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ta:

Du jauni Chicagos universiteto studentai, milijonierių s mus, nužudžiusieji trečio milijonierio Franks’o sūnų, ir jų 
dviejų giminės. Nuo kaires dešinėn: 1) buvęs Chicagos švietimo tarybos pirmininkas Jacob Loeb, Richardo Locbo dėdė 
2) Nathftn Leopold ir 3) Richard Loeb — abudu jauni žmogžudės; 4) Nathan Leopold, jaunojo žudeikos Nathano tėvas.
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Vėl baisi nelaimė 
kasyklose

Lietuvoj esą susekta di 
dėlių suktybių

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerik o j

. No. 140

Marsai pakviestas sudaryt 
Francijos kabinetą

Bet niekas Paryžiuj netiki, kad 
jo kabinetas gautų parlamen
to pasitikėjimą.

Apie 30,000 imigrantų išgel 
beta nuo deportavimo

Vėl baisi nelaimė anglių 
kasyklose

Penkiolika darbininkų užmušta 
ir daugiau kaip dvidešimt su
žeistų.

WILKES BARRE, PA., birž. 
7. — Penkiolika darbininkų už
mušta ir daugiau kaip dvide
šimt sužeista įvykus baisiai 
Glen Alden Coal kompanijos 
Loomis anglių kasykloj gazų ek- 
spliozijai. x

Kai kuriems iš dirbusių dau
giau ne keturiasdešimt darbi
ninkų pavyko pabėgti ir pasie
kti kasyklos išėjimą, bet kiek
vienas jų buvo daugiau ar ma
žiau sužeistas. Stengiamos 
duoti pagalbos, bet darbas labai 
sunkus dėl gaisro, kurs 
tuojau ekspliozijai. įvykus, 
užverstų kasyklos urvų.
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Triukšminga Japoną de
monstracija prieš 

Ameriką
Išvaikė amerikiečių balių. Rei

kalauja kad visi amerikiečiai 
butų išdanginti iš Japonijos. Coolidge atmetė paštinin 

ky algy priedo biliy
Albanijos Seimo Pirminiu 

kas esąs užmuštas

baliaus

žinojus

o■i(B
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PARYŽIUS, birž. 8. — Prezi
dentas Millerand’as vakar pa
kvietė p. Francois-Marsal’ą su
daryt naują Francijos ka! i notą.

P. Marsai tuojau turėjo pasi
tarimą su buvusiais ministeriais 
Lefebvr’u, Du Prey, Adolfu 
Landry ir Paulu Jourdain’u, ku
liu v si sutikę būti naujo kabi
neto nariais.

Ne kairio'o bloko, nė naciona
listų bloko spauda, nė, aplamai, 
niekas Paryžiuj netiki, kad p. 
Marsal’o kabinetas gautų parla
mento pasitikėjimą ateinantį 
antradienį.

KIEK MASKVA TURI GY
VENTOJŲ.

Esą susekta dideliu sukty
bių Lietuvos ministerijoj I
Chicagos lenkų Dziennik 

Związkowy nežinia iš kurių šal
tinių sėmęs deda šitokią žinią:

KAUNAS, birž. 2. — žemės 
ūkio ir valstybės turto ministe
rijoj susekta suktybių sąryšy 
su valstybės miškų išnaudoji
mu.

Tos suktybės siekia apie 500,-ų 
(X)() litų.

Kartu pranešama, kad finan
sų ministerijoj taipjau susek
ta suktybių, į kurias įsivėlęs de
partamento direktorius Liut
kus, Vilniaus banko direkto
riaus ir buvusio [?] finansų mi- 
nisterio Petrulio svainis.

Liutkus imdavęs kyšius už 
leidimus importuoti ar ekspor
tuoti draudžiamas prekes.

Apie 23,000 imigrantu iš
gelbėta nuo deportavimo

TOKIO, Japonija, birž. 8. — 
Pareikšdami savo neapykantą 
Amerikai dėl naujojo imigraci- 
jos įstatymo prieš japonus, bu:i300(000 pajto tarnautojų palie
tis japonų va ai jsiveizęs į prje senųjų menku algų.
Imperial Kotelio šokamąją salę,1 v
kur tuo metu šoko daugelis 
amerikiečių, tarp jų ir Jungti
nių Valstijų ambasados štabo 
nariai, padarė triukšmingą de
monstraciją ir visus 
dalyvius išvaikė.

Nors policija, sako,
iš anksto apie ruošiamą demon
straciją, tečiau nieko nedarė, 
kad ją sulaikyti. Žinoję apie 
tai* ir vietos laikraščiai ir jie iš 
anksto atsiuntė savo fotogra- 

Ifus, kad nutrauktų spaudai ruo
šiamos demonstracijos scenų. 

I Kitos tam tyčia susidariusios 
japonų kuopelės privertė užsi
daryti keletą kintamųjų paveik
slų teatrų, kuriuose buvo rodo
mos Amerikos filmos.

Visur skleidžiami lapeliai, ku
riuose reikalaujama:

1. Išvaryti visus amerikiečius 
iš Japonijos.

2. Boikotuoti Amerikos kru- 
tamuosius paveikslus.

3. Boikotuoti visas Amerikos 
prekes.

4. Uždrausti amerikiečiams 
atvažiuoti Japonijon ir panai
kinti visas Japonijos su Ameri
ka sutartis.

5. Panaikinti šokamuosius ba
lius, kurie gadiną Japoniją.

Boikotas amerikiečiams jau 
duoda vaisių. Per keletą pastar- 
rųjų dienų amerikiečių kinta
mųjų paveikslų biznis taip nu
puolė, kad Paramount filmų 
kompanija ruošiasi savo ofisus 
Tokioj greitu laiku uždaryti.

Kongresas priėmė ir prezidentas 
pasirašė kongresmano 
batho rezoliuciją.

Saba-
Japonijos kabinetas 

rezignavo
birž.
sesi-

birž. 
tūkstančių 
pašto tar- 

nudžiugę 
biliu padi-

Nauju premjeru manoma busiąs 
Viskantas Kato.

įnešta ir 
anksčiau 

kuria lei- 
Jungtinėsc

WASHINGTON, D. C., 
7. — Prieš pat Kongreso 
jos nutraukimą senatas šiandie 
priėmė bendrą kongresmano A. 
J. Sabatho (Illinois) 
atstovų rūmų dieną 
priimtą rezoliuciją, 
džiama pasilikti
Valstijose apie 23 tūkstančiams 
asmenų, atvykusių į Ameriką 
virš kvotos. Daugiausia jų — 
Amerikos piliečiais tapusių atei
vių žmonos ir vaikai, kurie Auk
ščiausiojo Teismo sprendimu 
turėjo būt deportuoti atgal į 
tuos kraštus, iš kur jie buvo at
vykę.

Prezidentas Coolidge tuojau 
tą rezoliuciją pasirašė, ir tuo 
budu daugiau kaip dvejetas de
šimčių tūkstančių ateivių, ačiū 
kongresmano Sabatho pastan
goms, liko išgelbėta nuo depor
tavimo.

TOKIO, birž. 8. — Premjero 
Kiyouros kabinetas vakar įteikė 
savo rezignaciją.

Manoma, kad naujam kabi
netui sudalyti bus pakviestas 
Viskantas Kato, vadas kensei- 
kajų partijos, kuri dabar Japo
nijoj yra stipriausia.

I WASHINGTON, D. C 
7. — Trys šimtai 
Jungtinių Valstijų 
nautojų, kurie buvo 
kongresui tam tikru
dinus jiems algą po 300 dolerių 
daugiau metams, neturės geros 
širdies preziidentui Coolidge’ui. 
Nes jo dėka jie tų trijų šimtų 
dolerių priedo nebegaus: šian
die, paskutinę dieną prieš išsi
skirs tant kongresui vakacijoms, 
prezidentas tą algų paštinin
kams pakėlimo bilių vetavo.

Kongreso priimtuoju bilium 
pakelti paštininkams algas val
stybės išlaidos butų padidėju
sios 68 milijonais dolerių per 
metus. Prezidentas Coolidge 
gi nusistatęs daryti kiek ga
lint ekonomijos valstybės išlai
dose. Tokiu nusistatymu va
duodamasis jis atmete kongre
so priimtą bilių padidinti senes
niųjų karų veteranams, jų naš
lėms ir jų vaikams pensijas; 
tuo-pait motyvu vaduodamasis 
jis buvo vetavęs ir didžiojo ka
ro kareivių atlyginimo bilių, tik 
kongresas tą bilių priėmė antru 
kart virš prezidento veto; dėl 
tos pat ekonomijos jis dabar at
metė ir paštininkų algų priedo 
bilių.
Viešas skelbimas aukų politi

nėms kampanijoms irgi 
atmesta.

Atmesdamas paštininkų algų 
padidinimo bilių, prezidentas 
kartu atmetė ir priedėlį prie to 
biliaus, reikalaujantį, kad butų 
viešai skelbiamos visos aukos 
politinėms kampanijoms, šitam 
priedėliui prezidentas pritarę, 
bet kadangi jis buvo prirengtas 
prie paštininkų biliaus, atskirti 
jį nuo viso biliaus nebuvo gali
ma.

MILANAS, Italija, birž. 7.— 
Pranešama, 'kad Albanijos sos
tinėj tapęs sukilėlių nužudy
tas Albanijos krašto seimo 
pirmininkas.
Italai ruošias užimti Albanijos 

uostą
PARYŽIUS, birž. 7. — Gau

ta čia žinia skelbia, kad Italų 
irifanterija ir artilerija atvy
kai Saseno salon, ties Albani
jos pakraščiu, ir ruošiasi už
imti Durazzą. šitas svetimųjų 
įsiveržimo pavojus privertęs 
Albanijos valdžią siūlyti revo- 
liucin inkams kovos paliaubas. 
Jeigu Italija užimtų Durazzą, 
veikiausia imtų Albanijon 
briautis ir Jugoslavija.

Sukilėliai užėmę Goricą.
AVLONA, Albanija, >birž. 7. 

- Sukilėliai šiandie užėmė Go- 
ricos provinciją. Kovoj žuvo 
apie šimtas žmonių. Girdėt, 
kad ministerių taryba nuta
rus priimti sukilusių naciona
listų sąlygas ir patarti buvu
siam premjerui pasišalinti iš 
Albanijos.

4 darbininkai sudegė Fordo 
dirbtuvės krosny
1------------------ )

Tarp žuvusiųjų yra vienas tur 
būt lietuvis Antanas Saba
liauskas.

Japonija siunčia daugiau 
karo laivų

Gins savo žvejų interesus Sibi
ro ir Kamčatkos vandenyse.

TOKIO, bin". 8. — Tarp Japo
nijos žvejų Sibiro pakučiuose 
ir Rusų vyriausybės kilo kivir
čų. Savo žvejams ginti Japo- 

laivyno departamentas

MASKVA. — Gyventojų Ma
skva dabar -turi 1,511,045. Tame 
skaičiuje 226,000 yra valdinin
kai; 219,000 darbininkai; 95,000 
bedarbiai.ir 64,000 namų tarnai.

Caro metais Maskva turėjo 
nepilnai 1,100,000 gyventojų, iš 
kurių 416,000 buvo darbininkų, 
17,000 tarnų ir 164,000 valdi
ninkų.

Nelaimingas Lenino traukinys.

LONDONAS (E). — Mask
vos radio praneša, kad naujai 
padirbtas traukinys pavadintas 
“Lenin” su Lenino atvaizdu ant 
lokomotyvo, pirmą kart važiuo
damas Maskvon į 1 gegužės iš
kilmes, kur jį buvo rengiamasi 
oficialiai sutikti, 92 kilm. nuo 
Odesos nuėjo nuo bėgių ir į iš
kilmes negalėjo atvykti.

AEROPLANAS GABENA 
ARKLĮ Iš FRANCUOS 

Į OLANDIJĄ.

PARYŽIUS, birž. 7. — Go- 
liath aeroplanu šiandie buvo 
pergabentas arklys iš Le Bour- 
get, Franci joj, į Amsterdamą., 
Olandijoj.

Hanotaux paskirtas Haagos 
tribuna*o nariu.

PAiRYŽIUS, birž. 7. — Vie
toj mirusio D’Estournellcs de 
Constant Haagos tribunalo na
riu Francija paskyrė p. Gab- 
rielį Hanotaux, tautų lygos ta
rybos narį.

Kongresas išsiskirstė 
ilgoms atostogoms

WASHINGTON, D. C., birž. 
— Šį vakarą Kongresas pa- • — W • •• — W 'baigė šios sesijos posėdžius ir 

išsiskirstė savo ilgoms, iki gruo
džio mėnesio, vakacijoms.

11 KOMUNISTŲ NORVEGI
JOJ PASMERKTA KALĖ- 

JIMAN.

Buyo kaltinami dėl anti-milita- 
ristinės agitacijos.

KRISTIANIA, Norvegija, bir
želio 7. — Už anti-mfilitarinę a- 
gitaciją pasmerkta kalėj iman 
yienuolika komunistų lyderių, 
tarp jų Norvegijos darbo parti
jos pirmininkas. Pasmerktieji 
skelbė, kad imami kariuomenėn 
rekrutai busią valdžios pavarto
ti prieš darbininkų organizaci
jas.

Fordo automobilių dirbtuvėj 
Burnhamc, prie 127-tos gatvės 
ir Torrence avenue, enamelįuo- 
jamoj krosny sekmadienio nak
tį dirbo šeši darbininkai. Ta ni,1°s
krosnis — visas tunelis, 12 pė- Pasiuntė į Sibiro ir Kamčatkos 
dų platumo ir 132 pėdos ilgu
mo.

Apie 1 valandą nakties stai
ga toje milžiniškoj krosny už
sidegė tgazai. Keturi darbinin
kai kurie dirbo apie trisdešimt 
pūdų nuo krosnies durų, ban
dė pro liepsnas ištrukti. Trims 
jų, tiesa, pavyko pasiekti du
rių, bet jie buvo taip apdegę, 
kad nugabenti ligoninėn jie 
visi trys pasimirė. Ketvirtasis, 
formalias Win. Rigney, žuvo 
ugny.

Du kitu darbininku, Lco 
Krczstkevic [?] ir Arnold El- 
lingson, ažuot bėgus pro lieps
ną į duris, leidosi į antrą kros
nies galą, kame buvo sustaty
ti skysto enamelio kubilai. 
Nors enameilio temparatura 
buvo 90°, bet juodu sulindo į 
kubilus, ir tuo budu savo gy
vastį išgelbėjo.

Nuo baisaus apdegimo ligo
ninėj mirusių vardai yra Anta
nas Sabalovski (tur būt lietu
vis, Sabaliauskas), 33 metų, 
11833 Eggleston avė.; Stanley 
Geoske, 501 Emmeline st., 
East Chicago, ir Wm. Bolden, 
27 m., 13447 Houston avė.

vandenis dar keturis karo lai
vus, taip kad dabar ten bus ąš- 
tuoni Japonijos karo> laivai.

ELSINKAI (E). — Suomijos 
valstybės skolą balandžio mėn. 
pabaigoje sudarė išviso 2 ir vie
ną trečdalį milijardo suomių 
markių, iš kurių buvo su viršum 
1.4 milijardo užsieniui ir apie 
900 milijonų viduj.

Greito Telegramų 
Išmokėjimo Pavyzdžiai

STREIKAS TRAMVAJŲ DIR
BTUVIŲ DARBININKŲ 

LONDONE

LONDONAS, birž. 5. — Su
streikavo Londono •elektrinių 
tramvajų dirbtuvių ir jėgos įs
taigų darbininkai. Reikalauja 
10 šilingų priedo^ prie algos sa
vaitei, su minimum 3 sv. ster
lingų, įskaitymo į dabartinę aj- 
gą 16 šilingų ir 6 pensų karo 
bonų ir savaitės apmokamų va- 
kacijų kas metai.

Streikai Rusijoj.

MASKVA. — Sovietų vald
žios statistikos žiniomis balan
džio 25 streikavo valdžios įmo
nių: Petrogrado pramonės sry- 
ty 37; J. Voznesensko 13; Mas
kvos 62; Kostromos 6; Vladimi
ro 11; Permės 16; Urale 21; 
Donbaseinė 6; Ukrainoj 71; Pa- 
volgėj 53.

Priežastis 30 nuoš. konfliktų

. PINIGŲ KURSAS
šeštadienj, birž. 7 d., užsienio pini- 

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

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.30
Belgijos, 100 frankų ........... $4.40
Danijos, 100 kronų ............... $16.85
Italijos, 100 lirų ...................  $4.34
Francijos, 100 frankų ........... $4.95
Lietuvos, 100 litų ............... $10.30
Norvegijos, 100 kronų ....... $13.561—nelaiku išmokėjimas algų
Olanduos, 100 florinų ........... $37.43'. . v . .

• Suomijos, 100 markių........... $2.52 ir J U pažeminimas.

Sulig naujos Naujienų systemos siunčiamos 
per Naujienas telegramos yra išmokamos Lie
tuvoje į 3 ar 4 dienas po išsiuntimo.

NE SYKĮ VIENOK TELEGRAMOS ESTI 
IŠMOKAMOS į 1 AR 2 DIENAS.

Štai dvejetas paskutinių pavyzdžių : 
Piniginės telegramos

Viktorijai Janušienei,
Želvių kaimo,

Užvenčio valsčiaus, ir 
Pranciškai Nekrošienei,

Pašaltunų kaimo, 
Raseinių valsčiaus.

v Šitos telegramos tapo iš Naujienų išsiųstos 
birželio 4 dieną 8 valandą vakare; o birželio 6 d. 
7:35 vai. iš ryto Naujienos gavo iš Lietuvos ban
ko telegrafinį pranešimą, kad šios telegramos 
jau tapo išpildytos. Reiškia pinigai tapo išmo
kėti ir telegramos suvaikščiojo į Kauną ir atgal 
į 35 valandas ir 35 minutes. Tai žinoma yra 
greičiausias reikalo atlikimas ir tuo tarpu ne 
visos telegramos taip greit gali būti išmokėtos, 
yra užtikrintas betgi visų be skirtumo telegra
mų išmokėjimas Lietuvoje j 3 ar 4 dienas po jų 
išsiuntimo iš Naujienų.

Iš Naujienų dabar telegramos išeina kas
dien apie 4 vai. po piet. Telegramų orderiai 
gauti po 4 vai. yra paliekami išsiuntimui ant 
rytojaus.

Greitą telegramų išpildymą Lietuvoje Nau
jienoms atlieka Lietuvos Koperacijos Bankas, 
su kuriuo Naujienos nesenai pradėjo vesti rei
kalus.

Naujienų systemos piniginės telegramos 
kainuoja tik 50 centų, nežiūrint kokio ilgumo 
yra adresas. Tai negirdėtas stebėtinas pigu
mas, bet jis tapo atsiektas naudai visų kas 
tik siunčia pinigus Lietuvon.

Siųskite savo giminėms pinigus Lietuvon 
telegramų per Naujienas. Kamgi jie turi laukti 
visą mėnesį ar ilgiau, kada jie gali gauti pinigus 
į 3 ar 4 dienas, o jums tas nekaštuoja brangiau.

NAUJIENOS.*



NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, Birž. 9, 1924

Tarptautiniu darbo žinių 
sutrauka

KUR KUNIGAI, TEN IR DIE
VAS, O Kita DIEVAS, TEN 

IR — STEBUKLAI.

Jau bus*, turbut, Amerikos 
lietuvių padangėj praskambėjus 
Lietuvos liutkiada. Su Liutkum 
vienos m/inisterijos direktorium 
atsitiko tas pats, kas anamet su 
Purickiu, tik truputį kitokioj 
formoj. Purickis (kunigas) ve
žė be muito prekes iš Vokietijos 
per Lietuvą į Rusiją. Liutkus 
(kunigo švogeris) nežinia kaip 
paėmė ir nežinia kur padėjo 
apie pusę milijono dolerių Lie
tuvos valdžios pinigų. Iškilo 
didelis skandalas, buvo mėginta 
Liutkų suimti, bet kunigams 
(krikšč. demokr.) užsistojus, 
Liutkus liuosas valkiojasi. Mat 
esą negražu tokį aukštą vietą 
užėmusį asmenį lyg kokį cicili- 
ką suimti, juk tai žemintų val
džios autoritetą, kaip kad Puri
ckis kad žemina.

Na, ar ne stebuklai?
Lietuvos finansų ministeris 

Petrulis (didelis kunigų pastum 
dėlis ir Purickio draugas) jau 
gerokas laikas ministeriauja ir 
apie jį visokių anegdotų iš bur
nų į burnas vaikščioja. Labiau
siai puola i akis štai šitoks atsi
tikimas : Šiauliuose, pradžioj 
gegužio mėnesio, tapo suimti 
netikrųjų pinigų dirbikai (fal- 
šivomonečikai, kaip juos liaudis 
vadina). Ir tardant kas pasi
rodė? O-gi tos pinigų klišės 
(litograf. akmens, kuriais Če
koslovakijoj dirbta Lietuvos pi
nigai ir iš ten pargabenta Lie
tuvon ir finansų ministerijos 
šėpoj po užraktu padėta ir rak
tas Petrulio kišeniuj laikomas), 
tų klišių rasta pas fašlivomone- 
čikus!!! Taip Kaune visi žmo
nės kalba, nors labai nepana
šu į teisybę. Gal tardymas 
(kuris labai slaptai vedamas) 
parodys...

Na, ar dar reikia didesnių 
stebuklų!? Jei dar-pora tokių 
“stebuklų” atsitiktų, tai tikrai 
Lietuvos kunigai Petrulį į 
šventuosius įrašytų...

Išėjo į aikštę, kad Kaune Ra- 
dio stotis visų valdiškų (žino
ma ir slaptingiausių telegramų 
nuorašus bolševikų atstovybei 
už “dolerius” duodavo. Po to 
tapo visi paštalijonai “išnagri
nėti”, bet nieko nerado. Ką ras, 
kad ne “paštalionų” darbas...

Na, ar čia ne stebuklas? Lai
minga tauta ta Lietuva, kad ją 
Dievas apdovanoja vis stebuk
lais ir stebuklais! —Taspatsį

Gardės dvaras,
Sedos valsčiuje

Kaip kituose taip ir Gardės 
dvare dvarininko sauvaliavimas 
neišmatuojamas. Nei dvarų 
darbininkų samdymo !iir atsta^ 
tymo įstatymas, nei darbo in
spektoriai nieks neriboja jo 
veikimo.

Apie atlikimą įstatyme nuro
dytųjų dvarininko pareigų nė 
kalbos būti negali.

Keli metai atgal buvo atva
žiavęs darbo inspektorius, kurs 
kartu su dvarininku vaikščiojo 
po kumetyną ir klausinėjo apie 
bėdas-nelaimes, kurios galiančios 
paeiti nuo dvarininko; žinoma, 
darbininkai negalėjo išpasakoti, 
nes dvarininkas viską girdėjo, 
o paskiau... Gaiip gi pelė biili- 
nėsis su katinu, juk tuoj tave 
suės. |

Teisybė, darbo inspektorius 
buvo ir kitą kartą į dvarą atva
žiavęs, bet kumetyno nematė. 
Darbininkai paskutinuosius te
kinius bematė įvažiuojant į dva
ro kiemą, o vizitavimo nesulau
kė. O kur žmogelis eisi prie 
šviesiausio dvarininko ir jam 
girdint skųsies inspektoriui...

Geriau tokius žmones butų 
pavadinus ne darbo, bet dvari
ninko inspektoriais. Greit dva
ras bus parceliuojamas (dalina
mas), bet kiek bežemiai kume
čiai gaus žemės tenka abejoti. 
Jau kartą dvaro žemės dalis bu
vo dalinama ir gavo tas, kur 
jau kiek turėjo, o bežemiai, ku
rie troško gauti — negavo. Ga
vusieji žemės mažažemiai savo 
žemę išnuomojo dvarininkui.

Įstatymą apie prašalinimą iš 
dvaro 10 dalį darbininkų, 
dvarininkas sutiko su meilia 
šypsena, o darbininkai — su 
skausmo degančia širdim.

Dvaro kumečių nors ir yra 
daug vaikų, bet kažin kodėl nė
ra įsteigta dvare mokyklos. Api- 
plyšusiems, alkaniems vaikams 
rudens ar^iemos laike tenka 
eiti virš 5 kilometrų į mokyklą, 
bristi iki kelių purvais ar per 
sieksnines pusnis. Todėl neste
bėtina, kad tarp dvaro darbi
ninkų tebekaukia tamsos vilkai; 
dvarininkui tai gera, jam leng
viau visokiose formose skriaust 
nuvargusį darbininką. O dar iš 
viršumų .įstatymo keliais jam 
pagelbėti, šiaip ar taip, nors 
ir optimistiilgiausiu žvilgiu, vis 
dėl to matosi blogas to (nema
nau, kad ir kitų negeresni) 
dvaro darbininkų ateities vaiz
das.—Antanas iš Padvos.

AUSTRIJA 
V « y %

Nedarbas. —- ?^uo birželio 
1923 metų nedarbas padidėjo 
nuo 92,789 iki 126,734.

CHILI
Darbo ginčai. — Valparaizo- 

je sustreikavo žibintojai, laivų 
krovėjai ir jurininkai, ir 10,- 
000 įvairių išdirbysčių meką- 
nįkai.

Spėjama, kad tai viskas iš 
priežasties mažėjimo pinigų 
pirkimo .vertės.

KUBA
Imigracija. — Iš visų imig

rantų atkeliaujančių Antilloj, 
baigiantis kovo mjenesy 4924 
metais — 5,636, arba daugiau 
negu 90 nuošimčių, buvo dar
bininkai iš Haiti.

DANIJA
Nedarbas. •■••■■f Kovo mėnesy, 

1924 metais bedarbių skaitlius 
sumažėjo nuo 57,600 iki 49,- 
954.

ANGLIJA
Laivų dirbtuves darbininkų 

streikas užbaigtas. — Laivų 
dirbtuvės darbininkai South- 
amptone sugrįžo darban, ir 
Dasbdavių Federacijos lokau-' 
tas atšauktas, šis žingsnis už
baigia streiko suirimus, kurių 
pasekmės išsiplėtojo po* Škoti
ją*

FINLANDIJA
Siūlomas naujas emigracijos 

įstatymas;— Finlandijos Emig
racijos Komiteto susirinkime 
buvo nutarta įsteigti naują 
emigracijos įstatymą, kuris pa
remia išvažiavimo liuosybę, ir 
reguliacijas paliečiančias emig
rantų gerbūvį prieš ir po ap
leidimo jų tėvynės.

LENKIJA
Nedarbas. — Per pirmas aš- 

tuonias balandžio mėnesio die
nas 1924 metais nedarbas Len
kijoj padidėjo, nuo 113,000 iki 
118,000 žmonių, bet nuo to lai
ko didėjimas, kaip praneša val
džia, labai mažas.

i n i -

Tek Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

h ■ ■■■■........... .i...  ...................— —>

NAUJIENŲ
PIKNIKAS
NEDELIOJE
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BIRŽELIO 22 d.

Evening Post

Visos sėdynes rezervuotos

vakarais ir subatos dieną,

Galingas 
Dramatiškas 
Spektaklis

50c,
75c,

Chicagoj “Dešim
tis Dievo Prisa
kymų” rodoma 
tiktai Woods tea
tre.

Du syk šiandien ir du syk 
kasdien. 2:30 ir 8:20. Ne- 
dėlioj dieną 3:00.

KAINOS
1 $1.50. Visomis kitomis dienomis, 50c,

Karės taksų 10%. —

$1.00,
$1.00.

Perstatymas tikrai pasibaigs Subatoj, birželio 21 d. 
Ketvirtas Pilnas Ąlenesis

“Vienas Nuolatinis Pasisekimas”
IŠVENGKITe "STOVĖJIMO ILGOJ LINIJOJ. PIRKITE TI- 
KIE'FCJH 16 KALNO. TIKIETAI PARDUODAMI 4 SAVAI
TES IŠ KALNO

Paramount 
Tvarinys

•

WOODS
• ■ THEATRE W

Randolph ir Dearborn, 
Phone State 8567

» ' • *

Darbininkai Pasidaro
Namų Savininkais 

Per Pagelbą
“L” Patarnavimo
Tolumas tarpe namą ir darbo vietos 

yra mieruoj'amas ant “L” niįnu- 
tomis negu myliomis

CHICAGO seniau buvo žinomas 
kaip Garden City. Tai buvo 

prieš tai kuomet kiekviena pėda že
mės vidury miesto buvo vienatinė 
vieta dėl budaojimo namy.
Su pagefba “L” linijų Chicago ir dabar yra 
Garden City tūkstančių tūkstančiams jos 
gyventojų. Greitas ir saugus “L” patarna
vimas suteikė galimybės dėl daugelio šeimy
nų nusikraustyti toliau iš tirštai apgyventų 
vietų į atvirų orų kur jie gali turėti daržus 
ir sodnus ir gali gyventi tikru gyvenimu.

. • •>?'. . ‘ ■' ** < - ' ' -' *

Netoli nuo “L” linijų tūkstančiai alginių darbinin
kų pasitsatė sau namus įsigijo šeimynas ir jų 
vaikai dabar žaidžia tokioj apielinkėj kurioj jie 
gauna šviežią orą, daug vietos ir saulės spindulių. 
Transportacija visuomet yra nustatantis fakto
rius alginiui darbininkui kuris nori tapti namų 
savininku. Jis skaitliuoja tolumą tarpe savo na
mų ir darbavietės minutomis^ vietoj myliomis. 
Greitumas ir patogumas “L” traukinių sumažina 
skaitlių minutų suvartotų kelionėj, tuo budu pa
daugina vertę geroje vietoje namų.

Savininkei ir agentai žemių netoli “L” linijų, la
bai smarkiai garsina patogumo ir greitumo pa
tarnavimo, kuomet jie parduoda arba) išrenduoja. 
“L” patarnavimas permaino namų vertę. Šimtai 
žmonių padarė didelius pelnus kurie permatė ir 
pirko namus netoli “L” linijų ir laukė šio mo
mento kuris būtinai turėjo ateiti. Daugely atsi
tikimų namų vertė pakilo penkiasdešimts sykių į 
keletą mėtų no atidarymui “L” linijų.

Chicago Rapid 
Transit Company

72 West Adams Street, Chicago 
Central 8280

—................................................ '• ■ ---------- — --------- --- ------------ --------------------■--------------- --------------------------------------------

ELEKTRA
ftriosą ir pajiegų suvedame | Benus Ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Caah arba ant iimokfijirno.
Pirmutini Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, Ine.
• \ ' A. BARTKUS. Pres.

1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892. Chicago.
emMnmamMeweaeeaiU'»emBMBeMEUHMMKaMBMaM -

DR. VAITUSH, O. D 
Lietuvio Akiu Specialistas

Palengvina akių įtempimų, kuilį 
esti, priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo akių aptemimo nervuotu 
mo skaudamą akių karštį atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
renka teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus.

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

Phone Bonlevard 7580

NORĖDAMI! 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI- į 
NYTI VISADOS KREIPKITRS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS^ 

’ ANT NAUDOS. į

t

I

Tel. Bode va r d 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR- 

DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. ®

I ■■■ !■» ■ I l»-NI —

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pi eitom galima valgyti kiečiausių mal 
stą. Garantuojame visų savo darbų, h 
temas musų kainas. Sergėkite sav« 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1645 West 47ih Street, 
Netoli AohJi'n^ Avit

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

LITTLE
i SPINOGRAPHS

Jei jus gyvensite link
smai, gyvenkite be 
valdytojo.
Kuomet^ liga valdo 

jumis jus negalite bū
ti linksmiu.

Ligos dėl Chiroprac- 
tic yra nemalonumas 
kai kuriose dalyse kū
no kurios veikia 'dėl 
nervų susikeitimų ku
rie randasi nugarkau- 
lyj.

Chiropractor pataiso 
nugarkaulį — sveikata 
pasitaiso.

Tel. Boulevard 7006
DR. J. M. FINSLOW, 

Chiropractor
1645 W. 47 St., Chicago, III.

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedelioj nuo 10 iki 12 dieną

18

Bridgeporto

LIETUVĄ

T»ęino Lieoinimoo num.383, tik
rai pigus. Turi ienia virių ir vi
dutini sijoną. Ii tvirto* iVieoiai 
rausvos ar balto* materijų* ; dy 
dįiai 24 iki M; atsieina tik 18. 
Jei krautuvėj nėra prUiųakit 
mums savo vardą, adresą ir

* $8. Mes pasiųsime.
Neino Hyglenic-Faihion Institut, 
120 E. 16tn St., Nete York (Dcpt. S.)

Pinigai

per 
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 9663.

iaNai

K. GUGISADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N, Dearborn St., Room 111-11 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-8

Gyvenimo vietai 
832S So. Halsted St. 
Tel.: Boulevard 13111

Valandos: ano 8 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, iiskyrui ketvergę. I 

Nediliomia nuo 9 Dd 12 ryte.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUTIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd 8L, arti Leavitt St.
Telephonas Canal 2552

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

lengvomis iilygomis.

S. VV. BANES, Advokatan 
Vai. t 9 A. M. Iki 5 P. M, 

Room 909 Chicago Trust Building 
7> Weet Monroe Street, Chicago, 

Telephone Randolph 2980 
Kez. 3208 So. Halsted 84.

Yards 1015. Vhl.: 6 iki 0 vai. 
................. . ' ..........z

J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatas 

Dienomis Room 514-516 
127 N. Dearborn St, 

Telephone Randolph 6584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Tel.i Pullman 6877.

Tat Dearborn 9057

k A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmisstyj 1 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington A Clark

Namų Tol. t Hyda Park 8895

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

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

7 South Dearborn Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDlNG 

Telefonas Randolph 3261 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS 

Ofisas:
911 Chicago Temple Bldg. 

77 W. Washington St. 
Tel. Central 6200 

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

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

V, W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 Se. La Šalie St. Room 529 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted St„ Chicago. 
Tel. Yarda 4681

J. BUCERZAN
, ADVOKATAS

Notary Public
3405 Deodor Street 

Phone: Indiana Harbor 279, 
Indiana Harbor, Ind.

------ -

A. A. OLIS 
ADVOKATAS’

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

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

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

Plumingo ir Apšildymo Įrengimai 
Olselio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po menesio, 
gegužio. Sutaupykit pinigų tiesiui 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUMBING AND 
HEATJNG S’UPPLY CO.
490 Milwaukee Avė. and 

461 N Halsted St.
Haymarket 1018, Haymarket 4221



Pirmadienis, Birž. 9, 1924 NAUJIENOS, Chicago, HL
......... Neužilgo vieton ratų, įtaisys 

VTAD.........................................................................................ga* kojas’ kad gaišty geriau
A WMVzO pasiekti parapijomis. Jei tam 

netikit ateikit aš parodysiu kur 
toki keliaujanti bažnyčia ran
dasi. Aną kartą žiuriu — ji be 
bokšto, o dabar vėl bokštas at
sirado. Tur būt koks bedievis 
buvo nusukęs ar perkūnas tren
kęs.

Nelaimingas sutvėrimas.
Musų tautininkų organas 

“Sandara” išfikro kenčia nelai
mingo žmogaus gyvenimą. Kiek 
ji tų redaktorių permainė tai 
vieni dievai težino! Kožnas vis 
traukia Lietuvon. Išvažiavo 
Rimka, išvažiavo Norkus, o da
bar išvažiuoja ir šliakis. Jeigu 
jau redaktorių toks likimas, tai 
kodėl, manote, kad šliakio įpė
dinis neiškeliaus? Tuęmet jau 
būt keturi pabėgę nuo “San
daros”.

Racine, Wis.
Iš SLA. kuopos veikimo

SLA. 100 kuopa, birželio 2 d., 
laikė mitin/a Lietuvių D-.-w.os 
Kliubo svetainėje, 310 Main St.

Nutarta paruošti du drau
giški išvažiavimai j Egle lake. 
Pirmas, birželio 29 d. rengiamas 
drauge su Lietuvių Dramos 
Kliubu, o antras, liepos 13 d., 
net trijų įstaigų — Kenosho 
“Dailės Choras“, SLA. 100 kuo
pa ir vietinis Dramos Kliubas. 
Racino ir Kenosho lietuviai tu
rėtų pradėt ruoštis iš kalno, 
nes ten Egle lake vieta yra la
bai patogi išvažiavimams. Tuo
se išvažiavimuose dalyvaus 
abiejų kolonijų pažangusis jau
nimas ir kiti rinktiniai veikėjai. 
Galima iškalno tikrinti, jog vis
kas bus įvairu ir įspūdinga.

Nutarta pasiųsti į SLA. bu
siantį Seimą pasveikinimo laiš
ką ir sykiu $20 aukų į našlių ir 
našlaičių fondą. Išrinkti ketu
ri rimti atstovai į 10-to apskri
čio pusmetinį suvažiavimą, ku
ris įvyks birželio 22 d. 10 vai. 
ryto Lietuvių Dramos Kliubo 
svetainėje, 310 Main St. Pasiųs
tas taipogi laiškas 133 kuopai 
sveikinant su penkių metų su
kaktuvėmis. Suteikta dviem 
narėm Antaninai Žilienei ir Onai 
Šimenienėi dovanos. Kiekvienai 
suteikta po auksinį SLA. ženk
lelį. Dovanos duotos dėl to, 
kad minėtos narės daug sykių, 
patarnavo kuopai prie valgių 
gaminimo. Už tai kuopa jas ap
dovanojo ir įrašė į protokolą 
garbės narėmis. Užbaigiant 
mitingą leista nariams išlaimėt! 
$4.00. Laimėjo Juozas Sama- 
lionis. Tame mitinge prisirašė 
vienas naujas narys — Juozas 
Renstaitis. Kitame mitinge 
tikimės daug naujų kandidatų 
sulaukti, nes organizatorius pa
reiškė, kad jų ieškos per visą 
mėnesį. SLA. 10Q kuopa veikia 
visu smarkumu. Nariai tarpe 
savęs sugyvena santarvėj, mi
tingai laikomi be barnių, vien 
broliškais pasikalbėjimais. Ma
lonu ir linksma dalyvauti to
kiame būrely kaip 100 kuopa.

Apšvietos darbas

Apšvietos darbas varomas 
pirmyn. TMD. 121 kuopa imasi 
ne juokais darbo. Naujų na
rių prisirašymas eina visu smar
kumu, taip sako organizatorius 
M. Kasparaitis. Visi senieji su 
džiaugsmu užsimoka užvilktas 
mokestis, nes visi trokšta kuo- 
greičiausiai turėti po ranka se
nai laukiamą Pasaulio istoriją. 
Kuomet pasaulyje gyvenimas 
verda, kunkuliuodamas, svarbu 
bus ją studijuoti. Racino tevi- 
nainiai savo darbštumu pralen
kia esančias kaimynines kuo
pas. Dabar laukiama, kada su
manytojai tvėrimo aipskričio pa
kvies į steigiamąjį suvažiavimą, j 
Laikas jau butų vykinti, nes 
kol viską sutvarkysim ims lai
ko. Reikėtų be atidėliojimo 
Racine sušaukti TMD. kuopų at
stovų suvažiavimą ir sutverti 
apskritį Wisconsin valst. Tu
rint apskritį, pats kuopų dar
bas liktų našesniu ir bendrai 
visoms kuopoms dirbant, kaip | 
kuopoms taip ir pačiai organi
zacijai butų didelė nauda. Vely- 
tina, kad visi lietuviai, kurie 
myli knygas skaityti, lavintis, 
įsirašytų į TMD. vietines kuo- 
p^fe. Kenoshoj kreipkitės prie 
visiems gerai žinomo gerb. Juo
zo Kaspučio; Racine kreipkitės 
prie M. Kasparaičio; Mihvaukėj 
—prie S. Beržienės ir Jono Ban
ko. Palyginus su vertybe gau
namų knygų, mokestis visai 
maža, vos $1.00 doleris į metus. 
Kiekvienas tą mažą mokestį ga- j 
Ii užsimokėti.

kuopų (jose randasi trys na
riai) centrą vietinių progresy
vių draugijų vardu. Veikiantis 
komitetas bando šį tą ruošti, 
bet nesiseka. Vėliaus komunis
tai garsinasi šitaip; “V. B. D. 
V. K.” Ir nieks nesidaro. Paga
lios, patys kvailiais būdami, ieš
ko dar už save kvailesnių.

Su.tj. 'ujo, parašė ir išsiunti- 
i.e.-o t utininkų kuopoms pa
kvietimo laiškus, kur prašo iš
rinkti po du atstovu, kad suda
ryti Draugijų Sąryšį, bet kam 
tas Sąryšis reikalingas, tai tik 
jie vieni i.no. Nepasisekė 
jiems įvairiais vardus dangs
tantis, suvilioti vietos lietuvių, 
nieko nebus ir iš šio i. SLA 
100 kuopa atmetė maskviškių 
sąrišio tvėrimą, nes jis nerei
kalingas, kadangi čia visos pro- 
gresyvės kuopos, kad neužken
kus viena kitai įtaise knygą ir, 
kuopa ar draugija norinti toj 
ir kitoj dienoj ką ruošti į mi
nėtą knygą pažymi datą, vietą, 
kas bus ruašiama ir kuopos ko
mitetas pasirašo. Toje dienoje 
nei viena progresyvių- kuopų, 
neturi tiesos ruoš1 i jokio pa
rengimo, o privalo pasirinkti I 
neužimtą dieną. Kan; gi paibe- | i 
lių sąryšis reikalingas? Ar dėl
to, kad tautininkų kuopa prisi
viliojus ir varde jų rengti pa
rengimus, u uždaro/ atidavus 
\ as k v os e gen tams ? I es Raci -
»o lietuviai ne su košia peram:. 
Vėl ui konunistai būdami patys 
k'iiliai ieško už sa' ? kvailes-1 
mų. Sava sąryšį telaiko, jo 
-nes nepavydim, bdt vietos i’«ai-ll 
j betuvisi jų n rėme ir ne-Į 
r'n.s dėlto, kad tie draugai A’a 
sekėjai raudonųjų rusų, kurie 
inuųris kario lietuviams svetimi. I 
Musų nusistatymas — remti sa
vo liaudį, lietuvius, savo pri- Į | 
gimtą kalbą. Su Lietuvi yra 
linksmiau ir maloniau turėti 
reiKalą, ne kaip su nius.i engė
jais.—Meldinietis.

Bostono įvairybės
Kaip beįspėt moterų amžius?

Bostono moterys, mergos, 
gyvanašlės, šešiolikinėsį taip 
sumaišė pasaulį, jog ir Salia
mono galva nebesuriš galų su 
galais. Dalykas tame, kad pir
miau mergaitės dėvėdavo sijo
nus iki kelių ilgio, o gal dar ir 
ne tiek; moterys ir senmergės 
gi, iki žemės. Tokiu budu- iš 
drabužių vyrai galėdavo nu
spręsti moterų amžių.

Bet pastaruoju laiku taip vis
kas apvirto aukštyn kojom, 

I kad nOrs imk ir kraustykies iš 
proto. Iš užpakalio neatskirsi, 
kur jauna mergaitė, o kur bo
ba, nes dažnai pastarosios dėvi 
begalo trumpus sijonus, o mer
gaitės—iki želmčs.

Revoliucija parapijose.
Tarpe Bostono parapijų ir 

bažnyčių, kalbant bolševikiškai, 
įvyko revoliucija. Seniau eida
vo į bažnyčią parapijonai, o da
bar bažnyčia eina į parapijomis 
ir kartais net važiuoja. Ji pa
statyta ant keturių ratų, turi 
langus, bokštą ir važinėja sau.

leškojimas kvailesnių už save
Mus vietiniai komunistai, aiš

kiau sakant, komunistiškos da
vatkos, nors baigia nykti, bet 
vis dar girdimi. Darydami pa
rengimus varde savo kuopų ma
to, kad vietos lietuviai visai jų 
neremia. Sutvėrė iš savo trijų

komunistai

f

sandariečių 
pamatyti

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
AKIŲ LIGAS

Tik nežinia, kaip greitai p. 
šliakį išleis mister kun. Gar
mus. Jeigu Šliakis nepasisku
bintų išvažiuoti, tai Garmus 
gali jam galą padaryti. Gandai 
eina, jog statoma du stulpai su 
skersiniu. Tuomet sandarie- 
čiams jų redaktorius tektų pa
daryti šventuoju ir pardavinėti, 
jo paveikslą, kaip 
Kapsuko.

Laukiam teismo 
su Garmų. Norisi
kaip kovotojas dėvintis baltą ir 
atbulą apykaklę užpuls mažuti, 
menkutį, barzdųkia apžėlusį 
Šliakį. —Rauiinaitis.

PURITAN 
MALT

G E R B. Naujienų skai
tytojos i j skaitytojai 

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

KLHMS05
P 2027-29 SOUTH HALSTED ST. •

Mano Draugai
Dabar yra laikas nusipirkti grojiklį pianą. Mes dabar 
gavome du vagonus; kuriuos mes pasiūlome labai že
momis kainomis. Ateikite ir pasimatykite su manim, 
klauskite Mr. Buishas, No. 14, aš suteiksiu jums asme
nišką patarnavimą.

Augščiausios Ilųšies 
— Visuomet Vienodas. 
Kožnas kianas duoda 
tas pačias pasekmes. 
Jų3 nerasite kito kaip tik 
Puritan — kaip tik j j pa- 
ragausit. Jis yra turtingiau* 
sias, stipriausias malt ext- 
ract su geromis pasekmė
mis.
Jis yra geras tikrai para- . 
gavus.
Dvi rųšis — Plain Puritan 
Malt Extract 8 uncijų pa
kelis apynių ir Puritan Hop- 
Flavorcd Malt Sugar Sy- 
ruP- ^Jfl

PuriTan
M Al T

"Hlghett QuaHty’

Akinių pritaisymo mene
20 metų prityrimo

Mrs. MICHNIEVICZ- VIDIKIENE'
AKUŠERKA

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

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

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

■Tel. Blvd. 8188 
I M. Woitkewiel

BANIS 
AKUIBRKA 

j Turiu patyrimu 
I Pasekmingai pa- 
| tarnauju moto* 
Irimą prie gimdy- 
Irno kiekviename 
J atsitikime. Teikiu 
^ypatišką prižiūri* 
Ijimą. Duodu pa
barimus moteriam 
ir merginoms dy
kai.

3113 Soeth 
Halsted St.

Jei abejoti akimis, pasiteiraftk 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optomctriat 
T«L Boulevard <487 
4M» 8. Aehland Ava 
Kampu 47-toa vai 

1-roo lubabe

• Franklin’o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJėv nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriaurts pa- 
-snly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neė- mėnesius gydymo. Atsiųskite | 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
8252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorijai 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

f Dienomis: Canal
Telefonais •< * 8110. Naktį leieronaii -j Drexel 0950

( Boulevard 4186

341 • So. Halsted St.
Vai.: 9—10 A. M. ir po 8 vai, vak.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

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

Akinių kainos žemesnes kaip 
pas kitus.

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

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

Te. Boulevard 7679

Ar jums skauda galvą?
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti ?
Ar skaitant akys greit pavargsta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plunkančius taš

kus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios šviesai ?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

John J. Smetona
AKINIŲ SPECIALISTAS

1801 S. Ashland Avė,, 
Kampas 18 gatvės

Aht trecio augšto virš Platto ap- 
tiekos tainbariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos j.uo 9 ryto iki 9 vakare. 

Nedėlioj nepriimam ligonių

Town of
Lake

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
1545 W. 47th St.,

netoli Ashland Avė.
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino 
Universiteto)

SPECIALISTAS
Nuo visų skilvio ligų ir žarnų 
(specialiai prašalina tape-worm), 
Inkstų, reumatizmo ir nervų ne

sveikumus.
Geriausia egzaminacija X-Ray ir 

eleetronie, kuomet reikalinga.
Valandos kasdien nuo 8 ryto iki 

. 8 valandai vakare.

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4691 So. Askland Ava.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų lirą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

LIETUVIŲ DAKTARAI

Tel. Boulevard 1587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

iki 2 vai. po pietą.

Kerzheim grojikliai Pianai

$395.00

Naujienų Skyrius perkel
tas j naujų vietų.
Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

Daktarai kurių vardai čia 
padėti, yra pasirįžę tar

nauti lietuviams.

jienomis.
Dykai 20 rolelių, benčius, uždangalas, pastatoma 
liampa ir rolelių kabinetas.

Lengvais išmokėjimais, jei reikia.

Nauji Kimball grojikliai pianai

$445-OO

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
1616 W. 47th Street

............
Telefonas Boulevard

DR. S. A. L
Ofiso valandos 1
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

ard 1939
BRENZA

Ofiso tel. Boulevard 9693 
’ Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

arti Slst Street
Valandos 10—11 ryto; 2—3 po piet, 
7—8 vak. Nedaliomis 10—12 dieną.

z

NUPIRK

lama $60

Su roleliais ir benčiumi.
Lengvais išmokėjimais, jei reikia.

Mes taipgi užlaikome Cable Nelson grojiklius Pianus.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose tuętą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

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

■r

Typewriterį arba 
rašomą mašinėlę

Tuomi padarysi didelį smagumų 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraliniji ir 
greičiau galėsi parašyti laiškų ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir anglilkai ra-

Gaunamos

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Str, 

Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 8o. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
Valandoflt nu® 9 Ud 11 vai. ryto; 

bud 5t80 iki 7i8l vakare.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 8804 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St. Phoie 
Procpect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialia 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan SU Chicago, 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

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

Phone Boulevard 8038
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MONKIEWICZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted St

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

Canal 0257 I
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Kampas 18 ir Halsted St.

V

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Western Avė,
Tel. Lafayette 4146

Francuziškas Daktaras
u

Specialistas kraujo, odos, chroniš
ką ir slaptų lirų

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S. Ashland Avė., t-tt 
viršaus Ashland State Bank?

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:80 iki 6 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

Biuras 4848 Archer Avė.

Vai. nuo 12:80 iki 2 ir nuo 6 iki 8 

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette
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Vokietijos reichstagas 247 
balsais prieš 183 patvirtino 
valdžios programą, kuriame 
numatoma Dawtes’o raporto 
priėmimas. Už programą 
balsavo trys vidurinės parti
jos ir socialdemokratai; 
prieš jį balsavo monarchis
tai, fašistai, nacionalistai ir 
komunistai.

Yra keistas reginys ma
tyt, kaip komunistai balsuo
ja išvien su generolu Luden- 
dorfu ir grafu Reventlowu. 
Vokietijos darbininkams tai 
yra puiki lekcija.

Komunistai sako, kad jie 
priešinasi ekspertų planui 
dėlto, kad jisai reiškiąs “ver
gijos jungą” Vokietijos dar
bininkams. Bet tai yra gry
nas blofas. Ar gi monar- 
chistai ir kiti Vokietijos at
žagareiviai priešintųsi Da- 
wes’o planui, jeigu jisai iš- 
tiesų reikštų vergiją darbi
ninkams? Jie remtų jį vi
soms keturioms!

Antra vertus, kodėl gi tą 
planą priima stambiausioji 
Vokietijos darbininkų parti
ja — socialdemokratai? Tik 
iš proto išsikraustęs žmogus 
gali sakyti, kad socialdemo
kratai esą aršesni darbinin
kų priešai, negu buvusieji 
kaizerio generolai ir junke* 
riai.

Dalykas, vadinasi, yra vi
sai ne tame, kokią naštą de
da Vokietijos darbininkams 
Dawes’o raportas. Fakti- 
nai jisai jokios naujos naš
tos nededa, o tiktai nurodo 
būdą, kaip Vokietija gali pa-j 
kelti tą naštą, kurią jai jau.j 
yra uždėjęs Versalės trakta
tas.

Ta našta, be abejonės, yra 
labai sunki, ir ekspertų.pla
nas nepaliosuoja Vokietijos 
nuo jos. Bet pasiliuosavirfio 
galimybės Vokietija šioje 
valandoje juk ir neturi. Vi
sa, ko ji šiandie gali pasiek
ti, tai — kad Francija sugrą
žintų jai Ruhr’o sritį ir 
Reinlandą.

Taigi klausimas iš tiesų 
ir eina apie tai, ar Vokietija 
nori priimti ekspertų planą, 

kad atgavus Ruhr’o 
Reinlandą, — ar ne.

Jeigu monarchistai su ko
munistais sako, kad Da- 
wes’o raporto priimti narei- 

I kia, tai reiškia — jie sutin- 
I ka, ' kad Reinlandas ir 
I Ruhr’o sritis ir toliaus butų 
francuzų okupacijoje. Bet 
okupacijos tęsimas juk yra 
be galo pragaištingas Vokie
tijai ir ypatingai okupuotų
jų provincijų gyventojams— 
kaip tad monarchistai ir 
komunistai gali sutikti su 
tuo?

Čia mes prieiname prie 
tikrojo klausimo branduo
lio. Komunistų šukavimai 
apie “darbininkų vergiją” ir 
monarchistų deklamacijos 
apie “vaterlandą” šitą bran
duolį stengiasi užslėpti. Šios 
kraštutinės partijos stoja už 
ekspertų raporto atmetimą 
kaip tik dėlto, kad jisai tei
kia palengvinimą Vokieti- • • jai.

Ir monarchistai ir komu
nistai nori, kad suirutė ir 
skurdas Vokietijoje tęstųsi 
toliaus, nes jie iš to turi nau
dą! Monarchistai negalėtų 
nesvajoti apie respublikos 
nuvertimą, jeigu Vokietijoje 
gyvenimas įeitų į normales 
vėžes. Komunistai taip pat 
žino, kad ir jų pasisekimas 
priklauso tiktai nuo skurdo 
ir žmonių desperacijos.

Taip vieniems, kaip ir ant
riems jų “juo blogiau, tuo 
geriau.” Jie nori, kad Vo
kietija ,tolyn vis giliaus 
brisdama į skurdą, pagalios 
susilauktų katastrofos. To
kiam atvėjuje, generolai su 
junkeriais tikisi, kad jiems 
pavyktų vėl įsteigti monar
chiją, o komunistai turi vil
tį, kad laimėtų bolševikiška 
diktatūra.

Štai delko Vokietijos ko
munistai ir eina ranka už 
rankos su aršiausiais atžaga 
reiviais. Jų nelaimei te- 
čiaus tos partijos, kurios yra 
priešingos katastrofų politi
kai ir pilietiniam karui, turi 
daugumą reichstage. Repa
racijų klausimo išsprendi
mas ir susitaikymas su 
Francija, ačiū tam, yra už
tikrinti. ' O kuomet tas bus 
padaryta, tai kuo tuomet ga
lės demagogai mulkinti žmo
nes?

Darbininkų minios Vokie
tijoje, kurios buvo laikinai 
pašlijusios prie nacionaliz
mo ir bolševizmo, vėl sugrįš 
pas socialistus.

Apžvalga
DVEJOPAS SAIKAS. 

į Sandariečių laikraštis, “Dir
va”, rašo:

“...Mes nenorim 'būti ir in
ternacionalistai. Internacio
nalizmas yra geras didžiom- 
sioms tautoms ir pražūtingas 
mažoms.”

Kodėl internacionalizmas yra 
mažomsioms tautoms “pražū
tingas”? Šveicarija yra maža 
šalis, bet internacionalizmo te
nai reiškiasi daugiaus, negu be
veik visose kitose šalyse, švei
caruose beveik nėra šovinizmo, 
dėlto tenai gali draugiškai su
gyventi vokiečiai, franeuzai ir 
italai. Šveicarijoje randasi dau
gelis svarbesniųjų tarptautinių 
įstaigų centrai, dėlto ji, nežiū
rint savo mažumos, . Josią labai

kad ir “Dir-
pripažins, jo-

Bet su juo,
tautininkais,

žymią rolę pasaulyje. Ją visi 
gerbia ir su ja visos valstybės 
gražiai apseina.

Kita, dar mažesnė šalis yra 
Danija. Joje internacionalizmas 
yra taip stiprus, kad internacio
nalizmo partija—socialistai jau 
paėmė valdžią į savo rankas. 
Vienok negirdėt, kad dėl ei to 
butų kame nors kilę abejonių 
apie Danijos ateitį. Priešingai, 
net buržuazinėje spaudoje telpa 
pranešimų, kurie rodo, kad so
cialistinė valdžia sugebės Dani
jos reikalus vesti, dar geriau, 
negu pirmesnės valdžios.

Taigi faktai rodo, kad “Dir
vos” nuomonė apie internacio
nalizmą mažosiose tautose yra 
visai klaidinga. Mažonisioms 
tautoms internacionalizmas yra 
ne tiktai ne pavojingas, bet dar 
reikalingesnis, negu didžiom- 
sioms.

šitą tiesą “Naujienos” jau ne 
kartą yra aiškinusios, ir ją su
prasti gali kiekvienas, kas tiktai 
netingi pakilibinti savo smegenis. 
Internacionalizmįas juk yra nie
kas kita, kaip pripažinimas ki
toms tautoms tokių pat teisių, 
kaip ir savajai tautai. Interna
cionalistas gerbia kiekvieną tau
tą ir darbuojasi, kad tarpe visų 
tautų viešpatautų taika ir drau
giškumas. Na, ar gi neaišku, 
kad šitoks nusistatymas yra 
naudingas kaip tik tokiai tautai, 
kuri yra silpna? Internacionaliz
mas faktinai yra mažųjų tautų 
apsauga. Didelė, stipri tauta ga
li ir be internacionalizmo ap- 
seiti, nes ji pajėgia kumščia ap
ginti savo teises.

Nėra abejonės, 
vos” redaktorius 
gei tai yra tiesa, 
kaip ir su kitais
yra ta nelaimė, kad jisai tautų 
klausime laikosi dvejopo doros 
saiko. Kada musų tautininkai 
mato, kaip lenkai daro skriaudą 
Lietuvai ir kaip, jie persekioja 
lietuvius Vilniaus krašte, tai ji
sai dejuoja: “Vaje, kokie tie 
lenkai biaurųs! Kodėl jie žiuri 
tik savo tautos labo? Kodėl jie 
neatsižvelgia į teisingumą?” 
Kuomet musų tautininkai mar 
;o, kaip Francijos nacionalistai 
smaugia Vokietiją, tai jie pri
pažįsta, kad tai yra negeras 
darbas. Kuomet jie mato Vo
kietijos nacionalistus skelbiant 
neapykantą ir kerštą prieš 
?ranciją, tai jie ir juos peikia.

Nacionalizmą kitose tautose 
musų tautininkai, vadinasi, ne- 
aiko geru daiktu, ypatingai, 

, eigų tas nacionalizmas yra at
kreiptas prieš lietuvius. Kitose 
tautose jie geidžia, kad butų 
kiek galint daugiaus teisingu
mo, draugiškumo ir taikos dva
sios, t. y. internacionalizmo. 
Bet tik ne savo tautoje!

Savo tautoje jie internaciona- 
izmą smerkia. Visos kitos tau

tos, sako jie, tegu būna kiek ga
lint labiaus internacionalistiš- 
kos, o mes, lietuviai, turime bū
ti nacionalistai!

Tai yra ne tiktai nelogiška, 
bet tai yra ir praktikos atžvil
giu labai netikusi pozicija. Jei
gu kas nori gerą idėją įvykinti 
gyvenime, tai jisai turi visų 
pirma pats ją sekti, idant savo 
pavyzdžiu parodžius, kad ji yra 
gera. Tik pažiūrėkite, kas išei
na iš tų krikščionybės Skelbėjų 
darbo, kurie garbina Kristaus 
mokslą apie artimo meilę, bet 
patys skleidžia žmonėse neapy
kantą.

Socialistai atmeta tokį nenuo- 
sakų tautininkų nusistatymą. 
Jie sako: jeigu lietuvių tauta 
nori, kad galingesniosios tautos 
neskriaustų jos, tai ji turi kovot 
už tarptautinio sutikimo ir tei
singumo įvykinimą; o kad to 
pasiekus, tai ji pati turi šitais 
principais vadovautis kiekviena
me savo žingsnyje, šovinizmas 
ir nacionalizmas yra pragaištin
gi žmonijai, taigi jie yra pragai
štingi ir Lietuvai.

TAUTIŠKŲ IDĖJŲ KOŠE- 
LIENA.

“Vienybė” mėgina atspėti, 
Kokia galėtų būti ta “tautinin
kų partija”, kurią nori įsteigti 
Lietuvoje Pažangos šulai ir kai 
kurie kiti elementai. Ji atran
da, kad ta partija butų Vokieti-

HABJ1EN0S, UEIctgO, UI
[jos nacionalistų pamėgdžioji
mas ir todėl Amerikos sandarie- 
čiams ji butų nepriimtina. Pas
kui sako:

libera- 
tauti- 
tokia

rems
Vieny-
tarpu

“Amerikiečiai liberalai, 
ypatingai Sandara, negalės 
pritarti naujai Lietuvos tau
tininkų partijai, jau vien dėl 
šito tautininkų (Smetonos ir 
kitų. “N.” Red.) flirtavimo su 
bažnyčia. Amerikiečiai 
lai rems tiktai partiją 
ninku liberalų, jeigu 
Lietuvoje atsiras.”
Na, o, jeigu tokios partijos 

neatsiras, arba jeigu ji ilgai ne
atsiras, tai ką tuomet 
sandariečiai ? Pasak 
bes“, sandariečiai tuo 
remsią' valstiečius liaudininkus, 
“nes mes valstiečius liaudinin
kus visgi laikome gimstančia 
jauna Lietuvos liberali j a.”

Reiškia, liaudininkus sanda
riečiai rems ne dėlto, kad jie pil
nai jiems pritartų, bet tiktai 
dėlto, kad jie tikisi, jogei iš liau
dininkų su laiku išeis tikri libe
ralai. Rems ne už tą, kas liau
dininkai yra dabar, bet už tą, 
kas jie bus ateityje.

Pasirodo, tuo budu, kad san
dariečiai šiandie neturi Lietuvo
je partijos, kuria jie visiškai 
pasitikėtų, šitą prisipažinimą 
girdime iš jų po to,, kai jie šim
tus kartų gyrėsi, kad jie esą 
teisingiausi lietuvių tautos rei
kalų gynėjai. Gana juokingas 
dalykas: “teisingiausia” lietu
vių partija—o Lietuvoje jos vi
sai nėra!

Smetoniniai tautininkai san- 
dariečiams yra per daug nukry
pę į dešinę; valstiečiai liaudi-

Kuomet žmogus lakios 
kaip paukštis?

Galima tikrai sakyti, kad 
žmogaus noras lėkti yra tiek 
senas, kiek senas yra žmogaus 
atsiradimas pasauly. Manau, 
kad ir Adomas gausoje, nors ir 
visa kuo galėjo būti patenkin
tas, bet visgi pavydėjo paukš
čiams, kurie laisvai sau plasno
jo oro erdvėse. Nenuostabu, 
kad iš gilios senovės laikų, kiek 
tik siekia žmogaus atmintis, 
mes randame legendų, pasakų 
apie žmones paukščius. Taip 
graži graikų legenda pasakoja 
apie jų garsų dailininką Dedalą 
ir jo sūnų Ikarą, kurie norėda
mi pabėgti iš labirinito nuo sa
los Kreto, pasidarė sau sparnus; 
lėkė jie laimingai, bet karštuo
lis Ikaras, nepaklausęs tėvo, 
norėjo pasiekti saulę, O' sparnai 
buvo prilipinti vašku (silpna 
konstrukcija), vaškas ištirpo ir 
Ikaras krito į juras, duodamas 
geografams progos pavadinti 
tas juras jo vardu.

Nenusisekusių, mėginimų pa
mėgdžioti paukščiams buvo vi
sais laikais ir visuose kraštuose. 
Jeigu ir dabar, nežiūrint į jau 
aukštą aviacijos 
koks nors 
prisitaisęs
sparnus, mėgina lėkti kur nors 
nuo stogo, tai nėra abejonės, 
kad tokių drąsuolių visais am
žiais buvo nemaža, tik ne visi 
jie pakliuvo į istorijos lapus.

Daug laiko praėjo, nemaža
gyvybių buvo paaukota kol
žmogus sugalvojo ir pasidarė 
pagaliau aeroplaną. Prieš kele
tą metų visą 
kėlė žmonėse 
ziazmo lėkimai 
—80 kilometrų 
kokį nors siaurutį Lamanšą, o 
dabar žmogus tiek greit pripra
to, kad jau ne labai nusistebi, 
išgirdę apie didžiulį perlėkimą, 
pavyzdžiui, per Atlantikos van
denyną; lėkimai greitumo keli 
Šimtai kilometrų per valandą, 
jam atrodo jau paprasti. Aero
planas iškyla į paukščiui nepa
siekiamas erdves, gali skraidy
ti, vartytis ore ne blogiau už 
bet kurį paukštį, bet visgi tuo 
dar ne viskas atsiekta.

Nors aviacijos motorai yra 
jau gan tobuli (pavyzdžiui, kai 
kurie $eri keleivio aeroplanų 
motorai pralekia per savo gyve
nimą iki 100,000 kilometrų, t. 
y. tiek, kiek bus lekiant maž-

išsivystymą, 
Jonas ar Baltras, 
primityviu budu

pasaulį stebino, 
didžiausio entu- 
su greitumu 60 
per valandą per

................ ...... i— 

ninkai — per daug kairus. Tai čiojimu svarbesniais mechani
kos dėsniais.

Mokslininkai ir gamtos tyrį- 
nėtojai senai atkreipė domę į 
šį gamtos reiškinį. štai vieno 
vokiečių gamtininko aprašymas.

“Mes plaukiame jura. Vėjo 
stiprumas 7 metrai per sekun-

ko gi sandariečiai nori? “Vie
nybė” mėgina suformuluot po
ziciją tokios partijos, kurią ji 
skaitytų ideališka. Ve ką ji sa
ko:

“Reikia pripažinti, kad Lie
tuvoje dar nėra partijos, kuri 
butų išdrįsusi iškelti obalsį: 
‘Viskas Lietuvai, o Lietuva 
lietuviams/ ”
šitas obalsis yra niekas kita, 

kaip patnjėgdžiojimas ultra-mon- 
tanų (kraštutinių . klerikalų) 
obalsio: Viskas bažnyčiai, o baž
nyčia Dievui” (t. y. kunigams).

Kodėl “Vienybė“ neparodo nė 
tiek originalumo, kad net savo 
“ideališkos patrtijos” obalsiui 
formą skolinasi iš kunigų ?

Kokia gi to obalsio prasmė? 
“Viskas Lietuvai”, tai reiškia, 
kad jokių kitų tautų teisių nerei 
kia pripažinti; Lietuva privalo 
imti '“viską”—ką tik gali ptaimti! 

Tai yra lietuviškas vertimas 
“Deutschland ueber Alles”.

O ką reiškia “Lietuva lietu
viams? Tur-but tą, kad nelietu
viai Lietuvoje neprivalo turėt 
jokių teisių. Tai yra lygiai ta 
pati “idėja”, kurią skelbia patys 
atžagareiviškiausieji nacionalis
tai Lietuvoje — fašistai.

Tai ve koks “Vienybės” idea
las. Jo forma paskolinta iš kleri
kalų, o j o. turinys paskolintas 
dalinai iš kitų tautų imperialis
tų, dalinai iš fašistų. Ir kartu 
“Vienybė” sako, kad ji geidžian
ti gryno liberalizmo, bet kolkas 
remianti liaudininkus, kurie dar 
nėra tikri liberalai!

Tokios košelienos tur-but dar 
niekas nėra matęs.

daug tris kart apie pasaulį 
bet visgi jie kainuoja nepigiai, 
ir, bendrai, aeroplanas plačiai 
publikai kol kas- nėra prieina
mas. Paukštis lekioja sau jo
kių išlaidų nedarydamas ir šiuo 
atžvilgiu žmogui su juo susily
ginti nelengva, nes paukščio 
raumeJnų jėga yra kelias de
šimts kartų didesnė, ■ negu žmo
gaus (imant domėn svorį), ir 
užtat, kad ir tobuliausiai butų 
padaryti sparnai, mosuojant 
jais žmogui palėkti pajėgų ne
užteks. TĮaigi norint lėkti bef 
motoro, lieka tik pamėgdžioti 
tokius paukščius, kurie išnau
dodami vėjo energiją, skrieja 
neplasnodami sparnais. Šiuo 
principu yra padaryti planerai 
t. y. lengvučiai lėkimo aparatai 
(18—75 klgr. svorio), panašus 
į aeroplaną tik be motoro. Pirm, 
negu buvo išrastas aeroplanas, 
mėginimų su planerais jau bu
vo daroma. Aeroplanui atsira
dus, planerai ilgą laiką buvo pa
miršti, ir tik didžiajam karui 
pasibaigus, mėginimai su jais 
prasidėjo iš naujo.

Trumpu laiku šie mėginimai 
davė tokių gerų rezultatų, kad 
kai kas net pradėjo svajoti, ar 
negalės šie bematoriniai apara
tai pakeisti aeroplanus. Ištik- 
rųjų, prancūzui Thoret pavyko 
paprastu (tiesa, gana lengvu) 
aeroplanu “Hanriot H. D. 14”, 
išjungus motorą, pralekioti 7 
vai. 03 min. (Afrikoje, ties Bis
kra, 1923 m.).

Išgirdęs apie tai ne vienas 
gal pamanė, kad ką gi, reikia 
tik musų . alkunams pasimokyti 
lekioti su vėjo pagalba ir išme
tus sunkųjį motorą ir benziną, 
pasiimti keleivių ir bagažo, arba 
jei ne, tai bent tarpais, išjun
giant ilgesniam laikui motorą, 
sutaupyti tokiu budu benziną.

Šiam klausimai išaiškinti pa
žiūrėkime pirma kokiu budu 
vyksta paukščių lėkimas su vė
jo pagalba, ir ko mes ištikrųjų 
galime laukti iš planeru 'išsi
vystymo.

Mes žinome, kad pakelti ko
kiam nors svoriui į viršų, turi
me pavartoti jėgą, pridėti tam 
tikrą darbą, todėl kai kurių 
paukščių likimas nemosuojfant 
sparnais ir visgi judant gan 
greitai prieš vėją ir kylant į 
viršų, atrodo mums lyg pasity-

septin- 
nebuvo

skrieja 
negu juros, 
pavyzdžiui,

paukštį atgal, 
sugalvota daug 

ir prie galutinio 
iki šiam laikui 
n prieita. Taip,

Albatrosas lengvai jurų ban
gos iškeliamas aukštyn. Jis iš
skečia sparnus ir be jokių pa
stangų pakyla nuo vandens. Iš 
pradžių jis turi dar mažą lėki
mo greitį, kuris tuojau didėja, 
ir mes matome galingą paukštį, 
kaip jis, regimai, be mažiausio 
jėgų įtempimo ištisas valandas 
seka musų laivą, keisdamas 
dažnai lėkimo kryptį ir aukštį: 
tai jis beveik liečia bangų vir- 
šunes, tai skrieja virš laivo stie
bų. Mes stebimės, kaip tai ga
lima lėkti be jokio sparnų plas
nojimo. Užtektina paaiškini
mo mes tam nežinome”.

Kad sužinojus, kiek ilgai te
sės taip paukštis skristi, vienas 
jurų kapitonas ištepė dėgutu 
pagautam albatrosui kaklą ir 
krutinę ir paleido. Nors laivas 
ėjo greitumo apie 9 kilometr. 
per valandą, tačiau pažymėtas 
paukštis sekė jį ištisas šešias 
dienas: nakčiai užstojus matyt 
jis buvo prie laivo, ir,dienai 
brėkštant tęsė nenuilstamai sa
vo lėkimą toliau. Tik į 
tą dieną iš ryto jo jau 
matyti.

Sausumoj paukščiai 
paprastai kitaip, 
Vanagus garnius, 
męs matome dažnai darant ore 
ratus ir kylant tokiu budu į 
viršų.

Mokslininkai senai stengiasi 
surasti tinkamą panašių reiški
nių paaiškinimą

Pasakyti vien, kad tai vėjo 
jėga neša ir palaiko paukščius 
tas dar toli gražu nėra tokio 
lėkimo išaiškinimas. Kad ir 
stiprus butų vėjas, bet kaip 
gi galės paukštis neplasnoda- 
mas sparnais judėt pirmyn 
prieš vėją, nesileisdama žemyn 
ir net kildamas į aukštį, juk 
vėjas tai yra judanti oro masė, 
ir turėtų nešti 
Šiuo klausimu 
visokių teorijų 
sprendimo dar 
kaip reikiant 
damas daro sparnų galais, to
kius mažus ir greitus judesius 
(iki 18 per sekundą), kad mes 
jų pastebėti negalime.

Bet tuomet paukščiui negalė
tų užtekti jėgos lėkti, kaip mes 
matėme, ištisas dienas be poil
sio.

Bendrai, ši teorija yra regi
mai silpna, ir čia aš apie ją ne 
kalbėsiu. Daug pilniau ir tei
singiau paukščių skriejimą pa
aiškina teorija apie nelygaus 
vėjo energijos išnaudojimą. Da
lykas tas, kad Vėjo stiprumas 
visą laiką kitėja, kaip aukščio 
taip ir laiko įtakoje: juo aukš
čiau, juo stipresnis paprastai 
yra vėjas (pavyzdžiui, 500 met
ikų aukštyje vėjas beveik dvi
gubai stipresnis, negu prie že
mės) ; o mažame laikotarpy vė
jas spėja taipogi daug kartų 
padidėti ir vėl sumažėti, antra, 
vėjas ne visuomet ir ne visur 
turi horizontalę linkmę; dažnai 
jis turi krypti šiek tiek į viršų, 
pavyzdžiui, prie kalnų iš pusės 
atkreiptos prieš vėją. Bendrai 
oro sluoksniai niekuomet nėra 
pilnoj pusiausvaroj ir juose vi
suomet esti įvairių srovių. Vėjo 
stiprumo ir linkmės nuolatinis 
keitimasis duoda tą energiją, 
kuria naudojasi paukštis ir ku
rią reiktų mumjs išmokti tinka
mai sunaudoti.

Pažiūrėkime, kaip tai galima 
atlikti, šiam aparatui pirmyn- 
eigą duoda svorio jėga, kuri 
traukia planerą įkampia link
me ’ žemyn, panašiai, kaip svo
rio jėga verčia kokį nors rutu
lį ristis nuolaidžia plokštuma 
žemyn. Tokiu budu mums aiš
ku, kad planeras galės lėkti iš 
aukštesnės vietos į žemesnę, vis 
vien ar tai butų pavėjui ar prieš 
veją. Bef kaip gi jis galės pa
kilti į viršų arbą bent laikytis 
ore tame pačiame aukštyje? 
šiam reikalui pįaneras turi iš
naudoti vėjo nelygumas, tiek 
kylančias oro sroves, tiek ir vė-
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Ijo stiprumo kitėjimą. Pavyz
džiui, planeras lekia nuožulniai 
žemyn prieš vėją, staiga vėjo_ 
stiprumas urnai padidėja, šiuo 
mjomentu planeras gauna dau
giau palaikančios jį jėgos ir gali 
šiek tiek pakilti aukštyn. Po to 
jis vėl bus priverstas pamažu 
leistis žemyn, iki gaus progos 
iš naujo pasinaudoti tinkama 
oro srove. Darydamas ore ra
tus, lėkdamas kartais pavėjui, 
kartais prieš vėją, planeras, 
stipriomis oro srovėmis esant 
gali ilgai išsilaikyti ore. Bend
rai imant, vėjo energijos tinka
mas išnaudojimas žmogui yra, 
be abejo, sunkiau įvykdomas, 
negu paukščiui, nes žmogus be
gali taip gerai nujausti ii' lai
ku sunaudoti įvairių vėjo at
mainų. Paukštis ir nemosuoda
mas sparnais gali keisti jų iš
vaizdą ir plotą, suglausdamas 
siek tiek ir vėl juos išskėsda
mas, prisitaikindamas prie vė
jo stiprumo, žmogui savo kon
strukcijose tai įvykdyti sunku. 
Užtat planerai pasiekia kol kas 
gerų rezultatų tik tokiose vie
tose, kur yra itin stiprių, ky
lančių į viršų srovių. Tokio
mis vietomis yra paprastai pa
kalnės arba jurų pakraščiai. 
Rekordiniu lėkimu dėl savo il
gumo laikomas prancūzo Bar- 
bot lėkimas planeru “Devoiti- 
ne”, kuris sausio mėn. 1923 
metų pralakstė Afrikoje ties 
Biskra 8 vai. 53 min. Toje pat 
vietoje kitas lakūnas pakilo 
planeru net iki 630 metrų aukš
čiau išlėkimo' vietos, o lakūnas 
Thoret ten įvykdė savo lėki
mus ant aeroplano, išjungęs mo
torą, apie ką jau minėjau.

Pakol kas planerai pakilę le
kioja paprastai tik toje vieto
je, kur randa tinkamų oro sro
vių, ir nors pasilaiko ore ilgai, 
bet toliau kaip keletą kilomet
rų -nenulekia. Jurų paukščių 
pavyzdys, kurie lekia neplasno- 
dami sparnais kartais labai ilgą 
laiką, rodo miums, kiek toli dar 
žmogus yra atsilikęs nuo paukš
čių. Bet galima laikyti pilnai 
įvykdomu, kad kai kuriose vie
tose, pavyzdžiui, virš kalnų, ar 
jurų pakraščiais, žmogus galės 
ateity ir su bemotoriniu laksty- 
tuvu perlėkti didelius atstumus. 
Bet šiaip ar taip, toks lėkimas 
vis tiek pareis nuo vėjo. Bet ir 
skriejantis paukštis ne visuo
met vien tik lekia sau išskėtęs 
sparnus; kartais ir jam tenka 
pamosuoti. Taigi ir planerui 
bus galima vartoti lengvą atsar
ginį variklį, kokių nors 5 ar 6 
H. P., kurį galima bus laikinai 
naudoti, trūkstant ore vėjo pa
laikymu jėgos.

Panašių oro motociklų suda
rymo mėginimų jau yra daroma 
ir atsiekta neblogiausių rezulta
tų.

Bet kaip dviratis žemėje ne
galės niekuomet pakeisti auto
mobilių, taip ir planeras ore 
neatstos niekada greito, stipro 
ir galingo 
ne baisios 
atmainos.

Bendrai 
sportyvės reikšmės, suteikdami 
žmpgui malonų jausmą paukš
čiu lėkti.

Planero padarymas kaštuoja 
visai ne brangiai, degdama me
džiaga aikvoti jam nereikalin
ga, ir tokiu budu įsigyti plane- 
rą galės bevelik kiekvienas; ir 
pagaliau žmogus turės progos 
palekiot jei ir ne taip kaip 
kregždė, tai bent panašiai,' kai 
garnys.

Užtat visuose kraštuose yra 
dabar didelio susidomėjimo be
motoriniu lekiojimu. Musų avia
cijoje taipgi rengiama šiais me
tais padaryti mėginimą su savos 
konstrukcijos planeru.

—V. lt. A. Gustaitis.
[“Lietuva”]

aeroplano, kuriam 
yra bet kokios vėjo

planerai galės turėti

ATMETĖ SUMANYMĄ PA
SKOLINTI VOKIETIJAI 

$25,000,000.

WASHINGTON, birž. 5.
Senatas atmeti senatoriaus 
IIoweH’io (rcp., Nebr.) rezo
liuciją, kuria jis proponavo pa
skolinti Vokietijai 25 milionus 
dolerių, kuriais ji galėtų pirk
tis Amerikoj maisto reikmenų.

M
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Iš Vokietijos ekonomikos
[“L.’’] Nežiūrint kai kurių 

pozityvių simptomų Vokietijos 
ūkis tebėra krizyje, kuris prasi
dėjo pereitų metų gale.

Apie sunkenybių laipsnį liu
dija konkursų statistika. Infla- 
cijos metu konkursų skaičius 
mažėjo ir stipriausio markės 
kritimo metu 1923 m. lapkričio 
mėnesyje pasiekė mažiausios 
cifros: 8. Nuo gruodžio mėn. 
padėtis pakitėjo šitaip: 
gruod.

mėn.
17

dėjo tuoj po markės stabilizaci
jos ir su ja surištu optimizmu, 
kuris bendrai imant čia,. 
būt, niekados netrūksta.

Prancūzijos skolininkas 
kirmija spekuliavo savo skolin
tojo bankrotu, nenumanydama, 
kad juo sunkesnė bus skolinto
jo padėtis, juo didesni bus jo 
reikalavimai reparacijų dalyke. 
Šita spekuliacija, kurioje užsi
angažavo ne tik bankai ir įstai
gos, bet ir platesni sluoksniai, 
pasibaigė fiasco, kurį prancū
zai pavadino “finansine Marna”. 
Nepasisekimo 
likviduojamos

Bet žymi dalis

tur

pasekmės buvo 
balandžio mėn.

reikia likvi
duoti dar pt|r ultimo gegužės 

m. Su šituo krachu susirišo 
dar vertybinių popierių kurso 
kritimas. Paskutiniais infla- 
ei jos metais akcijų kursai kilo 
šimtais ir tūkstančiais procen
tų, 1924 metų gale tendencija 
susilpnėjo. Kaip tik tuo metu 
susidarė prielanki konjunktūrų 
Paryžiaus 
laikytojai, 
kietijoje ėmė pardavinėti akci- 

[jas, kas iššaukė dar didesnį kur
so puolimų. Po to atėjo krachas 
frankui, priverstinas akcijų par
davimas bankuose ir t.t. Per 
dvi paskutines balandžio savai
tes kai kurių akcijų kaina krito 
50%.

Vis 
ligšiol 
ūkio. 
Saniei*ungskrise. Pirmoje eilė
je dėl jo nukentėjo neprodukty-l 
vinio pobūdžio įstaigos, įsteig-| 
tos inflancijos metu spekuliaci
jai (Inflationsgruendungen) .At

saus. vas. kovo bal. 
mėn. mėn. mėn. mėn.
21 41 68 133*

Bijoma, kad gegužės mėn. 
padėtis dar pablogės. Ypatin
gai chemiškų produktų, manu
faktūros ir javų prekybos sri
tyje. Gegužės mėn. mokėtinų 
pasižadėjimų suma dar neap
skaityta, bet manoma, kad ji 
bus didesnė, kaip balandžio mė
nesio. žymių jų dalį sudaro 
pasižadėjimai, padaryti dėl ne
laimingai pasibaigusios speku
liacijos franko kritimu, kuris, 
savo laiku sukėlė čia daug vil
čių, kaip ir kitos paskutiniais 
metais dažnai Vokietijoje atsi
randančios politinės ir ekonomi
nės iliuzijos. . , V:

Krizio priežastys, bendrai 
imant, yra šios: pinigų ir kre
dito stoka, sumažėjimas išveži
mo į užsienius ir dideli nuosto
liai dėl nepasisekusios spekulia
cijos franko kritimu. L

Inflacijos metu Reichsbankas, 
Havenšteino vedamas, plačiai ' 
kreditavo popierinių markių 1 
prekybų ir pramonę. Tuo budu 
tam tikri sluoksniai turėjo ga- troje eilėje eina įstaigos, spe- 
limumo, o kredito ir markės kukavusios franko kritimu. Pir- 
kritimo dėka, susidėti kapita- mųjų išnykimas nepadarys per
lus, kurie nežiūrint vyriausy- daug žalos, nes šitos, jei galima 
bes priemonių buvo išvežti į pasakyti, parazitinės įstąįgos 
užsienius j Skandinavija, Olan- nebuvo surištos su visa'siste- 
dija ir Šveicarija, ir kurių su- .ma, bet plaukė paviršium. Kas 
gražinimo klausima svarstė,1 dėl kapitalų stokos, tai čia ma- 
ekspertų komitetas. Įsteigus ‘ ' ....... '
Rentenbankų ir įvykdžius pini
gų reformų, kreditas buvo su
varžytas ir duodamas tik trum
pam laikui, be to markės spe
kuliacija pasidarė negalima, ly-1 
giai kaip tokia padėtis, kada 
fabrikas, gavęs dolerių kredito 
ir paleidęs juos į apyvartų, už 
menesio grąžindavo bankui tik 
šimtą jo dalį, o kelių šimtų 
nuošimčių pelną įsidėdavo į ki
šenę.

Balandžio mėnesio gale Ren- 
tenbankas sumažino kreditą ligi 
minimum. Žemiau 5% mė
nesiui gauti pinigų bankuose ne
galima. Vienai dienai imama 
1/8—1/10%.

Užsieniuose vokiečių gami
niai su kitais kainos atžvilgiu 
(kaip inflacijos metu) konku
ruoti negali. Užsienių rinka 
sumažėjo, prekybinis balansas 
pasyvus. Ligi šiolei yra tik da
viniai iš tekstilinės industrijos, 
už skusio ir vasario mėnesius, 
būtent:

(milionų aukso markių) 
Įvežta Išvemta 

Medv. ir gamtinių .. 214,0 
Vilnos ir gaminių 
Šilko ir gaminių 
Linų ir t.t.........

Tuo tarpu 1913 
saisj įvežta buvo už 1 milijardą 
mk., o išvežta už 1,4 mil. mk. 

Spekuliacija franko t kritimu 
buvo iššaukta, tur būt daugiau 
sentimento, kaip šaltos kalku- 
lacijos. Franko kritimas prasi-

Prokuroras gi rengiasi prie 
dviejų bylų, nes gavo prieš 
juos du apkaltinimus: išvogi
mo tikslu reikalauti išpirkimo 
ir žmogžudystes. Abu prasi
kaltimai gali būti baudžiami 
mirtimi. Jis rengiasi prie dvie
jų bylų todėl, kad jei dėl vie
no kurio prasižengimo jie lik
tų išteisinti, pripažinti nesvei
ko proto ar liktų nuteisti tik 
trumpam laikui kalėjiman, tai 
prokuroras galėtų juos teisti 
antru kartu dėl kito apkaltini
mo.

Jauni milionieriai, kurie da
bar sėdi pavieto kalėjime, jau 
pilnai prisitaikė prie kalėjimo 
gyvenimo 
kaliniais, 
džių laikėsi nuošaliai, 
populiarus pasidarę 
ir visi kaliniai noriai

Prailgins niekurias gat 
vekariy linijas

gatvekarių kompani- 
prailginti aštuonias

K ‘

ES

Vis dar nesusitaiko.

biržoje ir popierių 
užsieniuose ir Vo-

dėlto rodosi, kad krizis 
nėra labai giliai palietęs 
Patys vokiečiai vadina jį

r.oma, kad stabilizavus bendra 
padėtį (Golddiscontobank, repa
racijos, rinkimai į parlamentų) 
svetimiems kapitalams susida
rys pelninga konjunktura^-F.

CHICAGOS
ŽINIOS

Nevartosią milijonu gyni 
mui milijonierių žmog

žudžiu

176,2
.... 28,7
.... 26,7

metais

85.8
68,6
25,2
44,6

Jaunų milionierių žmogžu
džių tėvai Nathan Lcopold ir 
Albert H. Loeb per savo advo
katų Clarence Darrow paskel
bė, kad jie nemano vartoti sa
vo milionų dolerių 'gynimui 
savo sūnų, kurie prisipažino 
užmušę l^ito inllioi^iciĮialUs sū
nų Bobert Franks. Nebusiu 
samdoma daugiau advokatų 
negu reikia paprastam apgyni
mui ir jie nekliudysią įvykinti 
teisingumui. Taipjau nebusiu 
mokama daugiau protinių ligų 
ekspertams, negu kad papras
tai būna mokama.

Iš šio jų pareiškimo matyt, 
kad jie bandys teisinti savo vai
kus kaipo esančius nepilno ar 
nesveiko protft.

ir susidraugavo su 
nuo kurių jia išpra- 

Jie net 
kalėj imc 
jų klau-

Leopoldo Jr. ir Loeb byloj 
naujausios žinios lietu
viams per “Naujienas”

Naujienų reporteris Raga
nius yra siunčiamas krimina
li n teisman, kad sekus tų taip 
dideliai skandalingų žinių — 
nužudyme Franks’o — Chica
gos milionieriaus 
nužudė kiti du 
kai.

Ši byla bus 
tuomi, kad šiai

' riama $25,000,000. Yra pasam
dyti geriausi Amerikos advo
katai, kad apgynus žmogžu
džius ir padarius juos bepro
čiais.

žmogžudžius kaltina valdžia- 
valstija, teisina advokatai Cla- 
rancc Darro/vv ir Bacharach.

Tai didelis klausimas, kuriuo 
susidomėjus visa Amerika. “Ar 
teisybė paims viršų, ar pini
gai?”

Visi skaitykit Naujienas 
tėmikit.

sūnaus. Jį 
milionierių vai-

begalo svarbi 
bylai yra ski-

BULIUS NUDURĖ ŪKIŲ 
EKSPERTĄ

ir

70
Har- 
ukio 
pri- 

vice-

Grynos Ilolstein veisles bu
lius, sveriantis daugiau kaip
l, 700 svarų, preitų ketvirtadie
nį nudurė John Lutfring,
m. , manažerį International 
veste r Co. bandomojo 
ties Hinsdale, 111. Bulius 
klauso tos kompanijos
prezidentui Utley ir buvo pa
skolintas ukiui. Jis užpuolė 
Lutfring kada pastarasis bandė 
jį įvaryti į tvartų, kur jis vi
suomet buvo laikomas.

Lutfring buvo taip subady
tas bulio, kada jį atgynė kiti 
darbininkai, kad už dešimties 
minučių pasimirė, 
teismas nusprendė 
šauti.

Lutfring daugiau
metus dirba tai ūkio padargų 
kompanijai ir jis yra lankęs 
veik visose pasaulio šalyse, kur 
tik ūkio padargai yra vartoja
mi.

Koronerio 
bulių nu-

kaip 43

Nuteisė korimui negrų.
Pereitų penktadienį jury nu

teisė pakarti Wm. Havvkins, 41 
m. negrų, kuris kiek laiko at
gal barny užmušė (mokyklos 
janitorių Dudleu McKinley, su 
kuriuo jis dirbo.

Illinois prekybos komisijos 
įsakymu, 
ja sutiko 
linijas ir prie niekurių jau pra
dėjo darbų.

Bus prailgintos šios linijos:
Kedzie Avė. nup Foster Avė. 

iki Bryn Mawr Avė.
Fullerton Avė. nuo Long Avė. 

iki Central Avė.
Belmont Avė. nuo Central 

Avc. iki Cicero Avė.
LaSvrencc Avė. nuo Broad- 

way iki už Sheridan Rd.
Mihvaukee Avė. nuo Carmen 

Avė. iki miesto rybų.
71 gatvės nuo Western 

iki California Avė.
59 gatvės nuo Kedzie 

Central Park Avė.
Western Avė. nuo 71 iki 75

Nors jau keli mėnesiai yra 
vedamos derybos tarp miesto 
ir gatvekarių kompanijos apie 
pardavimų miestui gatvekarių, 
bet prie jokio susitaikymo dar 
neprieita. Svarbiausias nesusi
taikymas yra dėl kainos, 
dėl

mą

miestui veikiausia 
vasarų spręsti apie 
gatvekarių.

To- 
neteks 
pirki-

ex-ka- 
įgasu pasisam- 
namuose 1460 
kad nepasilikti 
išeimininkams,

konai perka bilelus, kad buvus 
šiose ristynėse utarninko va
karų.

įvykstančios ristynes sukėlė 
daug ginčų tarpe lietuvių, ‘ ame
rikonų, o ypatingai Chicagos 
Universitete. (

“Nejaugi Sarpalius yra toks 
geras?” — visi kalba.

Bile tai jau parsiduoda Nau
jienose, jų skyriuje Bridgepor- 
te ir pas p. Meldažį. Pirkite bi- 
letus iš kalno.

* *

Avė.

iki

Nors miestas reikalavo, bet 
kompanija nesutiko prailginti

31 gt. nuo Kedzie iki Craw- 
ford Avė., Robey nuo 63 iki 
69 gat., 47 gat. nuo Kedzie iki 
Archer Ąve. Apie šių linijų 
prailginimų bus svarstoma vė
liau.

Darbas prie prailginimo tų 8 
linijų kainuos daugiau kaip 
$1,006,000.

TRYS VAIKAI UŽMUŠTI
Pereitų penktadienį automo

biliai užmušė tris vaikus, o 
vienų vaikų ir moterį sunkiai 
sužeidė. Dviejuose atsitikimuo
se automobilistai tapo areštuo
ti.

Vaikas užmuštas vagone.

Otto Zimmerman, 13 m., 1322 
Cullerton Avė., važiavo pasi
slėpęs tavoriniame vagone, ku
ris buvo pilnas lentų. Vagonų 
įstumus į John A. Gaugėr Lum- 
ber Co., 1444 W. 22 St., kiemų 
ir atsimušus į kelio pertvarų, 
lentos pasijudino ir sutriuški
no vaika. v

Vakar kylęs gaisras sename 
Atlas name, 352 River St., pri
darė nuostolių už $60,000. Vie
ptas ugniagesis liko sužeistas. 
Tas namas buvo pabudavotas 
tuoj po Chicagos didžiojo gais
ro ir liks nuverstas taisant 
South Wate? gatvę.

Stanley Olson, 9 m., 5704 Ma- 
ryland Avė., tapo sugautas ban
dant padegti savo namų. Užda
rytas jaunuolių name, jis prisi
pažino, kad jis ir kiti du vaikai 
pastaruoju laiku Hyde Park disx 
trikte padegė daugiau 
sėtka namų.

kaip de-

2234 N. 
namo iš

Kada Donald Zingel, 
Halsted St., sugryžo 
darbo, jis rado savo pačių negy
va, nutroškusių nuo gazo. Mano
ma, kad ištiko nelaimė: verdan
tis vanduo užgesino ugnį ir ji 
nepajuto kaip virtuvė priėjo pil
na gazo.

Joseph Robertą, 27 m., 1305 
Edgemjont PI., pora mėnesių 
atgal atvyko į Amerikų. Vakar 
nežinomi du piktadariai jį nušo
vė netoli jo namų. Priežasties 
užmušėjistes nežinoma.

kad jis risis su Banccvičiu, bet 
Bancevičius pasiuntė ponų Du- 
dinskų.

Kamarauskas atvyksta Chi- 
cagon ir pasirodys musų publi
kai ketverge School Hali svet. 
Tame pat vakare risis Bance- 
viČius su Biftun. t

♦

Joseph Kubilą, 23 m. 
reivis nusižudė 
dęs kambarį 
Bryant PI. Bet 
skolingu namų
jis pCriiko raštelį, kuriame atsi
prašė už padarytų jiems ne
smagumų ir paliko $2 apmo
kėjimui už gasų, kurį jis su
naudojo nusižudymui.

Taipgi šioms ristynėms ne 
juokais rengiasi ir J. Bancevi
čius. 
ler.. 
pats 
taip 
savo
žcla. Jis utarninke ritasi su 'D. 
Dudinsku. Nors buvo skelbta,

Jis ritasi su Marty Cut 
“Dailus franeuzas”
Košt La Bouche, kuris 
sujudino musų publikų 
dailiom • ristynėm su Po-

• *| •
Kada baigiasi sezonas risty- 

jnių, tai duodama sporto my
lėto j ams kuogeriausius risti- 
kus, kad gerai užbaigus sezonų.

Visi sportai privalo būti 
utarninke Meldažio svetainėje.

tas *

Fdderalinis teisėjas Wilker- 
son užvakar išdavė injunetioną 
ir, uždarė vieniems metams J.7 
saliunų.

Illinois Central traukinys 
prie 36 gatvės užmušė ant vie
tos vakar Henreta Martinez, 
metų, 545 W. 42 Str.

Gutleris laimės?

30

Visi kalba, kad Sarpalius 
neatsilaikys prieš Cųtlprį. Ang
lai žada užšturmuoti p. Melda- 
žio svetainę. Anglai ir ameri-

JIEVA GUDZEVIčIENfi
, mirė birželio 6 d., 1924 m., 1 

vai. po piet, 32 metu amžiaus. 
Kilo iš Kauno apskričio, čekiš- 
kio parapijos, čekiškio valsč. 
Išgyveno Amerikoj 14 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Vincentą ir 4 vaikučius: 
Juozą, Antosę, Genovaitę ir 
Vincentą, pusseserę E. Meilu- 
nienę, pusbrolį A. Sabaitį; gro- 
lį, seseris ir daugiau giminių 
Lietuvoj. »*• •. > > n i .i j • »

Kūnas pašarvotas 1318 So. 
49th Court, Cicero. Laidotuvės 
įvyks panędėly, birželio 9 d., 
1924, 2 vai. po pietų,' iš namų 
į Tautiškas Kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. Laidotu
vėms patarnauja grab. I. J. 
Zolp„ Tel. Blvd. 5203.

Nubudę
Vyras Vincentas ir Vaikučiai.

Zbyško galanda dantį ant 
Sarpaliaus. Sarptalius griebs 
Zbyšką, jeigu jis laimės su Cut- 
Leriu utarninke.

STEPONAS STANKUS
Persiskyrė* su šiuo pasauliu, po 
sunkios ligos, bii’želio 7 d., 3:40 
po pietų, sulaukęs 56 metų am
žiaus; paėjo iš Velaišių kaimo, 
Kuršėnų valsčiaus; Amerikoje 
išgyveno 14 metų; paliko dide- 
lianre nuliudime dukterį ir žen
tą Petrauskus ir brolį St. Stan
kų Amerikoje ir moterį, dvi 
dukteris ir sūnų Lietuvoje.

Laidotuvės įvyks birželio 10 
d., 8:30 v. ryto, iš namų 6219 S. 
Whipple St., Marijos Panos Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčią, 
Brighton Park ,o iš ten į ŠV. 
Kazimiero Kapines.

Visus gimines, drąugus ir pa
žystamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Palieka nubudę
Duktė,, žentas Petrauskai 
ir brolis Stankus.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo 

pranešimą iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės 
Banko, kad siųstieji iš Amerikos pinigai tapo 
pilnai išmokėti sekantiems asmenims, ir prisiun
tė kvitus su paėmėjų parašais. z;

i Pinigus gavo:
827/21178•— A. Sabanskis 
827/21193 — J. Bukauskienė 
827/21195 — Z. Balauskaitė 
54326 — Tomkytė 
816/54403 — J.iKaveckis 
818/54412 — A. Burbaitė 
818/54416 — V. Klimas* 
819/54427 J. Klikna 
819/54430 — M. Kasparaitienė 
819/54436 — O. Lukaitienė 
821/54442 — J. Januševičaitė 
823/54446 — A. Jaruškevičiui 
823/54452 — J.yPocevičius 
824/54458 — J. Marčiulioniui 
827/54479 — J. Mankevičienė 
95630 — A. Bočiui 
95682 — J. Jonušui 
819/95683 — A. Danopui 
819/95686 — A. Damanskiene 
819/95687 — O. Urbonienė 
823/95691 —’P. Kučinskienė 
823/95695 — M. Šatkauskas 
823/956981— U. Kareivienė 
827/95707 — M. Buividienė 
794/20475 ’— M. Tenikaičiui
20476 — T. Savickui
20477 i— K. Palčauskui
20480 — J. Laureckas
20481 B. Kašcicui
20482 — B. Paražinskiene
20484 — K. Stumbriui
20485 — J. Butvilui 
20487•
54333 — Viekšnių Vieš, knygyn.54343 — J. Varnagis '•
95640 — B. Tamašauskienė
95641 — B. Rotovičaitei 
795/20492 — M. PilUiene 
20494 — P. Norvilui 
20499 — K. Kubilskię 1
20501 — P.^Ambrazas
20502 — P. Ramanauskis 
95643 — G. Butavičaitė 
807/20699 — A. Mikšiui ei 
20703^— V. Prielgauskiui 
20707 — O. Savickienei 
.20709 — M. Zakevičiutei 
20710 — K. Lukauskienei 
Tel. ,14/IV —‘|M. Juškaitei 
Tel. 18/IV — L. Mceikienei 
čekiai: 
5526 — J. Vaitkus

žalis
K. Keršnauskas

Gudmanas

Peivėnų Klebonui

5568 — M. įGiedgaudaitė 
5572 — A. Kriukas
5584 — Liet. Raud. Kryžius 
5597 — K. Bielinis- 
5600 — J. Vileišis 
5617 — B. Sruoga 
796/20510 — D. Dauginaitė 
20513 — S. Demiantas 
20515 — B. Barkauskienė 
20517 — A. 
54338
797/20518 — A. Rukštelienė
20524 — M. Karbauskaitė
20525 — O. Kašliauskienė
20526 — N. Dementienė
20527 — M. Karušaitienė
20528 — K. Valickas 
20531 —'D. Pocienė 
20535 — Fr.
20537 — K. Strižigauskas 
95645 — M. Saudargienė 
798/20552 — V. Kudis
20557 — P. Čepulionis
20558 — O. Jaukienė
20559 — jE. Teresienė
20560 — E. čepauskiene 
20562 — J. Scesnolevičia
20564 — B. Bartkienė
20565 — B. Kaunate
20566 — J. Triskevičius 
20568 — J. • Vaitkas 
54342 — F. Rūta 
54341 — A. Jaruškevičia

54344 — M. Jusčienė ,
54345 — P. Saudargas
54347 — Tų’Masanaitė
54349 — P. Gabris
95647 — M. Rumšienė 
95650 — B. Antonaitis
Tel. iš 24/IV — P. Stąnienė 
čekiai:
5398 — V. Butkus
5399 — P. Butkienė
5494 — J. Bagvilas
5534 — P. Valančienė
5560 — K. Gasiunas

10491 — E. Aleksandravičienė
12230 — V. Mačikunaitė
12232 — B. Barauskiutė
40010 — S. Pagojus
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Kvitai su paėmėju parašais randasi 
Naujienų’* ofise.
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Lietuvių Rateliuose Atsiimkit laiškus iš Pašto PASARGA.

Naujas Lietuviy Daktaras
Euro> 
tegu 
pašt^

rfESlG ARSIANTIEMS

Al. Margelis, M. D.
šiom;is dienomis Chicagoje 

pasekmingai užbaigė medicinos 
mokslus gerai amerikiečiams 
žinomas veikėjas Al. Margeris. 
Dar besimokindamas jis paro
dė didelį darbštumą populeriza^- 
vime medicinos mokslų tarp lie
tuvių ir parašė ne vieną gražų 
straipsnį iš medicinos srities. Iš 
jo straipsnių parašo visi žinojo 
jį esant Medicinos Studentu. 
Dabar jis jau tapo pilnu Medici
nos Daktaru.

Dr. Al. Margeris tečiaus ke
tina ir toliaus gilinties savo 
mokslo srityje, kuriai studijuoti 
ištikro nėra galo. Kaipo studen
tas, Dr. Al. Margeris labai žin- 
geidavo proto srities klausimais, 
dabar-gi, būdamas 
tina specializuotis 
ir paimti priedinį 
gos universitete.

Idant užbaigus medicinos 
mokslus, Dr. Margeris turėjo 
ilgus metus mokintis ir jam te
ko būti studentu bent keletos 
mokyklų: pirmiausia jis rods 
mokinosi Valparaiso universite
te, paskui Loyolos universitete, 
vėliaus Northvvestern, pagalios 
Chicagos Medikalėje Kolegijo-

daktaru, ke- 
proto ligose 

kursą Chica-

donis, o taipgi Dr. Račkus ir 
Poška. — Dr. Margeris yra ga
vęs du mokslo laipsniu: Mokslų 
Bakalauro (B. S.) ir Medicinos 
Daktaro (M. D.)

Prieš pradėsiant savystoviai 
praktikuoti, Dr. Margeris keti
na dar išbūti metus kurioj nors 
iš geresniųjų Chicagos ligoni
nių.

Chicagos lietuviai turi ma
lonumą sveikinti savo naują 
daktarą, o lietuviai daktarai 
naują kolegą savo tarpe.

Parapijonys nuvažiavo 
"dželon”

SidePereitą šeštadienį West 
įvyko štai koks atsitikimas.

Koletas jaunų vyrų (nekurie 
iš jų Aušros Vartų parapijos 
komiteto nariai) išvažiavo 

“nauja” mašina pasivažinėt ir 
aplaistyt pirkinį (pirko tur būt 
nuo Waršavskio).

Jiems besivažinėjant po West 
Side privažiavo “fliveris” po
licijos, ir kadangi nepergeriau
sia važiavo ir atrodė visi “ge
rame stovyje” tai policija pa
darė kratą. Bado dar ir nami- 
nėlės. Visi nuvežti nuovadom

Vietinis.

For Headache 
Siek Stomach

Ono or two Orangeine powders brace you 
rfght up, th® pain ls gone, your stomach 
settles. nerves relax, th® entire sustena 
reaponda Perfect medlcine for men or 
wornen, prevents nearly all siekness. Get 
a 10c pkg. Orangeine powders of any 
druggist. Mlllions used yearly. They never 
fail. Formula on every pkg. No narcotlc®

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

ryto iki 2 vai. po piet

Šie laiškai yra atėję iš 
pos. Kam jie priklauso, 
nueina į vyriausįjj
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Reikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertiseč 
Nindovv” lobėj nuo Adams 
gatvės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pažy 
mėta. Laiškus paštas laiko til 
keturioliką dienų nuo paskelbi 
mo.
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Apolis Leon 
Arkiances Antanui 
Bronė Jeckus 
Bučinskas Juozas 
Burbuli Laurinas 
Gafelic Jonas 
Galkontas Mike 
Galdikas F 
Genzbigelis Antanas 
Grakauskas J uo?.as 
Kopetis Juzupas 
Mateciunais Antanas 
Meilunaite Javose 
Meiliunaite J 
Mosys Paul 
Narbutas Wincentas P 
Navakas Pauline 
Petrauskas S 
Petereikis Stenli 
Prasius Kj 
Sapkai Janui 
Sipelis Jonas 
Staisuinas M P 
Urbelis Fartunas 
Vistarta Juzupas 
Žukas Juozapas

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

SOCIALISTU PIKNIKAS
RIVERVIEW PARKE
Nedėlioj, birželio 15, 1924. 

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

Pradžia 10 valandą ryto. 
Tikietas 30c.

Kviečia visus .
Komitetas.

KASDIEN tamsta gali prisirašyti 
rrie Naujienų Spulkos, ir prisirašyk 
tuojau Jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kus savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 
pinigo, kad nusipirkus sau namelį.

Naujienų Spulka
1789 S. Halsted St.

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

Pranešimas Bridgeporto Lietuviams.
Visi norinti gauti “Naujienas” 

ciekvieną dieną, anksti iš ryto į savo 
nam-us, praneškite tuoj j Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paveda 
iiitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
gyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki- 
us laikraščius, praneškite Aušros 
knygynui virš pažymėtu antrašu ar
ia priduokite reikalavimų telefonu: 
loulevard 9663.

LSS. VIII Rajono Centralinio Ko
miteto susirinkimas įvyks pirmadie
ny, birželio 9 d., Naujienų name, 1739 
So. Halsted St. Pradžia 8 vai. vak. 
Visi Komiteto nariai dalyvaukit šia
me susirinkime. Turim daug svar
bių reikalų aptarti.

— LSS. VIII Rajono sekr. A. Vilis.

Town of Lake Amerikos Piliečių 
ir Namų Savininkų Kliubas laikys 
susirinkimą pirmadienį, birž. 9, 8 
yal. vak. šv. Kryžiaus parap. salėj.

Svarbus susirinkimas, visi Kliu
bo nariai kviečiami dalvauti.

—^Sekretorius.

Susivienijimas Lietuvių Dr-jų ant 
Bridgeporto rengia pikniką naudai 
Chicagos Lietuvių Auditorium ne
dėlioję, birželio 15 d., A. Blinstru- 
po darže, Justice park, III. Kvie
čiame visus Chicagos ir apielinkčs 
lietuvius dalyvauti. Bus dalinamos 
dovanos ir visi atsilankiusieji turės 
progos dalyvauti dovanų laimėji
me. Visi atvažiuokite piknikan ir 
praleisime laiką linksmai ant tyro 
oro. Kviečia Komitetas.

Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Piliečių Politiško Kliubo pusmeti
nis susirinkimas įvyks pirmadieny, 
birž. 9 d.. 7:30 vakare, K. Strumi
los svetainėj. Visi nariai malonėki
te atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Valdyba.*
North Sides Vaikų Draugijėlės “Bi

jūnėlio” susirinkimas įvyks pirmadie
nį, birželio 9, 7:30 v. vak. Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė. Visi na
riai atvykite laiku. — Sekretorius.
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Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos j 24 vai.

Jokie apskelbimai iš streiko apim
tų vietų nėra priimami. Visi Naujie- 

j nų draugai prašomi pranešti Naujie- 
I nų ofisan apie einančius streikus, 
idant Naujienų darbininkai gerinus 
;a)ėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

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

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
nieka teinę jų netalpinti, kol neiš- 

tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikai avim aiud

Norintieji pasigarslnt j sekamos die 
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. va
karo.

(VAIRUS SlSBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAINTING 

HARDWARE CO., 
3149 So. Halsted St., 

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
Črl}/ stogų prakiurimas užstaisomas 
ir gi rantuojamas už $4. Automobilių 
krokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkSj. Įstaiga 34 metų senumo. Di- 
diliusia ir geriausia stogų dengimo 
i»udga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
drrbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114.

rŠRENDAVOJIMUI
ANT rendos 6 ruimų flatas, 

elektros šviesa, vanos ir paran
kamai. Pečium šildomas, kreip
kitės pas savininkų.

5700 So. Morgan St.

REIKIA OARBiNINKĮI
MOTERŲ

REIKALINGA moteris arba seny
va pora prie namų darbo arba mote- 
’is ar mergina kuri tiktų apsivesti. 
Dirbu už dženitorių, uždirbu apie 

$300.00 į mėnesį.
PETRAS KRUŠAITIS, 

5612 Prairie Avė., 3rd fl. 
Tel. Englewood 0687

REIKALINGA moteris dirp- 
ti į krautuvę kuri mokėtų len
kiškai kalbėti ir truputį rašyti. 
Kreipkitės

3238 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

TUOJAU reikalingas vyras, 
gerai patyręs virėjas cook, ge
ros darbo išlygos, atsišaukit 
ypatiškai.

1306 S. 48 Avė., Cicero, III.

RAKANDAI
RAKANDAI turi būt parduoti tuo

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

815 So. Ashland Blvd. Dep. 1

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

PARDAVIMUI
GROJIKLIS pianas, paprastai $700 

pirmos klesos padėjime, benčius, ka
binetas ii] 75 muzikos rolelių, parduo
siu už $1,00 ir $31 storage išlaidų. 
Neturiu darbo, reikia pinigų, krautu
vė, 1389 Mihvaukee Avė., klauskite 
Jankowski Player Piano.

Pirmadienis, Birž. 9,NAUJIENOS, Chicago, IR
e

NAMAI-ZEMEPARDAVIMUI

turi

pasirodo

jieškoji- 
jieal'oji- 
apmolca-

Priežastis — cinu į kitą biznį.
6059 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų, 6—5 
kambarių medinis namas, su bes-

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

2441 W. 45th Place

PARSIDUODA bučernė ir grosev- PARDAVIMUI 8 kambarių 
nė su naniu. Keturi kambariai pa- •• 20
gyvenimui; cash biznis, kitos bu- didele ICZldencija, netoli C S . 
černės nėra aplinkui per 4 blokus, ir Halsted St., yra Sun parlor, 

ugnavietė, bufetas, garu šildo- 
— mas, aržuolo trimingai ir grin- 

Idys. Stikliniai miegojimui por
ukus I &ab karų garadžius. Tai yra 
tai- Į bargenas už $8900, pinigais S n m ' ..v

EXTRA BARGENAS 
Kriaučių Shopa parsiduoda, <’ 

bu naujus vyriškus ir moteriškus 
drabužius. Kliniju, prosinu ir 1 
sau senus; gera vieta patyrusiam 
kriaučiui. Turiu parduoti į trum
pą laiką. Pardavimo priežastį ir 
kitas informacijas patirsite ant 
vietos.
837 Irving Park Blvd. ir Broadvvay 

Tel. Welington 8303
J. A. Klccks

$3,500.
SIIEEHAN

1654
Prospect 1910

WITOUS & CO 
W. 63 St.

. PARDAVIMUI pigiai restaura- _
nas, arti didelių dirbtuvių, renda j mentu, vienas kamb. viškose ,elekt- 
pigi, biznis išdirbtas, atsišaukit — x—’— ------- j-i-i- i-------- —
tuoj; priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

11955 S. Halsted St.

ANT pardavimo grosernė ir 
bučernė geroj vietoj. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite tuojaus.

Engei and Evanuk Co.
4358 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 0797

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

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosernė, lietuvių kolonijoj, pi
gi renda, gyvenimui kambariai 
5 metų lysas, nereikia agentų.

2862 West 38 Str.

PARSIDUODA mėsos marketas ir 
grosernė, visi puikus įtaisymai up to 
date, geras biznis geram žmogui pa
daryti pinigų, visokių tautų apgyven
ta. Randa pigi, 3 metų lysas, 3 ruimai 
pagyvenimui, apšildomi; priežastis 
pardavimo svarbi. Atsišaukite 6759 S. 
Elizabeth St. Tel. Englewood 6249.

LŲNČ RUIMIS TURI BŪT PAR- 
duotas ,Šiandien ar • rytoj iš priežas
ties ligos. Savininkas apleidžia mie
stą. Bargenas. Veikit urnai — pigiai, 
jei parduosim greitai.

Atsišaukite
405 E. 35th St.

NAMAI-ZEME
GERA PROGA DEL- PIEKORIAUS 2'! 'iViikStų nsiiim-. ir 
Storas su visais pie'karngs trankiais 
ir pečiais, didclėįi lietuviu koloni
joj, biznis išdirbtas per daug me
tų. Kas įdomaują apie tokius na- 
nius, tai čia yra j proga tapti tur
tingu, skubėk greit, kad nesigai
lėtum.

5—6 KAMB. muro namas, kieto 
medžio trimingai, elektra, vanos, 4 
karų muro garadžius, pusė bloko 
nuo karų ir bulvarų, kaina 88000, 
įmokėt $2500, kitus kaip rendą.

6 KAMB. medžio cottage, gra
žioj naujoj alielinkčj, puikiai ištai
syta, elektra, vanos, 2 blokai nuo 
karo, kaina $47Č0, įinokėt .$2301), 
kitus po $35 į mėnesį mokėt į 
Building Loan; čia yra nepaprasta 
proga pigiai įsigyti ir ramiai gy
venti ant tyro oro. Skubinkis lai
mėti šią progą.

6 KAMB. muro cottage, skiepas, 
visi įtaisymai įdėti ir apmokėti. 
-Kaina $4000, įmokėt $1000, liku
sius kaip rendą. Atsišaukit,

J. N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avė.

South-west cor. Archer & Kcdzie

KAM RŪPINTIS
Laikas gaišinti kui* kitur kadangi 

mes jums galime išmainyti arba par
duoti į savaitę laiko namus, lotus, far- 
mas taipogi visokius biznius mainom 
ant namų, mažesnius namus ir lotus 
nedaro skirtumo kokioje apielinkėje 
; us turėtumėt išmainom. ant didesnių 
namų visose dalyse Chicagos. Kas 
;urit pirmus arba antrus morgičius 
įaipogi išmainom ant namų.

Kreipkitės ypatiškai, laišku 
telefonuokit

J. NAMON 
2418 W. Marquetfe Rd. arba 67 

arti Western Avė., Chicago, 
Phone Prospect 8678.

Ofisas atdaras kožną dieną iki 9 v. v.

arba

Blvd.
III.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
namas, elektra, gasas, toiletai, 
vana, 3y2 tono perkraustyinui 
trokas, garadžius iš užpakalio, 
parduosiu už $5,500.
2414 W. 46P1< Tel. Laf. 1$93

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

PARSIDUODA grosernė ge
ras biznis. Priežastis pardavi
mo einu į didesnį 'biznį. Par
duosiu pigiai Jei pirksi Šią sa
vaitę, 917 W. 20 St., Tel. Canal 
2019.

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 5 kambarių, furhace šildo
mas, kaina $5,500, cash $2,100. 
Savininkas 5829 So. Claremont 
Avė., pusė bloko nuo Western 
Avė. j rytiis ir 59th St. Tel. 
Prospect 5685.

PIEKARNft su namu ir visu biz
niu, Cihcago Heiffhfs, parsiduoda 
beveik už dykai. iKaina $4000, cash 
$1500. Priimsiu lotą kaipo pirmą 
įmokėjimą.

.2502 W. 69th St.
Rcpūblic 5705

TURIU parduot savo grąžui 
$275 vertes vietrolą, kaip tik 
nauja, su daug rekordų, su dei
mantine adata už $65. Atsi
šaukite ant antro augšto.

2502 W. Division St.

PARSIDUODA labai gera 
biznio propertis, dabar varto-, 
jama dėl pataisymų šapos, 2 
augštų, štorap apačioj, kamba
riai
augšto. 714 W. 22nd St.

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

KANEČNAI parsiduoda farma arba 
išsimaino ant kokio nors biznio ar 
namo ši farma .puikiausioj vietoj Mi- 
chigano valstijoj, 80 akrų žemės . su 
triobom ir gyvuliais ir vasarnamiais, 
verta ši farma 7000 dolerių, bet aš 
parduosiu daug pigiau ar mainysiu, 
nepaisant kokis biznis nebus. Atsilan
kyk arba rašyk greitai. Savininkas 
M. Juška, 830 W. 18 St. Chicago, III.

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

SACK REALTY CO., 
1044 W. 63rd St. 
Wentworth 9335.

MOKYKLOS

Kai-

Specialiai Kursai. Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2107 W. Madison, Chicago, III,
Phone Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

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

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

Mokinama: Anglų ir Lietuvių Kal
bų. Aritmetikos, Knygvedystės Ste
nografijos, Typewriting, Pirklybos 
Teisių, Laiškų Rašymo, Suvienytų 
Valstijų Istorijos, Abelnos Istori
jos. Geografijos, Politinės Ekono
mijos, Pilietybės, Dailrašystės. Gra
matikos, Literatūros, Retorikos, 
Etimalogijos, Oratorystės.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų; 
vakarais nuo 7 iki 9:80 vai.

Leveskio Mokykla
Prirengiamoji ir Prekybos 

Mokina Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar 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.: 7:80 iki 9:80. 
Nedėldieniais: nuo 10 ryto iki 
12:00 dieną mokina lietuvių kal
bos gramatikos ir rašybos.
3301 So. Halsted St., Cklcago. 
(kampas 88-čios gat., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferitj. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
MUNSON SCHOOL OF MOTORING 

1507 W. Madison St.

DRAUGIJOS IR 
ORGANIZACIJOS

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

Draugystės D. L. K. Keistutis mė
nesiniai susirinkimai būna kas pirmą 

dėl gyvenimo ant antro nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai.
: po piet, M. Meldažio svetainėj, 2242'

W. 23rd Place,

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

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

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

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

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO SA
VITARPINĖS PAŠELPOS Valdyba 
1924 m.: pirm. J. Degutis 1521 
Irving Avė.; padėj. Ign. černaus- 
kas 3327 LeMoyne St.; nut. rašt. 
P. Indrelė 1626 N. Oakley Blvd.; 
fin. rašt. J. Makrickas 8256 Le- 
Moyne'St.; kontr. rašt. V. Briedis 
1049 Marshfield Avė.; iždin. J. Bo
čiunas 2046 Pierce Avė.; iždo glo
bėjai: T. Kubilius ir A. Sakalaus
kas; tvarkdaris F. Januškevičius; 
gyd.-kvotėjas Dr. A. Montvidas. — 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

DR-STĖS LIETUVOS VĖLIAVOS 
AM. No. 1. Valdyba 1924 m.: pirm-. 
J. Motuzas 4306 So. Wood St.; pad. 
A. Deivienė 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas 4069 S. Sac- 
ramento Avė.; fin. rašt. S. Ivanui
tis 4523 S. Honore St.; kasos glob. 
D. Botuzas 4306 S. Wood St. ir A. 
Motuzienė 4312 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Čėsna 4500 S. Paulina 
St.; maršalka P. Tiškevičia 4612 S. 
Francisco Avė.; ligonių glob. K. 
Dauba 8424 S. Union Avė ir J. 
Grudienė 3218 S. Wallace. —- Susi
rinkimai laikomi kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadienį 1 vai. po pietų 
Davis Square parko svet., prie 45 ir 
So. Paulina gatvių.

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

LIETUVIŲ MOTERIŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO Valdyba 1924 metams: 
Pirm. J. Meiliunienė 4511 Archer 
av; vice-pirm. J. Skudienė 8258 So. 
Union av; nutar. rašt. E. Jozaitic- 
nė 736 W. 61 st; kontr. rašt. O. Da- 
raškiene 3018 Emerald avė; kasier. 
A. Mažeikiene 3021 So. Union avė; 
kasos glob. M. Urbonienė; maršal
ka G. Šapalienė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ DRAU
GIJŲ ant Bridgeporto, Chicago, III., 
Valdyba 1924 metams: Prezidentas 
B. Butkus, 840 W. 33rd St.; padė
jėjas — J. Antanaitis, 840 W. 33rd 
St.; rašt. A. J. Lazauskas, 3339 So. 
Union Avė.; ižd. A. Zalatorius, 827 
W. 33rd St.; maršalka A. Vilkis. — 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesis 
paskutinio antradienio vakarą Mil
dos svet,, 3142 Si Halsted St
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SIMANO DAUKANTO DRAUGUOS, 
Chicago, II!., Valdyba 1924 metams; 
Pirmininkas Thomas Janulis, 3436 
S. Morgan St.; Vice-pirm. A. Vais- 
villa, 3324 S. Union AVe.; Nut. 
rašt. Petras P. Kenutis 4118 Gla- 
dys Avė.; Fin. rašt. A. Kasparas, 
6912 So. Green St.; Kasier. J. Jo- 
kubauskas, 3213 Lime St.; Kontro
lės jrašt. K. J. Demcreckis, 3331 
Wallace St.; Knygiai F. Valančius, 
953 W. 34th PI. ir VI. Stankus, 
1819 So. 50th Avė., Cicero; Marš. 
Julius Racevičia. 3326 Union Avė.

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

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIE
TUVIŲ TAUTOS VYRŲ IR MO
TERŲ Valdyba 1924 metams: 
.Pirm. K. Lengvinas, 3356 South 
Lowe Av.. Padėjėjas J. Kazlaus
kas, 920 W. 54th PI; Nut. rašt. 
P. Chepliukas, 3525 Lowe av; 
Fin. rašt. P. Zaveckis, 3535 So. 
Halsted st; Kontrol. rašt. T. Pet
rauskas, 931 W. 35th st; Kasos 
glob. J. Saldukas, 3701 So. Hals- 
ted st. ir M. Juršis, 2612 W. 47th 
st; Kasier. S. Balsis, 3701 South 
Halsted st; Maršalka Z. Lcmps- 
kis, 3632 Lowe av. — Susirinki
mai laikomi kas mėn. pirmą sek
madienį 1 v. po p. Tautiškos 
Bažnyčios salėj, 35th ir Union 
Av.

GARFIELD PARKO LIET. VYRŲ 
IR MOTERŲ PAŠELPINIO KLIU
BO Valdyba 1924 metams: Pirm. 
Napoleonas Vilimaitis 3154 Doug- 
las Blvd; Pirm, padėjėjas Anta
nas Matukas 4041 W. Madison 
st; Fin. Sekr. Vincas Manikas 17 
S. Springfield av; Nutarimų rašt. 
Marijona Medalinskas 5564 W. 
Jackson Blvd; Kasierius Mykolas 
Kaziunas 3959 W. 16th st; Knyg- 
vedis Jurgis Medalinskas 5564 
Jackson Blvd; Ligonių globėjas 
Martinas Krisikėnas 709 Inde- 
pendenc<4 Blvd; Kasos globėjai 
Juozas Petrulis, Teodorija šaltis 
ir Petras Petronis; Maršalka An
tanas Rudis.

VYTAUTO BENO Valdyba 1924 me- 
tams: Pirm, ir dirigentas Jos. 
Keturakis 4040 S. Francisco av., 
telef. Lafayette 4167; padėjėjas 
Jos. Balakas 1432 So. 50 Court, 
Cicero; nut. rašt. Jonas Barčis 
1437 So. 49 Court, Cicero; fin. 
rašt. Ben. Stnnevičia 1747 South 
Halsted st; kasierius Aleks. žim- 
kaitis 2S18 AV. 39 PI; kasos glob. 
Jos. Macis 1900 S.- Union av. ir 
J. Petraitis 5639 S. Paulina st; 
maršalka Jonas Bernotas 663 W. 
14 PI. — Repeticijos laikomos 
kas antradienis, susirinkimai ant
rą antradienį kiekvieno mėnesio 
Savicko salėj 1900 So. Union av.

DRAUGYSTĖS MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE Valdyba 1924 me
tams: Pirm. Ant MargeviČia; pa
dėjėjas Kazimcras Kazlauskas; 
prot. rašt. Izidorius Juščius; fin. 
rašt. Vincas Norkus 639 W. 18 
st.; kontrol, rašt. Fr. Bakšans- 
kis; kasos glob. Vincas Greit jur- 
gis; kasier. Petras Paulauskas;
I maršalka (Vincas Balsevičia,
II marš. Ant. Klimaitis; ligonių 
glob. Ant. Ribinskis; teisėjas 
Ant. Juščius. — Susirinkimai lai
komi kas mėn. antrą šeštadienį, 
7:30 v. v. salėj 1900 So. Union 
avė.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1924 metams: 
prez. J. Antanaitis, 840 W. 33 St.; 
padėjėjas V. Lėkis 3314 S. Aubum 
Avė.; nut. rašt. A. J. Lazauskas 
3339 So. Union Avė. (Phone Blvd. 
2293); turtų rašt. P. Norkus 3343 
So. Union Avė.; ižd. B. Butkus 840 
W. 33rd St.; kontrolės rašt. J. Ado
maitis; iždo ir ligonių globėjas K. 
Karackas; maršalka P. Gerlikas.— 
Kliubo susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio pirmą šeštadienį, 
Mildos svet., 3142 So. Halsted St.— 
Nariais priimami visi sveiki vyrai 
nuo 18 iki 85 metų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ANT BRIDGEPOR- 
TO valdyba 1924 metams: prez. S. 
Mažeika 3149 S. Halsted St.; padė
jėjas J. Motejunas 3820 So. Lowe 
Avė.; nut. rašt. D. Gulbinas 3144 
S. Wallace St.; turtų rašt. A. J. 
Lazauskas 8339 S. Union A Ve.; ižd. 
J. Žilvitis 3308 S. Emerald Avė.; 
iždo globėjas B. Erešiunas 3404 S. 
Union Avė.; advokatas A. E. Sta- 
sulanis 3236 S. Halsted St. — Su
sirinkimai įvyksta kas mėnuo pir
mo trečiadienio vakarą Mildos sve. 
8142 So. Halsted St.

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

BIRUTĖS KALNO DRAUGIJOS val
dyba 1924. — Pirmininkas Liudvi
kas Yucis, 3328 Emerald Avė.; 
Pirm, pad. F. Bacenskas, 3338 Au
bum Avė.; Nut. Rašt. Leon Klep- 
sis, 821 W. 83rd St.; Fin. rašt. Ka
zimieras Krisčunas, 4037 Richnrond 
St.; Kasos globėjai: Domininkas 
Krisčunas ir Mykolas Blazis; Ka
sierius Juozas Balčunas; Maršalka 
Vincentas Bartkus*




