Ashland Ave«

Tel. Boulevard 7820
Vai. 2 iki 4 ir 6 iki 8. Ned. 10 iki 12 

Namai 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980 

Valandos pagal sutarti.

Telephone Yards 1532

DR. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofiso vai.: 9 iki 12 pietų, 7 iki 8 v. 
3259 So. Halsted SU Chicago, III.

Turiu patyrimą 
moterų ligose; ru 
pestingai prižiū
riu ligonę ir kū
dikį laike ligos.
10929 S. State St 

Chicago, Dl.

IMPERFECT IN ORIGINAL

MM

Mis. A. MJCHNtEVICZ-VIDIKIEN
AKUŠERKA i

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat. 
Ofisas su Dr. J. F. Van Paing

Tel. Yards 1119
Baigusi akušeri 
jos kolegiją; il
gai praktakavu 
si Pennsylvani- 
jos ligonbučiuo- 
se. Sąžiniškai pa
tarnauja, viso
kiose ligose prieš 
gimdymą, laikoj 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir kito
kiuose reikaluo
se moterims ir 
merginoms; kreip 
kitės, o rasite 
pagelbą.

Lietuvos Inžinieriy Techni- 
kyūr-ja

Kaune įsikūrė Lietuvos inži
nierių technikų d-ja, kurios tiks< 
las platinti technikos lavinimą
si, padėti plėtotis technikos ir 
pramonės šakoms bei atsistaty
ti Lietuvai po karo, dėtis prie 
krašto natūralių turtų tyrinėji
mo ir šelpti nepasiturinčius 
d-jos narius bei jų šeimas. 
Draugija skirstosi įvairiomis 
specialybės sekcijomis. Draugi
jos valdybos sąstatas ir jų adre
sai šie:

1. Prof. inž. Pr. Jodelė, D-jos 
pirmininkas, Lietuvos Universi
teto Technikos fakulteto deka
nas.

.2. Inž. J. Š. šimoliūnas Dr-jos 
P-ko padėjėjas, Plentų ir Van
dens Kelių Direktorius.

3. Inž. J. čiurlys, D-jos Sekre
torius, Mechanikų Sekcijos pir
mininkas, Gelkelių D-vių V-kas 
Kaune.

4. Inž. K. Šakenis, D-jos iždi
ninkas, Gelžkelių Valdybos Va
žiuotos Tarnybos V-ko padėjė
jas Kaune.

Inž. K. Vasiliauskas, Dr-jos 
knygininkas, Lietuvos Universi
teto Technikos Fakulteto de-

centas.
6. Inž. A. Glodenis, Chemikų 

Sekcijos Pirmininkas.
7. Inž. A. Sruoga, Elektro

technikų Sekcijos pirmininkas. 
Paštų, Telegr. ir Telefonų V-bos 
Direktoriaus padėjėjas Kaune.

8. Inž?\V. Verbickas, Statybi
ninkų Sekcijos pirmininkas — 
Lietuvos atstatymo Komisaria
tas.

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
khs. Greitas persėdimas Southamp- 
tone. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Taipgi reguliariai išplaukimai 
tiesiai į Hamburgą ant naujų aly
vų burnelių. 8-čia klesa (į Piliau 
$106.50, į Hamburgą $103.50). Ka
res taksų $5.00.

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sšda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų dėl kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkej. 
CUNARD LINE < 
140 N. Derbom 
St. Chicago, III .

Tel. Blvd. 8188
M. Woitkewicz 

BANIS 
Akušerka

Turiu patyrimą. 
Pasekmingai pa- 
tarnauju prie 
gimdymo kiek
viename atsitiki
me. Teikiu ypa- 

įOj. tiška prižiūrėji
mą. Duodu pata
rimus moterims 
ir merginoms vėl 
tui.

3113 South 
Halsted St.

Tel. Pullman 5432

A.SHUSHO 
AKUSERKA

TAUPUS ŽMOGUS

V*■■■MM■

Narys Federal Reserve 
Systemos ir Chicago 
CIearing Hoflse Ass’n.

f

DR. A. J. BERTASIUS
PHYSICIAN IR SURGEON 

3464 So. Halsted St.
Ofiso vai.: 1 iki 8 ir 6 iki 8 ▼. ▼.

Nedalioj 9 iki 11 ryto 
Tel. Boulevard 5918

Rezidencija, 3159 So. Union Avė.
Tel. Yards 1699

NEV.YORK
BREMEN

Laivai išplaukia kiekvie
ną savaitę 

Trumpiausias kelias į 
visas dalis 

LIETUVOS 
Su nauju ir geru laivu 

COLUMBUS 
Didžiausias Vokiečių laivas 

32,000 tonų, kuris veža 1, 2 
ir 3 klesos pasažierius ir po- 
fjuliaris vienos klesos cabin 
aivas. Uždaryti kambariai 

dėl 3 klesos pasažierių. su 2 
ir 4 lovomis. Paranku lietu
viams. Del informacijų kreip
kitės prie vietinių agentų ar
ba

100 No. La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH-CERMAN

L.LOYD
' 1-

"" ’S
Rezidencijos Tel. Brunswick 4887

Dr. C. Yucius D. C. Ph. C.
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M.

Šventad. 9-12

1579 Milwaukee AveM
Kamp Robey ir Nortb Avė.

Turtas 
$14,000,000

Reguliariai 
investina išmintingai

Kaspar State Bank
1900 Blue Island Avemie, kampas 19-tos gatvės 

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir perviršius

$1,250,000.00
i

Lietuviai Daktarai
Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. Herzman kraustosi iš senos 
vietos 8313 So. Halsted St., j nau
ją vietą 3410 So. Halsted St.

HERZMAi!"s^lį
—18 RUSIJOS— •

Gerai lietuviams žinomas per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Ilgia, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1825 W. 
18th St., netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

Dienomis: Canal 
8110 arba 0375

Naktį Drexel 956 
. Boulevard 4186

3410 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir 8—9 vai. vak.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 16 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ii 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
5 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 valan

dos ryte iki 1 vai. po piet.
‘ Telefonas Drexel 2886

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 2261 W. 22nd StM kampas 
Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija 3114 W. 42nd St.
Tai. Lafayetta 4988

Telefonas Boulevard 7042

DR. C. Z. VE2ELIS 
Lietuvis Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

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

Tel. Kenwood 5107
\ Valandos! nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

nuo 5:80 ild 7:80 vakare, ir

Office Hours: 10 iki 12 plotų 
5 iki 7 vak. 

Tel. Canal 2118

DR. A. L. YUSKA
PHYSICIAN AND SURGEON 

1900 So. Halsted St. 
Gyvenimo vieta: 4193 Archer Avė. 

2 iki 4 po pietų 
Tel. Lafayette 0098

DR. A. MONTVID
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

25 E. Washington St. 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryto 

Teleptibne Central 8362 
1824 Wabansia Avė.

Valandos? nuo 6 iki 8 vakaro 
Rezidencijos tel. Kedzia 7715

1 Garsinkite Naujienose
581430

Tel. Boulevar! 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 9 
iki 8 vai. vak. Nerišliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų.
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Uisimokljimfl kalnai 
Chicagoje — paltai

Metama .... ......       <3.00
Pusei meta __ t . -.... - - 4.90
Trims minesiama , , 2.00
Dviem mlneaiam , »• . 1.50
Vienm minėsiu! -

Chicagoje per neilAtoMa
Viena talija
Savaitei , , , < , n ,

Minėsiu! ( t
[tevienytose Valstijose na BUcageje 

paltu:
Metams r -n--n - - <7.00
Pusei metg ———————. 8.50 
Trims minesiama - - t T , 1.75 
Dviem minėsianti ——. 1.25 
Vienam minėsiu!______-, .75

Lietuvon Ir kitur uisienluoMl 
(Atpiginta^

Metams --- -------..<8.00
Pusei metų_____—______  4.00
Trims minesiama______ -- ----- 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu, kartu su uisakymu.

gimdo ? Vienos šalies kapi-1 
talistai, norėdami pasidaryti) | JĮ _ II

J sau kuodaugiąusia pelno,
• stengiasi užkariauti pąsauli- 

nes rinkas. Ten jie susiduria
• su kitų šalių kapitalistais, 

kurių siekimai yra irgi tokie 
pat Prasideda konfliktas, 
nesusipratimai. Valdžios, ku
rios yra kapitalistų kontro
liuojamos, jvairiomis intri- 
gomis stengiasi sukurstyti 
žmones. Laikraščiai dieną iš 
dienos rašo apie didžiausius 
pavojus. O kai vanduo yra 
pakankamai sudrumstas, tą
syk prisidengiant labai hu-J 
maningu pretekstu paskel
biama karas. Ar Amerika 
nepaskelbė Vokietijai karo, 
kad išgelbėjus pasaulio de
mokratiją? O dabar patys to 
karo didžiausi šalininkai pri
sipažįsta, kad Wilsonas buvo] 
'toli matantis žmogus ir su
prato, jog karą galima lai
mėti tik tada, kai Vokietijos 
chemikalinė industrija bus 
sunaikinta. Kodėl? Del tos 
paprastos priežasties, jog 
Amerika chemikalų gamini
me nieku budu negalėjo kon
kuruoti su Vokietijos kapi
talistais. Tad vardan demo
kratijos ir reikėjo sunaikin
ti tą industrijos šaką.

ŽYDŲ SPAUDA APIE ANTI
SEMITIZMĄ LIETUVOJE IR 

p. KOMAIKOS MISIJA.

žymesniais vyrais Kaune, 
Lietuvos sostinėje, ir išaiš
kinti jiems, kokio įspūdžio 
sudaro bepradedąs ten pasi
reikšti antisemitizmas. Mes* 
manome, kad Kauno vyrai 
prielankiai išklausys p. Ko
maiko, nes apie jo draugin
gumą ir pasidarbavimą Lie
tuvos naudai negali būti jo
kio abejojimo. Tatai jau 
tinkamai įvertino Chicagos 
lietuviai. Nė vienas nėra ge
riau kvalifikuotas už p. Ko
maiko išaiškinti Kauno dip- 
lomataįms, kaip 'Amerikos 
piliečiai, o ypatingai Ameri
kos žydai, atsineša į Lietu
vos antisemistinės politikie
rių grupės veikimą. P-as Ko
maiko tam darbui tinka to
dėl, kad jis yra netik žymus 
pilietis, o ir vienas stam
biausių Chicagos žydų vi
suomenės vadų, kuris žino 
savo žmonių sentimentą ir 
gali išdėstyti Lietuvos poli
tikams visas problemas, ku
rias gimdo lietuvių — žydų 
santykiai.”

žymesniais vyrais

Kaip buvo, taip 
neturite būti.

Armijos karinės mokyklos 
viršininkas, gen. McGlachlin, 
baigusiems mokyklą studen
tams pareiškė, jog karų ir 
ateityje nebus galima išveng
ti. Tarp kitko jis pasakė:

0 kai dėl istorijos, tai ge
nerolas galėjo pastebėti ten 
vienų dalyką, būtent, tą, jog 
praeityje ne viskas buvo 
taip, kaip dabar yra. Nieko 
nėra amžino, viskas kinta. 
Kitėjo valstybių surėdymas, 
o drauge su tuo kitėjo ir 
žmonių “prigimtis”. Faktas 
yra tas, jog daugelis institu
cijų, kurios praeityje buvo 
skaitoma amžinomis, dabar I

• “Pastąruoju laiku įėjo 
niadon netik smerkti ka
rą, bet ir tvirtinti, kad jis I jau nebeekzistuoja. Tai atsi- 
yra neįmanomas. Vienok j tiko todėl, kad ekonominės 
sveikai mąstančiam žmo
gui yra aišku, kad karų 
bus ir ateityje.

“Butų neteisinga tvir
tinti, kad karo priešinin
kai ir patys netiki į tai, 
ką skelbia. Dalykas tame, 
kad visuomenėje yra įsi
gyvenęs įsitikinimas, kad 
karą galima padaryti ne
legaliu dalyku. Bet man 
rodos, jog tas įsitikinimas 
remiama sentimentu, noru 
ir nežinyste, o ne istorija, 
patyrimais ir faktais.

“Tos rųšies doktrina yra 
pavojinga, nes ji gali pri
versti prie to, jog nebus 
tinkamai prisiruošta ka
rui. Kaip gali vyrai ir mo
terys užsimerkti prieš tą 
faktą, kad praeityje įvyko 
daugybė karų ir kad da
bar eina kruvinos revoliu
cijos? Kaip jie gali many
ti, jog žmonijos prigimtis 
pakitėjo į vieną dieną ar
ba staigu pakitęs ateity
je.”
Toliau generolas nurodo, 

jog vyriausios karo priežas
tys yra šios: 1) mažėjimas 
gamtos turtų; 2) industrinė 
kova; 3) tautinė neapykan
ta ; 4) rasiniai skirtumai; 5) 
didėjančios žmonių skaičiu
mi valstybės noras praplėsti 
savo rubežius; 6) varžytinės 
dėl juros kelių, ir 7) ekono
miniai ir politiniai revoliuci
nių perversmų padariniai.

Dabar jau niekas neabe
joja, kad pasaulinį karą pa
gimdė ekonominės sąlygos. 
Kova dėl rinkų štai vy
riausia karų priežastis. Bet 
pažiūrėkime, kas tą konku
renciją, tą kovą dėl rinkų

gyvenimo sąlygos tiek paki
tėjo, jog pirma buvusios nau
dingos institucijos pasidarė 
bereikalingomis arba net Me
dingomis. O kai institucijos 
pasidaro blėdingos, tąsyk 
žmonės ima kovoti prieš jas 
tol, kol galų gale visiškai jas 
pašalina. Karo institucija ži
loje senovėje irgi turėjo sa
vo vertę. Bet dabar ji yra 
musų civilizacijos, musų eko
nominio surėdymo votis.

Dr. G. Nicolai (vienas žy
miausių Vokietijos moksli
ninkų, kurį karo metu kai
zerio valdžia buvo pasodinu
si į kalėjimą) savo knygoje 
“Die Biologie dės Krieges” 
puikiai įrodė, jog karas jau 
yra atgyvenęs savo dienas. 
Bet įdomiausia yra tai, kad 
paskilbęs biologas prieina 
prie tos išvados, jog karus 
gimdo ne menama žmonijos 
“prigimtis” kovoti, bet gry
nai ekonominės sąlygos, ypa
tingas valstybių surėdymas, 
kur valdžios visu uolumu 
pildo saujalės kapitalistų va
lią. O jeigu taip, tai karo pa
šalinimas nėra neįmanomas 
dalykas. Kai tik liaudis su
pras tikrąsias karo priežas
tis, tai nebebus galima karai 
skelbti kapitalistų interesais.

Nors ir palengva, bet prie 
to einama. Darbininkai, ku
riems paprastai daugiausia 
ir tenka nukentėti, tolyn vis 
labiau stiprėja. Jų įtaka au
ga. O kai jie iki tiek sustip
rės, kad galės griežtai parei
kšti savo valią ir pasakyti 
kapitalistams, jog jie dau
giau nebenori guldyti savo 
galvas už jų- reikalus, tada 
pranyks ir karai.

Chicagos žydų laikraštis 
“The Daily Jewish Courier” 
įdėjo ilgą straipsnį vardu “Lie
tuva ir Latvija.” Straipsnyje 
pirmoje vietoje pabrėžiama tas 
faktas, kad latviai ir lietuviai 
yra giminingos tautos kaip et
nografiniu, taip ir kalbos žvilg
sniais. Bet nežiūrint ta gimi- 

| ningumo, tų dviejų tautų cha- 
I rakteristikois esančioj skirtin
gos. Latviai esą gudrus, bru- 
talingi ir nesąžiningi. Tuo tar
pu lietuviai esą sąžiningi, ra
maus budo ir išviso tokie žmo
nės, kuriais galima pasitikėti. 
Tas skirtumas pasireiškiąs ir 
politikoje. Antisemitizmas Lat
vijoje pasiekęs tokio laipsnio, 
kokis jis buvo prieš dešimtis 
metų dar carui tebeviešpatau
jant. Neapykanta prieš žydus, 
kurstymai daryti progromus 

į ten esąs paprastas reiškinys.
Kas kita Lietuvoje. Nors ir 
ten jau pradedama vesti agi
tacija prieš žydus ir žydų pa
dėtis nebėra taip gera, kokia 
ji buvo prieš dvejus metus, 
bet visgi Lietuvą negalima va
dinti antisemitine šalimi. Žy
dai Lietuvoje naudojasi pilno
mis Ipilietybės teisėmis; liau
dyje prieš juos nėra įsivyra
vusi neapykanta. O jeigu pa
staruoju laiku ir Lietuvoje kur
stoma prieš žydus, tad tai grei
čiausia tam tikros politikierių 
rųšies darbas, o taipgi lenkų 
ir latvių agentų, kuriems labai 
norėtųsi užkrėsti Lietuvą anti
semitizmu.

Toliau laikraštis įspėja, jog 
antisemitizmas gali. Lietuvai 
.atnešti tik nelaimę, žydai ir 
lietuviai kartu vargą vargo, 
nešdami rusų ir lenkų jungus. 
Jų siekimai yra vienodi — 
įvairiais budais prisidėti prie 
šalies turtų išvystymo, žmonįų 
kultūrinimo. Dirbdami kartu 
bendrą abiem tautom darbą, 
jie pasijus esą stipresni ir nuo
lat stiprės. Bet jeigu įsigalės 
antisemitizmas, tąsyk nė lie
tuviai, nė žydai nesijaus lai
mingi. Laikraštis sako:

“Bet jeigu antisemitinei 
Lietuvos politikierių grupei 
kartu su kitų šalių antisemi
tų agentais pasiseks suardy
ti draugingumą tarp žydų ir 
lietuvių ir paversti Lietuvą 
antisemitine šalimi, tąsyk 
kaip lietuviai, taip ir žydai 
turės kentėti ir jų gyveni
mas nebus saldus.”
Pasak laikraščio, Lietuvos 

žydai kultūriniai stovį aukš
čiau už kitų rytinių šalių žy
dus. Lietuva yra davusi žy
dams daug žymių žmonių. To
dėl, jeigu lietuviai palaikys 
su žydais draugingus santy
kius, tai visų šalių žydai rems 
Lietuvą kaip moraliai, taip ir 
materialiniai. Ypač tokios pa
ramos Lietuva galinti tikėtis iš 
Amerikos žydų, kurie politi
niai ir finansiniai yra stiprus.

Straipsnis baigiama pami
nėjimu to fakto, kad žymus 
Chicagos žydų darbuotojas, p. 
Komaiko, važiuoja į Lietuvą, 
kur jis bandys išdėstyti Lietu
vos valdžiai 
poziciją.

“Žymus 
kuris tuo 
vienas Chicagos žydų visuo
menės lyderių, p. S. B. Ko
maiko, dabar važiuoja į Lie
tuvą, savo gimtinę. P-as Ko
maiko yra didelis Lietuvos 
draugas ir yra nemažai pa
daręs išaiškinime ameriko
nams tų sunkenybių ir pro
blemų, su kuriomis teko su
sidurti jaunai Baltiko res
publikai. Vargu Lietuva turi 
geresnio draugo Chicagoje, 
kaip p. S. 'B. Komaiko. Ir 
dabar, kada jis važiuoja įlti Valdybos veikimą: ar tiks- 
savo gimimo šalį, jo pareiga liai suvartojama resursai.
yra dėti pastangų sueiti su

Savas Prieš 
Savą

naganKunigas Tumas ima
Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovę.

Amerikos žydų

Chicagos pilietis, 
pačiu laiku yra

Kunigas Tumas (Vaižgan
tas) ima nagan žinomą Ame
rikos Lietuvių Prekybos Bend
rovę, kuri operuoja Lietuvoj 
amerikiečių lietuvių kapitalais. 
Kun. Tumas atakuoja ne tiek 
pačią bendrovę, kiek jos vedė
ją p. Romaną. Lietuvos laik
raščiuose jis rašo:

Amerikos Lietuvių Prekybos 
akcinę Bendrovę veda p. Ra
monas (kažin kam užsispyręs 
vadintis 
Roman), 
jis paėmė 
į savo globą, įdėjęs daugiau ne 
tris ketvirčius visų jos pajų ir 
tapęs pilnu jos šeimininku. 
Redaktoriauti buvo pastatytas 
savas žmogus p. Vikasas [Vi- 
rakas.—N. Red.]. Jis turėjo 
normuoti buvusiojo “Laisvės” 
redaktoriaus kun. Bikino tak
tiką. Katras j katrą faktinai
normavo, vis tąsią; gana kad 
privačios biznierių bendrovės 
lėšomis 
rinkimų 
vienais 
partijos 
ratai rinkimus laimėjo. To mes 
jiems nepavydime; gal net svei
kiname sudarius didžiumą ir 
gavus galimybės tvirtai vesti 
Seimo darbus šiuo pačiu pavo
jinguoju momentu. Bet kai ak
cija pasibaigė, verta pradėti 
jos istorija ir likvidavimas.

Šiuo žygiu mes, Amerikos 
Lietuvių* Prekybos Bendrovės 
akcininkai, paprašysime p. Ra
moną viešai mums atsakyti: 
1) kada buvo Bendrovės visuo
tinas Akcininkų susirinkimas 
ar bent valdybos susirinkimas, 
kurs užprotokolavo šiuptelėti 
didelę Bendrovės resursų su
mą vienai politikos partijai pa
remti, ir 2) kokia suma tam 
tikslui iki šiol išgaišinta be 
jokios naudos pačiai Bendro
vei. Tai viešoji opinija priva
lo žinoti, nes Amerikos Lietu
vių Prekybos Akcinė Bendro
vė ne yra išimtinai vienų ame
rikiečių, nei vienos kurios par
tijos žmonių, nei labdarių, tik 
visokių, kurie yra savo kapita
lus pavedę Bendrovei vesti kuo- 
naudingiausiąj: kellti Lietuvos 
pramonei ir dalininkų gerovei. 
Vadinas, tai ne koks privatus 
dalykas, tik viešas. Tai aiškiai 
man dar pradžioje pereitų me
tų yra griežtai pabrėžęs Bend
rovės agentas p. Butkus, kai į- 
kalbinėj o. mane prisidėti į Ben
drovę ne tiek menku kapitalu, 
kiele asmeniu, idant Bendrovė 
turėtų didesnio pasitikėjimo, 
o čionykštė visuomenė dides
nės galimybės sekti ir vertin-

“amerikoniškai” — 
Prieš pat rinkimus 

“Laisvės” laikraštį

buvo išvesta smarki 
į Seimą kampanija 

krikščioniųj-demokratų 
naudai. |Krik.-demok-

atsakas iš geg. 3 d: ‘“Lietuvai 
pagražinti Draugijai paskirt 

subsidijos gaivinti ir tvarkyt 
istorinėms reikalams nėra 
Bendroves asignuota pinigų.” 
Vadinas, Valdyba neturinti tei
sės nė 10 litų išmesti, Bendro
vei neasignavus. Teisinga. Ta 
pačia tvarka pabaigkime ir 
musų bylą su “Laisvės” pajais, 
kurie visi yra žuvę, nes laikraš
tis jokių kitų resursų neturi, 
kaip tik iš Bendrovės, ir duo
da tik defecitų, kaip ir kiti 
dienraščiai.

' Apie moralę reikšmę “Lais
vės”, patekusios į Am. Liet. 
Prek. Bendrovės rankas, kada 
nors paskui. Keleto akcininkų 
vardu, — Vaižgantas.

Dr. A. J. Karalius.

Paklausykit Manės
Vargšes Bakterijos

(Monologas)

(Užsirita ant pagrindų nuvar
gusi bakterija ir kalba kiek 

galėdama):

Ot, sakau, tie lietuviai tai 
ypatingi žmonės, naivus be ga
lo ir be krašto. Tik pagalvoki
te: vos keletas metų susipaži
no su mano gimine, o žiūrėk, 
kiek visokių šmeižtų musų ad- 
dresu jau yra prirašę. Prade
dant nuo medicinos studentų 
ir baigiant poetais visi mums 
vėjo duoda, visi mums visokių 
šunybių primeta, vjisa musų 
neapkenčia. Kad įmanytų, tai 
šaukšte vandenes prigirdytų...

Bakterijos tokios, bakterijos 
šiokios, bakterijos dar bloges
nės. Kas Įranką išsiinarino, 
kas džiovą pagavo, kam nege
ras vėjas užputę, kas nelaiku, 
atsikėlė, kas golfitu susirgo, 
kas kraujais spiaudo — vis 
bakterijos kaltos... Kas narni- 
nėlėss prisigėręs tris diena 
ožiukus piauja, kas lietuviškoj 
valgykloj kas miela dienelė na
minę dešrą maumoja — vis 
mes kaltos. Ot, sakau, po 
plynių, kad čia jau ne viskas 
tvarkoje ir tiek. O dar vienas 
juokdarys ėrnė ir parašė, bu
sią yra ir politinių bakterijų, 
tokių, kurios teikia įvairių kai
ryčių {partiniuose suvažiavi
muose, kurios redaktorių žo
dynus padidina šmokais, niek
šais, judošiais, rupūžėmis ir 
kitais tolygiais žodžiais... Jau, 
sakau, bene Ibus laikas /pasa
kyti svietui: kas per daug, tai 
šelauk. šioj lygybių gadynėj 
negalima tylėti. Aš todėl da
bar ir noriu jums savo žodį pa
sakyti.

Klausykite, jus pasaulio val
dytojai, jus visokių demokrati
nių principų skelbėjai: aš var
du visų savo sesučių bakterijų 
noriu viešai pareikšti, kad mes 
reikalaujame sau lygių gyveni
me teisių jir nuo $ios dienos 
daugiau jokių iš jūsų pusės 
užsipuolimų
Mes tikime kova laimėti 
kas mums teisėtai 
būtent geras vardas 
karnas pagerbimas, 
me, kad nešališkas!
mums teisingai patarnaus, jei 
bus reikalo. žodžiu sakant, 
mes atsisakome būti jūsų pa
niekos daiktais. Vardu savo 
draugių bakterijų aš šaukiu į 
viešus debatus visus musų gi
minės šmeižikus.

Ką mes kaltos, kad jus šito
kiuose įkaiščiuose savo nelai
mingus pilvus dešromis pri- 
kimšę raitotės 
Ką mes 
inkstus 
Ką mes 
vfuose, 
skelbiate proletariato diktatū
rą, o savo kūną mums atiduo
date? Ką mes kaltos, kad jus 
cigaretais savo plaučius maiti
nate, o paskui kosite kai pa
šėlę? Ką mes kaltos, kad jus 
dulkėse dirbate, dulkėse valgo
te ir miegate? Juk mes ne
dirbame jokių patentuotų vais
tų, jūsų laikraščiuose nesigar- 
siname ir jokių maršrutų ne- tik kaipo studentą, bet taipogi 

Valdyba atsargi. Man yra jos rengiame... Jus tai gerai žino- kaipo abiturientą, žemės ūkio

te: tai ko gi čia, sakau, pykti? 
Tiesa, mes jūsų nuvargintuose 
kūnuose randame sau ir gero 
maisto, ir geros pastogės, ir už 
tektinai šilumos ir visko, kas 
mums reikalinga, bet tai yra, 
moderniškai tariant, būvio ko
va: Viktoras Hugo yra pasa
kęs: “jei nenori būti ėdamas, 
tai ėsk kitą”. O ar jus ne taip 
elgiatės?

Jus patys (iškėlėte visokius 
lygybės lozungus: nepykite, jei 
ir mes jais bandome vaduotis. 
Mes naudojamos, jus mus nai
kinate savo gyvasidabriu, kar
boliu, salvarsanu ir kitais ga
lais; mes verčiamos organizuo
tis sekmingesniam darbui. 
Gerbiamieji, mes pradedame 
vienytis, nes vienybėje galybe: 
ules nieką nepralaimėsime, tik
tai retežius, o užkariauti, tai 
galime visą pasaulį, ypatingai 
jeigu jus gyvensite purvuose, 
kankinsite savo pilvus supu
vusias valgiais, miegosite neiš
vėdintuose kambariuose ir 
dirbsite kai mulai... Jus rašy
kite ir kalbėkite apie komin- 
terno ijėzjusį, Jociai patriotus, 
proletarų diktatūrą, bolševikų 
klaidas, socialdemokratų išda- 
vingumą, klerikalų valdžia 
Lietuvoje ir kitus galus; rašy
kite, skelbkite, rengkite pra
kalbas, švilpkite nuo estrados 
savo kalbėtojus, miškuosna iš
važiavę kumščiuokitės dėl sa
vo idėjų teisingumo, kelkitės 
kiek galėdami, džiovinkite sa
vo prislėgtus smagenis, o mes 
lauksime progos. Kas diena 
jus mums pasiduodate, kas 
diena silpni. Tai kokių para- 
lių čia, sakau, dar pykti ir 
šmeižti. Vely pagerbtumėte 
mus: juk mes, man rodos, dar 
jums perdaug progų duodame

sakant, tu- 
ir jums

musų gi-

ir perdaug dar gailestingos 
esame... Jei musų širdyse bu
tų tiek keršto kiek jūsiškėse, 
tai nė vieno sveiko žmogaus 
nebūtų. Mes, taip 
rime pasigailėjimo 
tinkamos pagarbos.

Liaukitės, vyrai,
minę šmeižę, nebūkite pie
menys, po šimts pypkių, nera
šinėkite visokių niuįcų apie 
mus. Musų kantrybe turi sa
vo ribas. Ar gi, po plynių, ne 
pikta: kiekvienas dabar tik ra
šo apie bakterijas, tik šmeižia, 
tik niekina, tik peikia kiek į- 
manydamas... Patys, žmoge
liui, esate kalti dėl savo ne
žmoniško apsileidimo, patys 
sau ligas pasigaminate, patys 
gydotės, patys apsinuodijate, 
patys paskui mirštate, patys ir 
graboriais esate. Pagalinus at
minkite: jei musų giminėje 
butų tiek netvarkos, tiek ne
švarumų ir tiek nuodų, kiek 
jūsiškėj, tai mes jau senai bū
tume išmirę. Taigi, gerbia
mieji, pasižiūrėkite savęs, pa
maišykite savo sąžinę iki dug
nui ir liaukitės bakterijas šmei- 
žę.

Iš Klaipėdos krašto
— Gegužės mėn. 30 d. Klaipė

dos turguje sviesto svaras 'kai
navo 9,000 mk., kiaušinis 800 
mk., centneris bulvių 15,000 mk., 
centneris rugių 120,000 mk., 
svaras žuvies 1,300—9000 mk., •

— Klaipėdos uoste judėjimas 
kasdien didėja. Laivų atplaukia 
vis daugiau ir daugiąu. Iš viso 
galima pasakyti, kad krašte kri- 
zis jau nugalėtas ir tuojau įvyks 
didesnis judėjimas.

Lietuvai reikia agronomų
(Į abiturientus).

(Tęsinys)

netoleruosime, 
tai, 

priklauso, 
ir atatin- 
Mes tiki- 

teismas

praktikantą, atleiskime jį nuo 
kariuomenės, nes tik tuomet 
galės musų jaunuoliai raciona
liai eiti agronomijos mokslus.

Taigi padirbėję dvejus ar 
trejus metus ūkiuose abitd- 
rientas eis į aukštąją žemės 
ūkio mokyklą. Apie tai kiek 
vėliau, o dabar apie tolesnes 
perspektyvas agronomui Lie
tuvoje.,

Matėme, jog pamatinis že
mės ūkio kultūros židinys yra 
kaime, — tai didelių ir viduti
nių ūkių savininkai ir valdyto
jai (nuomininkai ir ūkved
žiai). Nemažiau svarbus yra 
ir žemės ūkio mokytojas.

Ne visiems yra prieinamas 
ir reikalingas aukštas žemes 
ūkio mokslas. Ypač mažesnius 
ūkininkus pilnai patenkina vi
durinės ir žemesnės žemės 
ūkio mokyklos. Pastarose mo 
kyklose darbo airva yra ypa
tingai plati. Čia tenka susidurti 
dažniausia su mažais ūkinin
kais, kurie stipriai laikosi se
novės ir kuriems dar ir dėl 
trukstančio ž. ūkio kredito ne
paprastai sunku yra kilti. Pa
dėti tokiems ūkininkams, žie
mos metu mokant jų 
mokykloje, o vasaros 
laukiant tų vaikų tėvus 
dant vietoje įvairius
mus,;—tai sunkus ir be galo 
atsakomingas, bet drauge ir 
moraliai šventas darbas. Tegul 
tad kupini karštos pasišventi
mo idėjos jaunuoliai imsis šio 
darbo, o tada gal nebus mums 
reikalo tenkintis daug kur pa- 
girų patriotizmu.

Kalbame šiandien tam ūki
ninkui iš visų pusių, kad jį 
be galo mylime, žadame jam 
įvairiausių gerovių, o tikrą 
teisybę tariant, jį dažniausiai 
prigaudinėjame. Taigi tad rim 
tai susirūpinsime ypač mes, 
jaunoji karta, padėti tam ša
lies pamatui ūkininkui, eidami 
į kaimą su tinkamų ne liek 
grynai mokslinių, kiek dau
giau praktinių žinių krovinių. 
O tų žinių agronomas, tik ėjęs 
praktiką,. tegali turėti.

Taipgi trečius praktikos me
tus eitų abiturientas, kaipo ūk
vedžio padėjėjas, ir labiausia 
mokytųsi disponuoti darbus ir 
laikytis darbininkų tarpe. Čia 
ypač gludi žemės ūkio pasise
kimo šaltinis: mokėti laiku at
likti darbus kaip reikiant iš 
anksto prie jų prisirengiant ir 
paskirti kiekvienam darbinin
kui atsakantį darbą.

Po trijų praktikos metų jau
nuolis abiturientas galėtų jau 
drąsiai žengti prie teorijos mo
kslo. Betgi prie šiandieninės 
tvarkos musų abiturientui, ku
ris norėtų eiti agronomijos 
mokslus čia duodamais nuro
dymais, tuoj iškiltų kareivia
vimo klausimas. Nė vienas abi
turientas nenorės pertraukti 
savo mokslo, nes tat neigiamai 
atsiliepia atmintyje . ir kituose 
mokslą einančio privalumuose. 
Todėl musų valdžiai reiktų at
kreipti savo malonią akį į kai
mo kultūros šulą — agronomą 
ir leisti musų jaunuoliams eiti 
racionaliai agronomijos moks
lus: Reikalinga, kad einančio 
praktikuoti žemės ukin abitu
riento neimtų kariuomenėn 
lygiai taip pat, kaip kad neima 
kariuohienėn einančio aukš
tuosius mokslus studento. To
ksai gaunąs prolongatą abitu
rientas privalėtų pristatyti 
kareiviavimo prolongatą tei
kiančiai įstaigai pažymėjimą, 
kad jis yra prąĮfctikantas ten ir 
ten. Toksai pažymėjimas (no
rint, kad abiturientas išties ei
tų praktikanto pareigas) turė
tą būti pristatinėjamas, pav., 
kas pusė metų ir paliudytas 
apskrities agronomo ar, gal, 
dar kitų kompetentingų vyrų. 
Pakartojame, musų kaimo 
kultūros šului—agronomas ne
turi būti atitraukiamas 
mokslo, kuris savo 2—3 
prieš studijas praktika 
tik skirtingas yra nuo
mokslų. Tad neverskime no
rintį studijuoti agronomą abi- 
turientą^stot tuoj gimnaziją 

Ibaigus aukšton mokyklon; ne

ir vaitojate? 
kaltos, kad jus savo 
naminėle vaišinate? 
kaltos, kad jus pur- 

<d lokėse įgyvendami

nuo

kaip 
kitų

vaikus 
metu 

ir duo- 
patari-

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Mokyklas Baigęs Lietuvių Jaunimas
(žr. “N-nų” 154 nr.)

l>ragoniul|ė Gilė,' McKinley 
Iiigh School, dvejų metų pro-

Dvariukė Evelina, MoKinley 
Iiigh School, dvejų metų prof. 
kursų.

Kaspa rintė
Iiigh School, 
nį kursų.

Vilniontas

są.
Lelis Franas J., Tilden 

dvejų metų prof. kursų.
Stašinskas Valentinas, 

den Techn., dvejų m.

Tech

Til- 
prof.

Vanda, McKinley 
dvejų m. profesi-

Jurgis, Nicholas 
ketv. metų kursų.

Elena, Medill
ketv. m. kursų.

Medill
dvejų m. prof.

Peseckaitė
Iiigh School,

Petraitis /Mfonsas,
High School, 
kursų.

Svirskiutė
High School, 
kursų.

Karpavičiūtė Izabelė, Bowen 
High School, ketv. metų kur
sų.

Pušiutė Nelė, Bowen High 
School, ketv. metų kursų.

Bartkevičius Jonas, Tilden 
Technical, ketv. m. kursų.

Bartkevičius Jonas, Tilden 
Technical, dvejų m. prof. kur-

Sofija, Medill

Valas Antanas S., Tilden 
Technical, dvejų m. prof. Ipir- 
sų.

Mockus Jonas, WendeH Phi
llips, ketverių metų kursų.

Grigaliuniutė Alice M.,
Park Iiigh, dvejų metų 
kursų.

Dapšiutė Stefanija 
ger High School, dv. 
kursų.

Markūnas Antanas 
ger Iiigh School, dvejų 
prof. kursų.

Badžius Vilius T., Fenger 
High School, ketverių m. kur
sų.

Zalatoris Bruno F., Fenger 
High School, dvejų m. prof. k.

Žičkiutė Monika A. Flower 
Technical., prireng. aštunti} 
skyrių.

Hide 
prof.

m.
Fen- 
prof.

Fen- 
m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvių Rateliuose
Moksleivių vakarienė

Hilltiuit’o Prakalbos
Buvo susirinkę 

pasiklausyti 
bos.

Vakarienė pilnai pavyko; pub
likos buvo daug; įdomus 
programas.

yra gana didelė,

daug žmonių
Hillųuit’o kal-

Park svetainė 
bet vis tik bu-

šeštarienio vakarų. Matomai, 
nei šiltas oras nesulaikė darbi
ninkų nuo atsilankymo pasi
klausyti žymiausio Amerikos 
Socialistų darbuotojo kalbos. 
Tai Ililkfuito. Ne tik kų buvo 
daug žmonių susirinkę, bet 
taipgi visi su dideliu susidomė
jimu. klausėsi jo kalbos.

Ir tai buvo ko klausytis. Ro
dos, kad Hillųuit’o aiškinimų 
nekuomet nenusibostų klausy
tis. Tai buvo rimta, ryški ir 
daug pamokinanti kalba. Ir 
k_aip tik tokių prakalbų musų 
darbo žmonės ir ištroškę yra. 
Tai buvo, taip sakant, prakal
bos, kokių musų gyvenime re
tai pasitaiko išgirsti.

Platesnis aprašymas tilps 
vėliau. . — Ten buvęs.

i Pereita penktadienio vakarų 
Liet. Pažang. Moksleivijos Su
sivienijimo Amerikoje 2-ra 
kuopa surengė puikių vakarie
nę su programų Stevens namo 
valgykloje, 17 N. State gat. 
Publikos buvo daug. Susirinko 
daugiausia lietuvių profesiona
lų ir šiaip biznierių, 
nias susidėjo iš kalbų 
kos gabalėlių.

Yra sakoma, kad ši
nė buvusi dar pirma, kuri taip 
puikiai pavykusi moksleiviams 
suruošti. Toks vakarienės pa
sisekimas, sako, priduodųs 
moksleiviams daug ūpo veikti 
ateityje.

Platesnis aprašymas apie mi 
nėtų vakarienę tilps ^Naujie
nose'

Progra- 
ir muzi-

vakarie-

včliau.
Vienas svečiu.

NORIU SIDE
Gražus ir skaitlingas “Bijūnė

lio” išvažiavimas.

State

“leka-

Plėšikams teko $3,000 
Vertės daimontų.

Pereitų šeštadienio vakarų 
plėšikai išnešė daimontinių 
žiedų už $3,000 iš Thonias J. 
O’Gara namų, 1350 N. 
gat.

Vienas negras buvęs
ju” jau areštuotas, o kito dar 
policija nesuspėjo -sugauti. 
Spėjama, kad tai bus šių dvie
jų juodukų darbas.

Mrs. O’Gara, sako, nemaža 
brangių žiedų yra parsigabe
nusi iš Europos. Policija spėja, 
kad plėšikai norėję tuos žiedus 
išnešti.

Daugumas northsidiečių, 
ypač “Bijūnėlio” narių tėvai 
jau nuo senai laukė šio išvažia
vimo, kuris įvyko pereitų sekj 
madienį, liepos 1, Jeffersono 
miškuose. Tai buvo “Bijūnė
lio” vaikų -draugijėlės išvažia
vimas. Todėl ir publikos buvo 
gana gražus būrelis. Mat dau
gumas tėvų jau nuo senai tro
ško pamatyti savo vaikučius 
dalyvaujant programėlyje.

Reikia pastebėti, kad vaiku
čiai, vadovaujant mokytojui p. 
P. Sarpaliui, visi vykusiai iš
pildė programėlį.
p. Sarpalius yra gabus moky
tojas, kad taip puikiai sugebė
jo išlavinti vaikučius.

Laike programo buvo gali
ma pastebėti panašių išsitari
mų:

Matyt, kad

Tai tau ir “flirtuoti” su 
vaikinais.

Užkvietimas pasivažinėti au
tomobiliu užsibaigė mirtimi.

Elsie Ranbatt, 22 metų am
žiaus, 9622 Exchange avė., So. 
Chicago, tapo ant vietos už
mušta, o jos pussesere, 
<>’(>)nnell, 20 m. 
9616 Exchange avė., 
nai sužeista, kada
litis, kuriuo du.Jolieto vaikinai 
jas vežiojosi bandė stulpų iš 
vietos išmušti.

Jom šalygatvy 
privažiavo du vaikinai ir bis-
kutį ‘^paflirtavę” paklausė jų 
ar jos nenorėtų su jais automo
biliu pasivažinėti. Supranta
ma, jos su tuo sutikę. Gi iš
važiavus pasivažinėti tie vai
kinai nesuvaldę gerai savo au- 
tomobiliaus ir užvažiavę ant

Auna 
amžiaus, 

gal mirti- 
automobi-

bestovint

—Sosietka, matai mano Jo
nelis kaip puikiai atlieka savo 
užduotį.

—Taip, taip. O ve žiūrėk 
mano Onutė. Tai tikra artistė.

—Tai tikrai malonu žiūrėti 
į tokius vaikučius. Visi gerai 
išlavinti ir taip puikiai atlieka.

—Ir iš kur jiems tiek ir 
drąsos yra. Juk kiti dar visai 
jauni, o žiūrėk kokie vykrųs.

Motinoms ir tėvams žiūrint 
į taip gražiai išlavintus savo 
vaikučius buvo daug pasigerė
jimo. Beveik visų veidai bu
vo nušvitę, visi lyg jautė kokį 
tai nepaprastų malonumą ir 
kilnius jausmus.

žodžių, vaikučių Išvažiavi
mas pilnai nusisekė. Kaip ma
ži, taip ir suaugę žmonės gana 
linksmai praleido laiką. Patar
tina, kad “'Bijūnėlis” ir du- 
giau panašių išvažiavimų su
rengtų. — Northsidietis.

tainėje paskutĮmį ^sekmadienį 
kiekvieno mėnesiol. Kiekviena
me susirinkime galima prisi
rašyti prie kliubo. Vyrai, mo
terys ir merginos, nuo 18 iki 
40 metų amžiaus, be skirtumo 
yra priimami į kliubo naius.

— Kliubo narys.

BRIDGEPORTAS
Jaunuolių Orkestro išvažia

vimas.

BRIGHTON PARK
Laisvės Lietuvos Vyrų ir 

terų ’ Pašelpos Kliubo 
rinkimas.

Mo-
susi-

Jevos, ir
Laisves

kad jam

Laisvės Lietuvos Vyrų ir 
Moterų Pašelpos Kliubas laikė 
savo pusmetinį susirinkimų 
sekmadienį, birželio 24 d., Mc
Kinley Park svetainėje^ šis su
sirinkimas nieku nesiskyrė 
nuo paprastų susirinkimų. To
dėl apie tarimus smulkmeniš
kai nei nerašysiu.

Kas link paties kliubo, gali
ma šis tas pasakyti. Kliubas, 
kaip pinigiškai taip ir nariais, 
gana gerai stovi. Tik stoka jam 
veiklių narių. Per tai nieko nė
ra žinoma visuomenei kų kliu- 
babs veikia, nes nėra kam pa
rašyti į laikraščius apie kliubo 
darbuotę. Todėl maža kas ir 
žino apie kliubų.

šis kliubas yra suvienytas iš 
dviejų draugijų, būtent, iš Visų 
šventų ir Adonio ir 
pakrikštytas vardu 
Lietuvos Kliubas.

Ir reikia pasakyti,
toks vardas. pilnai atatinka. Jis 
yra jau gerokai aukojęs dol 
Lietuvos darbininkų. Be to, jis 
visur neatsisako nuo aukų.

Kliubo susirinkimai esti vi
suomet gana rimti ir pavyz
dingi. Mat jo nariai bereika
lingais politikavimais visai nei 
užsiima. Dalykai visuomet 
yra rimtai svarstomi. Ir rei
kia pasakyti, kad butų galima 
daug kas nuveikti, jei rastųsi 
daugiau veiklesnių narių.

Šiame susirinkime likosi nu
tarta numažinti per pusę įstoji
mo mokestį, kad pritraukus 
daugiau veiklesnių narių prie 
šio kliubo.

Ateityje, jei rasis daugiau 
veiklesnių narių, žadama suor
ganizuoti chorų. O toks choras 
brightonparkiečiams, be abejo, 
butų pageidaujamas.

Dar vienas minėtinas daly
kas, tai nutarimas surengti 
Darbininkų Danoje <(Labor 
Day) išvažiavimų į miškus. 
Vieta dar nėra paskirta. Apie 
tai parašysiu vėliau. Tik reikia 
priminti, kad pereitų vasarų 
šis kliubas buvo surengęs la
jai gražų išvažiavimų su žai
slais ir kitokiais
mais. Todėl galima 
tad ir šiemet kliubas 
neprastesnį, o gal dar 
gražesnį išvažiavimų.

Šis kliubas laiko savo susi
rinkimus McKinley Park sve-

pamargini- 
tikėtis, 

surengs 
net ir
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DOVONASTĮS
(Ingaliojimai)

Pereitų sekųiadienį, liepos 1 
dienų, Jaunuolių Orkestras su
rengė gražų išvažiavimų į 
Lyons mdšku|s pilieš Stik'ney 
daržų. Kaip vaikučių, taip ir 
suaugusių bei jų tėvų buvo 
susirinkę gana gražus būrelis. 
Buvo šioks toks programėlis ir 
Įvairus žaislai bei šokiai. Žmo
nės gana linksmai praleido lai
kų .

Butų patartina orkestrui ir 
daugiau panagių lilšvažiavlimų 
suruošti. * —Ten buvęs.

Teisybės Mylėtųjų Draugi 
jos išvažiavimas

Vakar, liepos 1 d., Teisybės 
Mylėtojų Draugija turėjo šei
myniškų išvažiavimų Jefferso- 
no miškuose. Nors iš ryto die
na buvo pusėtinai vėsi, bet vis 
tik susirinko nemaža žmonių.

Teisybės Mylėtojų Draugijos 
išvažiavimas skyrėsi nuo pap
rastų šioje vietoje rengiamų 
išvažiavimų tuomi, kad jis bu
vo daug rimtesnis ir įvairesnis 
savo programų. Buvo nebloga 
muzika, įvairus šokiai ir šiaip 
žaismių dėl paįvairinimo išva
žiavimo. Be to, dar buvo ir 
daugiau fcamarginimų.

Žmonės linksminosi ir žaidė 
iki pat vėlumai. Mat visiems 
buvo (malonu tyru oru kvė
puoti ir šiek tiek savo, raume
nis praminkštinti, arba kitais 
žodžiais sakant, “ekserzaisų” 
padaryti.

Kiek teko pastebėti, tai dau
gumas , pageidavo, kad draugi
ja suruoštų ir daugiau panašių 
išvažiavimų. —D. N.

A. 4. A.
ELZBIETA KUDZMA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
29 d. šio mėn., sulaukęs 53 me
tus amžiaus, Amerikoj išgyve
no 23 metus, velionė paėjo iš 
Skriaudžių parapijos/ Kliniškės 
kaimo. Paliko didžiame nuliūdi
me, vyrą Vincentą Kudzmą, du 
broliu ir 2 seseris Amerikoje ir 
vieną brolį ir seserį Lietuvoje.

Laidotuvės atsibus utaminke, 
liepos 3čią d., 1923 m. apie 9tą 
vai. iš ryto, iš namų 1705 So. 
Peoria St. ir į Liet. Tautišką 
bažnyčią, 35 ir Union gat., iš 
ten į Liet. Tautiškas kapines.

Visi giminės, draugai! ir pažį
stamai yra prašomi dalyvauti 
laidotuvėse,

Nuliūdę Broliai, Seserjs ir 
vyras Vincentas Kudzma.

Laidotuves patarnaus grabo- 
rius Radžiu^.

NAUJIENŲ '
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

ryto iki 2 vai. po piet

NON SEN5t “

6oPD XlTlLi
"7 T&>OV

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

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

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

PINIGUS LIETUVON
NUSIUNCIAME

Telegramų per 2 dienas 
Perlaidomis per 25 dienas. 
Turime tiesiogynį susisie
kimų su Lietuvos Bankais.

Kreipkitės

Ypatiškai arba raštu j
Central Manufacturing 

District Bank
1112 West 35 St., Chicago.

Turtas virš $8,000,000.00

DR. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių specialistai

Palengvins akių įtempimą, kurte 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių kaištį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitab 
so trumparegystę ir teliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiamą 
į mokyklos vaikus.

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

Phone Boulevard 7589
NAUJIENOS
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

2 Dideles Oovanos 2
Laikraštis “VIENYBE” EIS TRIS SYK SAVAITĖJE PRA

DEDANT SU RUGSĖJO 1 d. 1923 m. Prenumerata nuo naujų 
metų $4.00.

Visiems, kurie naujai užsirašys laikraštį “VIENYBĘ” me
tams, gaus dvi dideles dovanas. Vajus prasideda su Birželio 1 
d. 1923 m. ir baigiasi su Sausio 1 d. 1924 m. Tik tam laikotar
py bus duodamos davanos.

DOVANOS
1. $1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pasirenkant iš 6 

grupių.
2. Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys “VIENYBĘ” ant 

metų tam metinė prenumerata TIK $3.50.
— Adresuokite —

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia lietuviu apdraudos ir pašalpos or

ganizacija Suvienytose Valstijose, ku
rios turtas arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,- 
587.80 pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imami nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriąi — $150,300,600 ir 1000.
PAŠALPOS SKYRIAI — 

$6.00, 9.00 ir 12.0Q į savaitę.
Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 
307 W. 30th Street, New York, N. Y.

Svies* ir pajiegą suvedame i senus ir naujus namus, taipgi 
dirbtuves. Cash arba ant išmokėjimo.

Pirmutini Lietuvi* Elektros Korporacijc Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

UY LOUIS RICHĄKP

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau i <

Traukimas dantų ’ be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street, .
Netoli Ashland Avė.

Gal jums reikalingi 
akiniai

JEI paprasto laikraščio negalite 
skaityti su viena alda kuomet lai
kote 12 colių atstu nuo akių.

JEI skaitant išrodo, kad raidčs su
silieja į daiktą, arba rodosi dvi
gubos.

JEI nuolatinis. skaitymas knygų ir 
šiaip arti prie akių darbas paga
mina galvos skaudėjimą.

JEI saules Šviesa išrodo perdaug 
stipri, gamina mirgėjimą žiūrėji
mo. ašarų bėgimą ir galvos skau
dėjimą.

JEI jūsų blakstienai nuolat yra pa
raudonavę ir akįs raudonos.

JEI nors mažiausis bijojimas dide
snės šviesos pagamina mirkst- 
jimą.

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Ava. 
kampas 18 gatvės

Ant trečio augšto virš Platto Mo
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
balandos nuo 9 ryto iki 9 vakarą 
Septintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Dr. Anelė Kaushilias D. C~ 
CHIROPRACTOR

Gydau be operacijų ir be gyduolių 
visokias staigias ir kroniškas ligas* 
nervu, reumatizmą, paralyžių, naktini 
susišlapinimą, dusuli ir visas kitas li
gas;-vyrų, moterų te vaikų. Pata
rimai dykai. '
2159 W. 21 St., kampas Leavitt St.

__ lelefonaa Rcosevelt 8185
Valandos: 3 vai. iki 9 n, m. Nedf’dnl

9 iki 12 a. m.

Tai. Lafayetta 4223
Plivnbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vlaiuba 
patarnauju kuorerl»«uj.

3228 W. 38th St., Cklcage, jty

CLAY AWAY THE~YĘąrs
Apply Boncilla Beautifier esmie cl»u tol 
your face, and ręst while it driės then 
tęmove and se® and feel the wonderfd 
difference in the colorandtexture of the 
skm g J
Guaranteed to do these defimte things fon 
the face or money refunded. Clear the-I 
complexion andI gi ve it color Lift out the ‘ 
įneš Ramove blackneads and pimples. • 
Closeenlargcdoores. Rebuild facial tis-i 
sues and museles Makc the skin sofr 
and smooth S -
You can obtain regular sizes from vour 
favorite toilet epunter M not, send this 
ad. with 10 cente fo Boncilla Laboratories^! 
Indianapolis, Inaiana. forą trial tube.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Pranešimai JIESKO KAMBARIU
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Taupykite pinigus. Spulka geriau
siai tam tinka, nes saugesnė ir dau
giau pelno duoda negu kiti taupymo 
budai. Kas seredą esti Naujienų 
Spulkos mitingai, o pinigus sumokėti 
galima kas dien Naujienų ofise, 1739 
So. Halsted St. Kviečiami nauji na
riai prisidėti.

Sekretorius V. Mišeika.

REIKALINGAS kambarys su 
valgiu. Prie švarių ir blaivų 
žmonių, Brigllton Parke arba 
Bridgeporto. Kas turi tokį 
kambarį praneškite, V. J.

1616 W. 47th St.

ŠIUOMI PRANEŠAME visoms 
Melrose Parko draugystėms kad Lie
tuvių Amerikos Ukėsų Kliubas iš 
Melrose Park rengia pikniką augusto 
13 d. 1923 Pašakinų darže, ant 5-th 
avė. Mayvvood Todėl meldžiu kitų 
draugijų tą dieną nerengti.

—Komitetas.

REIKALINGAS kambarys dėl mo
teries su 7 metų vaiku. Turi būti 
švarus, prie laisvų žmonių. Galėčiau 
pagelbėti prie namų darbo vakarais. 
Kas turite tokį kambarį meldžiu pra
nešti laišku.

* 1739 S. Halsted St.
Box No. 276

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

MERGINŲ
CORE DIRBĖJŲ 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. 

AMERICAN BRAKE 
SHOE & FOUNDRY

COMPANY
9501 Cottage Grove Avė.

AUTOMOBILIAI
LEXINGTON, 1920 m%, touring, la

bai gerame stovyje, pilnai pertaisy
tas ir numalevotas, parsiduoda pigiai. 
Kreipkitės iki 8 valandos vakare, 1920 
S. Halsted St., 3 fl., front.

Phone Roosevelt 9027

NAMAI-2EME MOKYKLOS DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARDAVIMUI

ĮVAIRįlS SKELBIMAI
STOGDENGTYSTĖ

Roselando Lietuvių Darbininkų Na
mo Bendrovė — laikys pusmetinį su
sirinkimą pirmadienį, liepos 2 d., 8 v. 
vak., K. Strumilos svet., 158 E. 107 
gat. Visi šėrininkai būtinai atsilan
kykite, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Sekr. K. Gavėnas.

Trijų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkej. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO., 
3411-13 Ogden Avė.. 

Phone Lawndale 0114.
D-tės Palaimintos Lietuvos nariams. 

Susirgę nariai yra meldžiami tuojaus 
užsimalduoti pas finansų rašt. D. Dan- 
tą, 2653 N. Sayre Avė., Chicago, 111. 
Taipgi pasveikę nariai neprivalo lauk
ti susirinkimo, bet tuojaus atsimal- 
duoti virš minėtu antrašu. Nepil
dantis šio patvarkymo bus baudžiami 
pagal draugystės nutarimą. Ig. Žilin-

'skas, Rašt., 2351 Custer St.

Chicagos Lietuvių Auditoriuhm Ben
drovė laikys pusmetinį susirinkimą 
pirmadienį, liepos 2 d. Keistučio Spul- 
kos name 840 W. 33 St., 8 vai. vak. 
Prašau draugai atstovai ir derektoriai 
pribūti laiku ba yra svarbių reikalų 
aptarti, ba jau praėjo visos apkaina- 
vimas svetainės statymo ir turėsime 
pradėti statyti.

Raštininkas J. Balčiūnas.

ELECTRIŠKOS SKALBIMUI ma
šinos. Visų išdirbysčių. Visų kainų. 
Visų bargenų.

ELECTRIC APPLIANCE 
EXCHANGE INC., 

1893 Mihvaukee Avė., Room 407-8 
144 So. Wabash Avė., 
Phone Randolnh 4209

$5 DOVANŲ. Prapuolė juo
das mažas šuo, rudomis kojo
mis, biskį balta pakakle, ant 
kaklo diržas. Kas praneš gaus 
$5 atlyginimo. 251 E. I115th 
St., Tel. Pullman 5625.

North Side. — Lietuvių Politinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadienį, liepos 2 d., 7:30 vai. vak. 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai pri
valot dalyvauti, nes yra labai svar
bių dalykų aptarimui. — Rašt.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

Roseland. — L. S. M. Ratelio susi
rinkimas bus utarninke, liepos 3 d., 
7:30 v. v., C. Strumilo svet. Visi na
riai kviečiami būtinai atsilankyti.

Reikia
Naujai susitverusio Dėt. Vakarines 

žvaigždės Pašelpos Kliubo susirinki
mas įvyks antradienio vakare, liepos 
3 d., Benenikaičio svetainėje, 1445 S. 
Halsted St. Visi nariai ir norintys 
prisirašyti malonėkite atsilankyti.

Rašt. Gust Gidaitis.

Merginų ir moterų

MERGINŲ darbui į landrę 
į dry cleaning plant. Geros 
darbo sąlygos, V2 dienos su- 
batoje. Pradžiai $20 į savaitę.

BROOKS LAUNDRY, 
600 North Boulevard,

Oak Bark, III.
Imkit Oak Park elevatorių iki 
Oak Park Avė.

HAYNES 
Greitam išpardavimui.

Modelis 36, Haynes, 7 pasa- 
žierių, $200.

Packard, 7 pasažierių, $400.
Reo, 5 pasažieriy, $250.
Overland sedan, 1921, $350.
HaYnes, 45, 7 pasažierių $600

TRIANGLE MOTORS, Ine., 
2229 S. Michigan Avė., 

Phone Calumet 5784

PARDAVIMUI

REIKIA moterų indų plovėjų, $18 
į savaitę. Moteries į kaieteriją, $15 
ir valgis. Janitorkų, trumpos valan
dos, $15 i savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

EXTRA DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda greitu laiku bučerne ir 

grosernė svetimtaučių apgyventa, vie
ta biznis išdirbtas per daug metų. Cash 
biznis. Renda pigi, lystas ant penkių 
metų. Puikus kambariai dėl pragyve
nimo priežastis pardavimo patirsite 
ant vietos.
4901 W. Roosevelt Rd., Cicero, III..

Ant Bridgeporto: 2 pagyvenimai, po
5 ir 6 kambarius, mūrinis namas, į- 
mokėti tiktai $200.00, likusius ant iš
mokėjimų.

Ant Bridgeporto: Bizniavas kampas, 
mūrinis namas su 3 Storais ir 3 pa
gyvenimų, jmokėti tiktai $4,000.00 li
kusius ant lengvų išlygų.

Ant Bridgeport: 2 pagyvenimų, 
medinis namas, įmokėti tiktai $1,000, 
likusius ant lengvų išmokėjimų.

Marguette Manor prie pat parkos, 
2 pagyvenimų mūrinis namas su vė
liausiais įtaisymais, su porčiais, stimo 
šiluma, kaina $14,500.00.

Didelis Bargenas ant South Sides,
6 pagyvenimai, mūrinis namas 4 po 7 
ir 2 po 6 kambarius, Stirnų šildomas, 
kaina tiktai $18,000.00. jmokėti $5,000 
likusius ant lengvų išlygų.

Didelis bargenas ant South Sidės, 3 
pagyvenimai, po 6, 5 ir 3 kambarius, 
mūrinis namas su Stirnų šildomas ir 
vėliausiai įtaisytas. Kaina tiktai 
$11,500.00.

Pas mus visados galima gauti pirk
ti gerus namus už labai žemą kainą 
visose dalyse Chicagos, dėl platesnių 
žinių kreipkitės j musų ofisą. Seniau
sias ofisas ant Bridgeporto sutvertas 
1910 metuose ir darome biznį namų 
statymui, pardavimui ir pirkimui n/- 
mų ir lotų visose dalise Chicagos.

M. J. KIRAS* RE AL ĖST ATE 
IMPROVEMENT COMPANY 

3335 South Halsted St., Yards 6894

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grarrtmar- School, High School ir 
Prekybos dalykų. Prirengia prie 
kvotimų į visas augštesniąsias mo
kyklas. Dienomis. 12:00 vai. dien. 
iki 5:00 v. p. p. Vak.: 7:30 iki 9:30. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 S’o. Halsted St., ’ Chicago. 
(kampas 33-čios gat., 2-ros lubos)

PR1VATB8 AUTOM JBILIŲ 
$20 Instrukcijos $25

Jei nori turėt gerą darbą, tad ateik 
ir pasimatyk sa mumb. Mokiname 
važiuot ir taisyt praktiškiausiu bud’’ 
visokio išdirbimo automobilius. Lais 
nius ir darbą užtikriname.

Dienoms ir vakarais klesos.
MUNSON SCHOOL OF MOTORINE 

1507 W. Madison St.

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA 3 krėslų barbernė ir 
maudynė. Visokių tautų apgyventa ir 
vieta išdirbta per ilgus metus. Renda 
nebrangi, steam heat ir ruimus gali
ma turėti sykiu. Priežastis pardavi
mo yra svarbi. Atsišaukite greitai 
kas norite gerą vietą gauti.

1743 So. Union Avė.

VYRŲ
REIKIA DARBININKUI 

plieno fandrę. Labai geros sąly
gos. Atsišaukite:

Chicago Steel Foundry Co., 
Kedzie Avė. and 37-th St.

PARDAVIMUI grasome ir bu- 
černė su namu ir lotu, nes išva
žiuoju Lietuvon. Daromas geras 
biznis. Krautuvė geroj apielin
kėj. Atsišaukite:

5144 S. Rockwell St.

REIKIA dviejij frame dirbėjų, pri
dėjimui langų užlaidų į durių depar
tamentą, assembly vyrų sash ir du
rių departamentą. Tenon mašinų 
darbininkų, millwright, dviejų cabinet 
dirbėjų. Unios šapa. Lord Lumber 
Co., La Grange, III. netoli Cicero.

' PARDAVIMUI aptieka, kuri 
kaipo aptieka per 50 metų. Lie
tuvių ir Bohemų apielinkėj.

Atsišaukite: /
534 W. 18th St.

NAMŲ BARGENAS
Labai gerame rezidencijų dis- 

trikte, kurj galima prilyginti 
prie South Shore. Tik 3 blokai 
nuo Cottage Grove Avė. ir 79 
St., kur žemė yra parduodama 
už $1,000 pėdą, 2 blokai nuo 
Illinois Central Stoties. Namas 
turi 2 flatus, po 4 kajnb., va
nos ir 1-2 kam b. flatas. Kaina 
$7,000, lengvais išmokėjimais. 
Lotas 30x125. Naujas plumbin- 
gas, nauji frontiniai ir užpaka
liniai porčiai. Viskas pirmos 
klesos padėjime. Viename fla- 
te galima gyventi tuojau. Na
mas randasi Unt Pliet-Vakari- 
nio kampo 81 St. ir Dobsoą 
Avė. 81 
bulvarą. 
Ramsey, 
Douglas

Amerikos Lletuvly Mokykla
3106 So. Halsted St., 

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų, Aritmetikos, Knygvedystės, 
Stenografijos, Typewriting, Pirkly- 
bos T e ūkių, Laiškų Rašymo, Suv. 
Valst. Istorijos, Abelnos Istorijos, 
Geografijos, Politinės Ekonomi
jos, Pilietybės, Dailrašystės,. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

Mokinimo valandos vakarais: 
vaikams nuo 6 iki 7 valandai; su
augusiems nuo 7 iki 9:30 vai.

draugijos ir
ORGANIZACIJOS

gatvė yra padaryta į
Savininkas: W. P.
502 Oakwood Blvd., 

8895.

SIMONO DAUKANTO D-JOS VAL- 
dyba 1923 metams: pirm*. T. Janu
lis, 937 W. 34th PI.; Vice-pirm. J. 
Racevičius, 3326 So. Union Avė.; 
Nut. Rašt. P. Kenutis, 757 So. Kol- 
mar Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasierius V. 
Paplauskas, 3313 Aubum Avė.: kon
trolės rašt. K. Demereckis, Kasos 
glob. J. Kriščiūnas ir A. Kaulakis; 
Knygiai V. Stankus ir F. Valan
čius. Susirinkimai pranešami per 
laikraščius.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS valdyba 1923 metams 1 
pirm. Fr. Baceviče, 3029 So. Union 
Avė.; pagelb. S. Venckus, 1812 So. 
Halsted St.; nut. rašt. Ig. Žilins
kas, 1758 Wilmot Avė.; fin. rašt. D. 
Dantaj 2653 Sayre Avė.; kasierius 
K.*Stulas, 2909 S. Union Avė. Su
sirinkimai būna kas antrą sekma
dienį kiekvieno mėnesio, Malinaus- 
kio salėj, 1843 So. Halsted St., 1 
vai. po pietų.

DRAUGYSTES ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ 
valdyba 1923 m.: pirm*. A. Trijonas, 
914 W. 32nd str.; pirm, pagel. M. 
Yuršas, 2940 W. 37th str.; fin. rašt. 
M. čeplinskas, 3544 Lowe av.; kontr. 
rašt. T.Petrauskas 2802 Emerald av. 
kasos glob. A. Rimkus, 3629 Lowe 
avė., ir D. Matuzas, 3653 Emerald 
avė.; ižd. S. Balsis, 3759 Wallace 
str.; maršalka Stulgaitis; nut. rašt. 
P. Cheplius, 3629 Lowe avė. Susi
rinkimai laikomi kas mėnesi! pir
ma septintadienj 1 v. po pietų, Ray- 
mond Chapely 816 W. 31 gat.

PASARGA.
BESIGARSINANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, turi 
būt atitaisytos į 24 vai.

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

Pardavimai savasčių, biznių, auto
mobilių, rakandų, kambarių 
mai, apsivedimąi, asmenų 
mai ir t.t. turi būt iš kalno 
mi.

Malonus darbas labai ge
rose aplinkybėse.

Lengvi išmokti 
Gera mokestis

Prie benčiaus arba leng
vų mašinų darbo

įieško ji-. 
jieškoji-\ 
apmoka-

Dienomis arba naktimis

pasirodoJeigu kurie apskelbimai 
abejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiš- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimams.

Norintieji pasigarsint 1 sekamos difr 
Dos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

Ateikite į musų samdymo ofi
są ir daleiskite mums pasakyti 
apie šitą pasiūlymą.

48th

WESTERN ELECTRIC 
COMPANY, Ine., 
(Cicero) Avė. & 24 St.

APSIVEDIMAI.

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės 
merginos arba našlės, nedaugiaus, 
kaip su vienu vaiku, laisvų pažiūrų, 
mokanti rašyti ir skaityti, nesenes- 
nės 35 metų. AŠ esu 39 metų. Turiu 
savus namus ir biznį—vertas per 30 
tūkstančių. Svaigalų nevartoju, myliu 
dailę ir muziką. Katra butų tokių pa- 
žvalgų, malonėkite atsišaukti ir pri
siųsti paveikslą šitokiu antrašu:

G. L. 
2236-38 Caniff Avė., Detroit, Mich.

50 MERGINŲ IR MOTERŲ 50 
$17—$24
l SAVAITE 

LENGVAS IR GERAS DAR
BAS, 51/2 DIENOS Į SAVAITE 

35c. Į VALANDĄ GARAN
TUOJAMA.

Kainos kaip darbui nuo štukų 
tuojau. Galite pradėti bile rytą. 
Valandos nuo 7:30 iki 5. Atsi
šaukite :
Spaulding and Merrick Branch, 

820 South Kildare Avė.
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vaikais, ne 

senesnės kaip 50 m. Aš esu 50 m*, 
našlys, turiu nuosavybę

Taipgi kambarin ant refidos. Jeigu 
dvieje, mokėsite po $6.00 mėn., vie
nam $10.00. Geistina, kad nevartotų 
tabako nė munšainės. Atsišaukite laiš
ku: Mykolas Meškauskas, 656 West 
18th Street.

Reikia —
MOTERŲ QPERATORKŲ

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ

RKNDAI kambarys, dėl vie
no arba dviejų vaikinų, arba 
dviejų merginų, arba ženotai 
porai. Kambarys šviesus, ap
šildomas, su visais parankumais 
be valgio. Norėdami gero kam
bario atsišaukite, 3411 South 
Leavitt St., 2 lubos.

Bile kokio amžiaus 
prie lengvų mašinų. Darbas 
sėdint. Bile kokiai permainai 
darbo. Antra permaina darbo 
prasideda 3:30 iki 11:45. At
eikite pasirengusios darban.

CONSOLIDATED STEEL 
SCRAPPING CO., 
564 W. Adams St.

REIKALINGA moteris plo
vimui indų į restauraną. Dar
bas ant visados.

Atsišaukite:
1745 S. Halsted St.

REIKIA VYRU

Kalvių, 70c. į vai. Karpenterių j l 
dirbtuvę, 75c. į vai. Inžinierių, $40 j 
savaitę. Pečkurių, $30 į savaitį, 8 
vai. darbo. Janitorių, naktimis arba 
dienomis, $25 iki $30 į savaitę. Dar
bininkų į dirbtuvę, 50c. į vai. Mašinis
tų, 75c. į vai. Drill punch press dar
bininkų, 65c. į vai. Sargų, $105 į mė
nesį, 6 naktįs darbo Į savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
BUREAU, 

4193 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučome ir gro- 
sernė, gera vieta ir geras biz
nis. Geri žmonės gali padaryti 
gerą gyvenimą.

Atsišaukite:
1731 S. Union Avė. ‘

REIKIA stiprių vyrų nuolati
niam darbui į dūdų šapą. Taip
gi patyrusių vyrų prie dūdų su
statymo mašinų. Ateikite pasi
rengę darban.

1338 W. 22nd St.

PARSIDUODA grosernė ir 
delikatessen biznis, darome $75 
į dieną. Kampinis štoras ir 
kamb. gyvenimui, ilgas lysas 
su nebrangia i^nda. Pardavi
mo priežastis — apleidžiu mie
stą. 2901 Belmont Avenue.

REIKIA bučerio, pastovaus, 
gera mokestis tam kuris 
k a tą darbą.

Atsišaukite:
1835 Wabansia Avė.
Tel. Humboldt 6499

mo-

PARSIDUODA restauranas 
su minkštais gėrymais ir ci
garais, gera vieta, lietuvių ap
gyventa. Parduosiu 
teisingą pasiūlymą, 
žiuoju iš ChicagOis. 
te: 646 West 14th

už pirmą 
nes išva- 
Atsišauki- 
Street.

REIKIA vyrų lenkų ar lie
tuvių į cocoanut oil press rui- 
mį, 47c į valandą. Nuolat dar
bas. Atsišaukite: THE GLID- 
DEN NUT BUTTER CO., 

2670 Elston Avė.

ATYDA STUDENTUI
Puiki proga pigiai nusipirkti angliš

kų knygų visam High School’ės kur
sui, dėl namų mokinimosi arba mo
kykloje. Viso apie 150 knygų, litera
tūros ir kitų šakų. Parduosiu pigiai.

namų mokinimosi arba mo-

B. WAITCHES
4443 So. Wood St., Chicago, III. 

Antros lubos iš užpakalio.

REIKIA shearmeno darbui į 
geležies atkarpų jardą. Nuo
lat darbas, gera mokestis.

Atsišaukite: 
ANSHEL SHAMBERG, 
y 459 N. Wood St.

PARSIDUODA barbernė, biz
nis išdirbtas per 20 metų, ge
ra vieta.

Atsišaukite:
4556 S. Paulina St.

TELEFONUOK^BLVD. 9641
Kas noTite greitai* parduoti arba pi

giai pirkti kreipkitės pas mumis, 
mes perkame pardund:.me ir mainome 
namus, farmas ir visokius biznius.

C. P» SUROMSKI 
3346 South Halsted Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI FARMA: 2 akeriu 
žemės, 7 kambarių namas, cemento 
fundamentas, didelis skiepas, gara- 
žius 2 automobiliam, didelis vištinin- 
kas, cementiniai porčiai; arti Šv. Ka
zimiero kapinių.

A.. SHERY
106 St ir Central Park Avė. 

Mt. Greenwood, III.
EXTRA BARGENAS

Pardavimui bizniavas namas 
su saliunu ir svetaine. Yra 2 
gyvenimai po 6 kambarius. Ge
ra vieta, tirštai apgyventa. 
Priežastis pardavimo — savi
ninkas važiuoja į Lietuvą.

1517 Wentworth Avė.
Chicago Heights, III.

PARDAVIMUI gera prapertė, 2 
augštų mūrinis namas. Krautuvė su 
kambariais ir vana iš užpakalio. Kar
štu vandeniu šildoma, elektra, cemen
tinis skiepas, 2 augšti/ mūrinis ga
radžius su kambariais augštai. Vis
tas naujos mados. Krautuvė tuščia, 
?era vieta bučemėj ir grosernėj, be- 
cernėj ir ice cream. Parenduosiu krau» 
tuvę ir bandykite uždėti biznį. Mrs. 
A. Leon, 3751 Pamell Avė. Įėjimas iš 
šono, 5 blokai į rytus nuo Halsted St. 
PARDAVIMUI 2 augštų frame 
namas, 4-4 kamb., elektra, va
na, garadžius ir vištininkas. 
Netoli nuo bažnyčios ir moky
klos. Kaina $3,950, pinigais 
$700, lengvais išmokėjimais.

6O4B S. Trip Avė. ‘

LIETUVOS DID. KUN. GEDIMINO 
DRAUGIJOS Kensingtone valdyba 
1923 metams: pirm. P. Jenkauskas, 
10813 S. Michigan Avė.; nut. rašt. 
P. Grigula, 10501 S. La Fayettę 
Avė., phone Pullman 0816; turtų 
rašt. K. Baltrimas, 211 E. Kensing- 
ton, Avė.; ižd. P. šad vilas, 341 E. 
Kensington Avė.,
Susirinkimai laikomi P. šadvilo 
svet., 341 E. Kensington Avė.

DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGYS- 
TĖS valdyba 1923 metams: pirm. 
V. Rušinskas, 3343 So. Lowe Avė.; 
pirm. pad. J. Gelgaudas; nut. rašt. 
J. Blažis, 3261 S. Halsted St.; turt. 
rašt. A. Kaulakis, 3159 S. Halsted 
St.; kasierius A. Zalatoris, 2322 
S. Leavitt St., kontrolės rašt. p-lė 
D. Ronkelaite; kasos crlob. J. Tikutis; durų sargas ApScga
Susirinkimai laikomi kas menesi 
paskutinį šeštadienį, 7:80 vai. vak., 
M. Meldažio svet., 2242 W 23rd PI.

RYTINES ŽVAIGŽDES PAS. IR 
, PASIL. KLIUBO valdyba 1923 m.: 

pirm. J. Bačunas, 1822 Wabansia 
avė.; nut. rašt. P. Lapenis, 1609 N. 
Wood str.; fin. rašt. M. Budrevičius. 
1626 N Oakley avė.; ižd. J. Makric- 
kas, 3256 Lemoyne str. Susirin
kimai būna pirmą ketvirtadieni 
kiekvieno mėnesio, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė, 7:30 vai. vak.

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1923 metams: pirm*. St. Mažei
ka, pirm, pagelb. J. Svereika, nuta
rimų rašt. L. Klepsis, finansų rašt. 
Kaz. Kriščiūnas, ižd. J. Bačiūnai, 
kasos globėjai J. Andrulis ir F. Ba- 

J causkas, maršalka A. Augulis.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ SAVITAR
PINĖS PAŠELPOS KLIUBO valdy
ba 1923 metams: pirm. J. Bachu- 
nas; pirm, pagelb. M. Grakauskas; 
taras A. Montvidas.
nut. rašt. K. Rugis, 1614 N. Win- 
chester Avė.; turtų rašt. S. Mak- 
rickas; kontrol. rašt. M. Indrelienė; 
Ycasierius S. Dauginis; kliubo d gyle—

REIKALINGAS patyręs por
teris į saliuną. Tmįi kalbėti 
angliškai ir turėti gerą paliu
dijimą.

Atsišaukite:
5240 S. Halsted St./

REIKIA gerai išrodančio salesme- 
no, kuris laikytųsi pas lietuvius par- 
davinSdamas apdraudos securities. 
Yra teikiama bonafide. Geras komi- 
šinas. Galima uždirbti nuo $200 iki 
$300 į savaitę.

612 State-Lake Bldg.

PARDAVIMUI saliunas, vie
nas iš geriausių Englewood. Ge
ra vieta ir galima gerai biznį 
daryti. Nupirksit už prieinamą 
kainą. Priežastis pardavimo 
svarbi. Kreipkitės:

1005 W. 69th St.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, beveik naujas, su 
frame cottage iš užpakalio. Yra 
gesas, elektra, vanos, šiltas van
duo, 2 blokai nuo lietuvių baž
nyčios. Savininkas,

717 W. 16 St., lst floor

AUTOMOBILIAI

PAKDiAVIMUI restauracija, 
geroj vietoj, lietuvių apgyven
ta, arti prie gatvekarių barnės. 
Senai išdirbtas biznis. Kas my
lite tokį biznĮ nepraleiskite 
progos. 3325 S. Leavitt St.

PARDAVIMUI 10 lotų žemės, con- 
ęrete namas, su elektrikos šviesa, van
duo, garadžius ant 2 mašinų. 1 3 me
lų melžama karvė. 2 kiaulės, vištų, 
ančių. Parduosiu pigiai, nes važiuoju 
Lietuvon. Viskas yra cash išmokėta, 
’arduosiu už $6500.00. Atsišaukite: J. 

Barsčių, 5630 W. 64th Avė. ir Archer.

MOKYKLOS
JEI jus norite turėti gerą 

karą, jus negalite praleisti pro
gos nematę šio naujo Cohim- 
bia Six. Karas kuris duos jums 
gerą patarnavimą. Kaina $985 
Jei

PARDAVIMUI fonografu biznis, 
randasi biznio distrikte, Racine, Wis. 
Metinė biznio apyvartą nuo $7,000 iki 
$8,000. Studia pilnai įrengta. Biznis 
labai geras. Galite ateiti ir persitik
rinti. Greitam pirkėjui parduosiu už 
$2,500. Rašykite: X 315, Journal.

norėsite išmokėjimais.
BRIDGEPORT AUTO

SALES CO.,
3207 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

PARDAVIMUI labai pigiai, štoras 
kendžių, ice cream ir groserio. Ren
da pigi, $18 į mėnesį, 2 kambariai 
dėl pagyvenimo. Kaina $450. Gera 
proga dėl mažos šeitnynos arba mo
teries. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

8747 N. Richmond St.

SPECIALIAI
VALENTINES DRES8MAKING 

COLLEGE
2407 West Madison Street, 

Tel. Seeley 1643
Siuvimas, dezainavim-as, skrybėlių 
dirbimas—dienomis ir vakarais. 
Specialiai nupigintos vakacijų kle
sos dėl jaunų merginų nuo 8 iki 
14 metų amžiaus prie dresių siu
vimo ir skrybėlių dirbimo. Ateiki
te, rašykite arba telefonuoldte.

Sara Patek, pirmininkė.

CICEROS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 metams: 
pirm. S. A. Stankeviče, pirm. pag. 
Kl. Leudenskis, fin. sekr. A. Tu- 
maviče, nut. sekrt. Kaz. P. Devei
kis, 1306 So. 48th Avė., ižd. P. Šoris, 
iždo glob. A. Stanisauskas, J. Marr 
tinkus ir L. Aleksandraviče, mar
šalka Fr. Meškauskas, prie vėliavos 
St. Miseviče, korespondentas K. P. 
Deveikis, organas “Naujienos”. Su
sirinkimai laikomi kas antrą penk
tadienį kiekvieno mėnesio Lietuvių 
Liuosybės svet., 14 St. ir 49 Ct.. 
Cicero, III.

LIETUVIŲ VYRŲ IR MOTERŲ PAS. 
KLIUBO valdyba 1923 metams: 
pirm. Povylas Atkočiūnas. 342 So. 
Craxvford Avė.; pirm, padėjėjas G. 
Medalinskas, 3951 W. 13th St.; nut 
rašt. Marijona Medalinskas, 3951 W. 
13th St.; turto rašt. V. Manikas, 17 
S. Springfield Avė.; ižd. Mj Kaziu- 
nas, 8959 W. 16th St.; kasos glob 
P .Medalinskienė, J. Plaipa, J. Pet
rulis; maršalka T. Rudis. Susirin
kimai laikomi kas mėnesį antrą ne
dėldienį. 1-mą valandą po pietų, 
Engels svet., 3720 W. Harrison St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGYS- 
TĖS SAVITARPINĖS PAŠELPOS 
valdyba 1923 metams: pirm*. P. Gal- 
skis, 1931 N. Hoyne Avė. fin. sekr. 
Vincas Briedis, 1049 N. Marshfield 
Avė.; kasierius Jonas Degutis. 1521 
Irving Avė.; prot. sekr. Antanas 
Lungevič, 1737 N. Robey St.; dakta
ras kvotėjas A. 
Wabansia Avė. 
būna kiekvieną 
Zwianzek Polek 
Ashland Avė.

LIETUVOS MYLĖTOJI’ DRAUGY
STĖS valdyba 1923 metams: pirm, 
V. J. Buisha, 1712 So. Ruble St.; 
pagelb. J. Rūta, 8348 So. Morgan 

, St.; Nut. rašt. Kaz. J. Demereckis, 
3331 So. Wallace St.; finansų rašt. 
A. Strolie, 2018 So. Peoria St.; 
kontrol. rašt. A. Leknickas 8362 So, 
Halsted St.; kasos globėjai F. Kiau
nė, 3219 So. Lowe Avė. ir A. Kny- 
stautas, 8156 So. Canal St.; kasie
rius A. Urbonas, 8338 So. Aubum 
Avė.; maršalka A. Strazdas. Susi
rinkimai laikomi antrą šeštadienio 
vakarą kiekvieno mėnesio A. Ur
bono svet., 3338 So. Auburn Avė. 
Draugystėn priimami visi sveiki vy
rai nuo 18 iki 40 metų. Norintieji 
įstoti draugystėn meldžiami atsi
lankyti į susirinkimų vietą.

LIETUVIŲ LAISVES KLIUBO V AL- 
dyba 1923 metams: pirm. A. Za- 
latoris, 827 W. 33rd St.; pagelb. D. 
Briedelis, 8417 So. Leavitt St.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 South 
Wallace St.; fin. rašt. G. Sarkaitis, 
8601 So. Lowe Avė.; kontr. rašt. SĮ. 
Grikštas, 8220 So. Ldme St.; kasos 
globėjas J. Zvega, 3430 So. Halsted 
St.; kasierius J. Mazalauskas, 3259 
So. Union Avė.; maršalka J. Kaz
lauskas. Kliubo susirinkimai laiko
mi pirmą šeštadieni kiekvieno mė
nesio, Jono Mazalausko svet., 3259 
So. Union Avė. Nariai priimami j 
kliubą visi lietuviai sveiki vyrai 
nuo 18 iki 40 metų.

Montvidas, 1824 
Susirinkimai atsi- 
antrą nedėldienį 

svet., 1315 North

LIETUVIŲ LAISVĖS PAŠELPINie 
KLIUBO VYRŲ IR MOTERŲ val
dyba 1923 metams: pirm. A. Mas- 
kauskas, 2950 W. Pershing Road

< vice-pirm. J. Vamagis. 4051 Archei 
Avė., nutarimų rašt. E. Juzaitienė; 
7038 S. Sangamon St., finansų rašt. 
J. Aleksandraviče, 3653 S. Hermi- 
tage,Ave, kontrolės rašt. J. Mise- 
viče, 2740 W. 39 PI., ižd. J. Juzar- 
tis, 6011 S. Francisco Avė., kasos 
glob. J. Jasiunas, maršalka J. Kal- 
naitis. „

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE valdyba 1923 metams 
pirm. A. Morgevicz, pagelb. K. 
Kazlauskis; nut. rašt. I. Yuščius; 
fin. rašt. I. Vedeckis, 726 W. 18th 
St.; centro rašt. F. Bakšinckis; ka
sos glob. J. Yuščius ir P. Vertelis; 
kaperius P. Paulauskis; maršalkas 

—-V; Balseviče ir A. Klimaitis; ligo
nių glob. A. Ribinckis; teisėjas S. 
Romanas.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ valdyba 1923 m.: pirm. A 
Enzbigelis, 354 E. Kensington Avė.; 
padėjėjas J. Vilkas, 12021 S. Union 
Avė.; nut. rašt. J. Valonchius 10910 
So. Edbrooke Avė.; turto rašt. V 
Dargis 10520 So. State St.; ižd. J 
Balvočius, 188 E. 114 Place. Susi
rinkimai laikomi pirmą penktadieni 
vak. kiekvieno menesio, F. Shedvilc 
svet., 341 E. Kensington Avė. Na
riais primami visi sveiki vyrai i) 
moterys nuo 18 iki 40 m. __

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1923 metams 
pirm. J. Antanaitis, 3435 So. Wal 
lace St.; padėjėjas V. Liekis, 831^ 
So. Aubum Avė.; nut. rašt. A. J 
Lazauskas, 3339 So. Union Avė 
(Phone Blvd. 2293); turtų rašt 
A. Bugailiškis, 3337 So. Wallaa 
St.; kasierius B. Butkus, 840 Wesl 
33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado 
maitis; kasos globėjas Kaz. Karac- 
kas; maršalka P. Gerlikas. Kliubc 
susirinkimai laikomi kiekvieno mė 
nėšio pirmą šeštadienį, salėj 8301 
So. Morgan ir 33čios gatvių. Na 
riais priimami visi sveiki vyrai nuo 
18 iki 85 metų.

A. Lazauskas.

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠEL
POS KLIUBO VALDYBA 1923 me
tams: Pirm. F. Eismontas, 4581 S. 
Paulina st.; pirm, padėjėjas F. Sil- 
lius, 1920 S. Halsted St.; nut rašt. 
J. Lauraitis, 2024 S. Peoria St.; tur
to rašt. J. Blauzdis, 4452 S. Mozart 
St.; ižd. Chas. Chepulis, 1840 So. 
Halsted St; kont. rašt. St. Jerom- 
bauskas; kasos glob. W. Shuma ir

* F. Martišius; maršalka A. Razmi
nas.—Susirinkimai laikomi kas mė
nesį pirmą šeštadienio vakarą, D. 
Šemaičio svet., 1750 S. Union Avė.
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS KARA
LIAUS MINDAUGIO valdyba 1923 
m*.: pirm. A. Sribalis, pagelbininkas 
J. Dumbrauskis, nut. rašt. A. Var
nelis, 3029 So. Union Avė., finansų 
rašt. J. BIausdis( kasos»globėjas 
B. Mineika kontr. rašt T; Pitkus, 
kasierius P. Riškus, sargas J. Mi
kalauskas, teisėju W. Makeveckas 
ir A. Bvoben. Susirinkimai įvyk
sta kas mėnuo pirmo penktadienio 
vakarą, D.- Shemaičio svet. 1750 So. 
Union Avė. Priimami visi vyrai 
nuo 18 iki 40 metų amžiaus.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JA 
AMERIKOJE. Valdyba 1923 me
tams sekanti: Pirmininkas Kazi
mieras Rugis; pirmininko padėjė
jas Zigmantas Giedraitis; Nut 
Rašt, Juozapas Kezis; Fią. Rašt., 
Franciškus Girdvainis; Kontrolės 
Rašt., Liudvikas Antanavičia; Iž
dininkas Domininkas Shemaitis; 
Kasos Globėjai, Juozas Karpis ir 
Stanislovas Stankus; Durų Sargas, 
Petras Barbšis; Santaikos Teisėjas, 
Leonas Shlpgeris,
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