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Mussolini atsisa L.S.S. Konferen- m* Sl.A. Seimas

ko diktatorybes
cija pasibaigė •
Laikyta keturios sesijos ir pri

imta svarbiu rezoliucijų. — 
SLA. Seimas baigsis penkta
dienį.

mas įregistruota
Chicagos Universiteto seiz

mografas vakar 7:57 vakaro 
įregistravo smarkų žemės dre
bėjimą, kurs tęsės 
penktos valandos,
smarkumo drebėjimas

[Naujienų koresp.]

Amerika dalyvaus premjerų 
konferencijoj

Mussolini žada grąžinti 
galia parlamentui

ROMA, birž. 26. — Diktato
rius Mussolini žada atsisakyti 
nuo diktatorybes ir gražinti ga
lią parlamentui.

Ką jis antradienį pareiškė 
kalbėdamas senate, tą patį at
kartojo vakar fašistų atsto
vams, sudarantiems parlamento 
didžiumą. Senato salė, kur jis 
kalbėjo, buvo kimštinai prisi
kimšus visų partijų narių, dip
lomatinių atstovų, laikraštinin
kų etc. Kartkartėmis nutraukia
mas aplodismentais diktatorių: 
šiaip dėstė savo planą regulia- 
rizuoti valdžia:

“Pirma, aš pasirūpinsiu, kad 
parlamentas funkcionuotų regu
liariai ir kiltai kfflpo įstatymų 
leidžiamasis, organas, atsteigda- 
mas jo galią ir prestižą.

“Antra, aš reguliarizuoslu ei
nant konstitucija nacionalės mi
licijos padėtį.

“Trečia, aš patrempsiu sava- 
valybę ir neteisėtumus fašistų 
partijos organizacijoj.

“Ketvirta, aš šaukiu visas gy
vąsias tautos jėgas dirbti kra
što rekonstrukcijai, o tai reiš
kia visus, visokios kilmės ele
mentus, kurie tik žino, kas yra 
jų tėvynė’’.

Mussolini pradėjo savo kalbą 
neužilgio po to, kai senatas pri
ėmė įnešimą 
nužudytojo 
Matteotti’es,
ties, kad gal jis bus paskutinis 
kankinys Italijos fakcijų kovoj. 
Iš pradžios Mussolinio žodžiai 
buvo pasitikta labai šaltai, ir tik 
paskiau kai jis grieštai smerk
damas papildytą piktadarybę vi-

pagerbti atmintį 
socialistų atstovo 
pareikšdamas vii-

Daina ir Meilė
— Ar girdėjai, kad 

taip dainuotų?
— Niekur negirdėjau.
— Ir negirdėsi. Mes myli

me dainuoti. Ir gražus mes 
visi. Tik gražus gali, gražiai 
dainuoti, — gražus, kurie my
li gyvenimą. Mes mylime gy
venimą. Tie, kurie nemoka 
gyventi 
Tie, kurie gyvenimą 
brangina jį, tie štai 
nuoja.

Sveikatos visados 
gyvenimui. Sveikata! 
turėdamas pinigų, neleistum 
jų? Sveikata taipgi auksas. 
Kiek aš mylėjau! Kiek buč
kių gavau ir daviau! O žiūrėk 
kokios senatvės susilaukiau 
— užteko kraujo.

SENUTE IZERGIL
Graži MAKSIMO GORKIO 
apysaka neužilgio bus spaus
dinama •

NAUJIENOSE.

kur

Tie, kurie 
jau butų atsigulę, 

myli ir 
— dai-

užteks
Ar tu

su nuoširdumu darė prižadus 
pasitaisyti ir atitaisyti, jis ra
do klausytojuose atbalsio ir pri
tarimo.

Mussolini prižadėjo, kad juod- 
marškiniai busią įtraukti į g.e- 
neralės armijos rėmus ir tar
nausią kaipo karinio prisiruoši
mo dalis. Fašizmas nebusiąs pa
naikintas, tik reformuotas.

Dabar jau tikrai paaiškėjo,, 
kad juodmarškinių generolų ge
nerolas De Bono bus pašalintas 

! iš vietos, ir kad jo ta 300,000 
juodmarškinių armija pereis re- 
guliarės armijos komandon, ąr- 
ba bus visai panaikinta.

(Telegrama Naujienoms)
WILKES BARRE, Pa., birže

lio 25 (Suvėlinta). — Lietuvių 
Socialistų Sąjungos konfeiunci
ja pasibaigė. Ji buvo labai sėk
minga. Delegatų su mandatais 
ir draugų su patariamuoju bal
su dalyvavo iš Chicagos, Brook- 
lyno, Binghamtono, Waterburio, 
Rockfordo, Pittsburgho ir k. Bu
vo laikoma viso keturios sesijos 
ir priimta svarbių rezoliucijų.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seimas eina glūdžiai. Šian
die svarstoma įvairus kuopų 
įnešimai. Ginčo 
sprendžiami tur 
pietų. Seimas 
penktadieni.

Naujieniečiai — Grigaitis ir 
žymontas — išvažiuoja iš čia 
šiandie ir rytoj bus Chicagoj.

klausimai bus 
būt rytoj po 
žada baigtis

Amerika dalyvaus prem 
jery konferencijoj

Ambasadorius Japonijai 
Woods formaliai 

rezignavo
Atsiliepia apie japonus 

apie didžią tautą.
kaipo

26WASHINGTONAS, birž.
Valstybės departamentas ga

vo iš Amerikos
Londone tekstą premjero Mac-
Donaldo kvietimo, kad .Jungti
nės Valstijos dalyvautų įvyk
siančioj Londone liepos 16 dieną 
alijantų premjerų konferenci
joj, kurioj bus svarstoma 
Davves’o ekspertų plano vykdy
mas.

• Del to pakvietimo valstybės 
sekretorius Hughes tuojau tu
rėjo pasitarimą su Prezidentu 
Coolidge’u ir po to buvo oficia
liai pranešta, kad Jungtinės Val
stijos dalyvausiančios konferen
cijoj “tikslu žiūrėti Amerikos 
interesų ir šiaip informacijų dė- 
liai.”

Konferencijoj dalyvauti pas
kirtas J. V. ambasadorius Lon
done p. Kellogg ir pulk. James 
A. Logan, buvęs Amerikos žiū
rovas reparacijų komisijoj Pa
ryžiuj.

Mussolini taipjau žada pats 
dalyvauti.

ROMA. birž. 26. — Premje
ras Mussolini, kurs beveik atsi
žadėjo diktatorybes ir dėl to 
politiniam krizini mažėjant, nu
sitaręs dabar pats dalyvauti 
premjerų konferencijoj, i____
siuntos tik savo įgaliotinį.

WASHTNGTONAS, birž. 26. 
— Grįžęs ambasadorius Japoni- 

ambasadoriaus jai Cyrus E. Woods šiandie for
maliai įteikė Prezidentui Coo- 
lidge’ui rezignaciją, kuri buvo 
priimta.

Prisiminęs japonų imigraci
jos išskyrimo įstatymą p. Woods 
pasakė^ kad dėl tokio jai nevy- 
doningo įstatymo Japonijla ivis 
dėl to elgiasi tokiu pakilumu, 
koks gali pasireikšti tik didžio
je tautoje.

Melas, buk Japonai maitre- 
tuoją amerikiečius

WASHINGTONAS, birž. 26.
— Jungtinių Valstijų Prekybos 
Rūmai gavo šiandie kablegramą 
iš Amerikiečių Associacijos Jo- 
kohamoj, kurioj pranešama, 
kad visos žinios pie tai, buk ja
ponai maltretuoją (piktai elgia
si) amerikiečius Japonijoj, 
turinčios jokio pamato.

ne-

Lietuvio automobiliu suva
žinėtas žmogus mirė

Vice-pirmininko V. Kamaraus
ko raportas

V. Kamarauskas duoda rar 
portą iš savo darbuotes, bet 
jo raportas mažai apdirbtas ir 
delegatai mažai tesi interesuo

ja, ir priimant raportą maža 
rankų pakelta, sulyginant su 
delegatų skaičiumi. Dėlto vie
nas delegatas padaro paklausi
mą, ką pirmininkas manąs su 
tais delegatais, kurie nekelia 
rankų nū už, nū prieš. Pirniin. 
pareiškė, kad jis manąs, kad ir 
tie sutinka su balsuojančiais.

Centro Sekretorės p-lės 
Jurgeliutės raportas

P-le Jurgeliutė pradėjo savo 
raportą bendrais ruožais iš S. 
L. A. darbuotes, kur tie visi 
darbai ėjo per jos kaipo sekre
tores rankas. Sekretore savo 
patarimuose daug domės krei
pė į naujų narių prirašinėjimą 
ir nurodė budus kaip geriau 
užintt resuoti čia augusį jauni
mą. Pasak sekretores, yra rei
kalinga padaryt SLA kuopas 
gyvesnes, kad čia augęs jau
nimas rastų SLA tą, ką jis 
randa amerikonų organizacijo
se. SLA nuo praeito seimo yra 
nariais užaugęs 3,500, o turtu 
apie 200.000 dolerių.

16,115 narių
SLA dabar stovi sekančiai: 

narių turi 16,115. Turto $580,- 
977.95. Dveji metai atgal SLA 
narių turėjo 12,733, turto tiki 
$372,101.10. Toks SLA didelis 
pasisekimas per pastaruosius 
dvejus metus tai Auksinio kon
kurso nuopelnas. Sekretorei pa
baigus savo raportą, J. Siurfia 
tuoj padaro keletą paklausi
mų, nors ir gana kvailų. Ma-i 
tomai šis žmogelis mažai su
sipažinęs su SLA, nes klausė 
kur esą padėti tautiški centai. 
Žinoma, jam buvo paaiškinta, 
kad tautiškus centus skirsto 
seimai ir jei jis klausė skaitant 
pereito seimo protokolą, tai tu
rėjo girdėti kur tautiški cen
tai padėti. Tas pats Siurba da

statė ir daugiau klausimų. Sek
retorės raportas priimtas di
džiuma balsu. 

C-

Iždo gglobėjų raportas
i Iždo Globėjų raportą išdavė 

p. J. M. Danielius, žinoma, jo 
raportas nieku nesiskyrė finan
sų klausime nuo kitų valdybos 
narių raportų. Jo raportas pri
imtas.

Laiškai ir aukos.
. Toliau skaitomi laiškai su 
pasveikiimais ir aukomis iš se
kančių kuopų ir pavienių ypa
tų: nuo A. Bogužo iš Russeton, 
Pa. su $7 Našlių ir Našlaičių 
Fondui; nuo 110 kp. iš Plains, 

[Pa., juokingoj formoj laiškas, 
su auka $6.10 ir tas aukas pa
skirta sekančiai: našlaičiams 
$5, moksleiviams 60 centų, 
Tautos Fondui 49 centai, rusų 
komunistų propagandai % 
cento, anioliškos propagandos 
vaiimui % cento; nuo K. Lu
bio iš Los Angeles, Cal., $10 
Lietuvos našlaičiams; nuo J. 
Urbono iš Dayton, Ohio, Lie
tuvos našlaičiams $1; nuo 27 
kuopos iš Auburn, 111. $15 naš
laičiams ir moksleiviams; nuo 
185 kp. iš Indiana Harbor. Ind., 
$15 našlaičiams; nuo 77 kuo
pos iš Rockford, III., $10 naš
laičiams; iš Penu. Exchange 
banko $10 našlaičiams; nuo 1 
kuopos Edwardsville, Pa., $10 
našlaičiams; nuo 17 kuopos iš 
Brockton, Mass., $5 Vilniaus 
Komitetui; nuo 228 kp. iš Cent
ral Falls, R. L, $5 Lietuvos 
Šaulių Sąjungai; nuo 311 kp. 
iš North Frankford, III., $5 
našlaičiams; nuo 191 kp. iš 
North Frankford, III. $10 naš
laičiams; nuo 275 kp. iš Spring- 
field, 111 $5 padalinant pusiau

(Seka ant 2-ro pusi.)

PARYŽIUJ KILO DIDELIS 
KEPĖJŲ STREIKAS.

PARYŽIUS, birž. 26. — Va
kar čia kilo kepyklų darbininkų 
sterikas. Streikuoja apie 3,500 
kepėjų.

III Sedja
WILKES BARBE, Pa

24. Trečią sesiją 
Gegužis 9:20

apie pus- 
Didžiausio

pasiekė pirm. S. Gegužis 9:2(1 i 
8:48 vai. vak. Kur ir kaip toli jgU naujoj vietoj — Y. M. C. 
tasai zuinūs drebėjimas atsitiko, >ą salėj. Nau joji vieta yra daug
observatoriai negalėjo pasaky
ti.

1500 mailių nuo Washingtono
WASHINGTONAS, birž. 26. 

— GeorgetovVno Universiteto 
seismografas vakar įregistravo 
stiprų žemės drebėjimą, prasi
dėjusį 8:57 vak. (rytų laiko) ir 
besitęsusi tris valandas. Seizmo- 
logas Tondorf vokuoja, kad dre
bėjimas turėjęs įvykti kur nors 
apie 1,500 mailių ::.;o Washing- 
ton

Visa Italija pagerbia 
fašistą auką

Visi fabrikai Italijoj sustos de
šimčiai minučių Matteotti’es 
atminčiai.

ROMA, birž. 26. — Generalė 
pramonių konferencija, apiman
ti visus fabrikų savininkus visoj 
Italijoj, nutarė rytoj paliauti 
darbą dešimčiai minučių, kad 
tuo budu atidavus pagarbą fa
šistų nužudytam parlamento at
stovui Dr. Giacomo Matteotti’ei.

Parlamento opozicija, prie
kurios dabar prisidėjo ir nuo 
fašistų atsiskyrusi grupė, pasi
vadinus’ “Laisvoji Italija”, nu
tarė laikyti atstovų rūmuose 
Matteotti’es atmintines, o paskui 
visa procesija eiti pėsčia j tą vie- 
;ą, kur jis buvo fašistų sąmoks
lininkų sugautas, ir padėti ten 
gėlių vainikus.

i., birž. 
atidarė 

ryto,

patogesnė, švaresnė ir daug 
erdvesne.

• Delegatų kai kurie pasivėla
vo, net iš žymesniųjų, kaip 
chicagiečiai Dr. Montvidas, T. 
Dundulis, clevelandiptis A. 
Praškevičius ir keletas kitų.

Iš /eiles skaitomas protokoT 
fas antrosios sesijos. Bet kol 
prot'okcUas pradedama skaity
ti, 3 kuopos delegatas Mazi
liauskas paklausė centro sek
retorės, ar ji negavusi iš cent
ro pranešimo 
centro knygose; 
savim, mokesčių 
rodanti, kad jis 
s i mokėjęs.

apie, jo stovį 
jis turįs su 

knygutę, kuri 
yra pilnai už- 

Centro sekretorė
praneša, kad 3 kp. delegatas 
Maziliauskas yra suspenduotas 
centro knyguose, ir tuo pačiu 
kartu paduodamas įnešimas, 
kad priimti šj delegatą nes tai 
esą kuopos valdybos kaltė, kad 
jo mokesč/iai hdbuvę nusiųsti. 
Didžiuma balsų jam suteikia
ma sprendžiamas balsas.

Vakarykščios sesijos proto
kolas priimama su mažomis 
pastabomis.

Sekretorius praneša, kad se
kančių laikraščių koresponden
tai dalyvauja seime: Naujienų 
—■ S. Bakanas; Laisvės — V. 
Andriulis; Vienybes — A. M. 
Augimas; Amerikos iLjetuvio 

—• A. Praškevičius.

Francija nusitarus pri 
pažinti Rusija

Centro prezidento Gegužio 
raportas

S. Gegužis išduoda gražų ir 
apdirbtą raportą, paliesdamas 
visus organizacijos reikalus ir 
įvykius nuo pereito seimo, na
rių didelį priaugimą ir turto 

|priaugimą; taipgi palietė Dr. 
j Kaškevičiaus prašalinimą iš 
Į Apšvietus Komisi jos ir A. Bim-

PARYŽIUS, birž. 26. — Fran-Įbos išbraukimą. Prisiminė ir 
cija neformaliai pranešė Jungti-1 tūlų kuopų bei apskričių išsi- 
nėms Valstijoms, kad premjero!šokimus su neapgalvota kriti- 
Herriot’o valdžia tuojau pripa-lka ant jo ir ant Pildomosios 
žinsianti Rusijos sovietų vai-Į Tarybos.
džią de jure. ’ Į P-ui Gegužiui pabaigus ra-

Rusijos pripažinimo klausi-1 portą,
mu prezidentas Doumergue ir | įnešimą raportą priimti, 
premjeras Herriot pilnai 
savęs sutinką.

Formalia paskelbimas 
pripažinimą Rusijos busiąs 
kelbtas bėgių dviejų savaičių.

T elegrafinės Pinigų 
Perlaidos Lietuvon 
50 Centų

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

Už telegramą reikia mokėti tik 50 centų, 
1 visvien ar ilgas ar trumpas adresas, ar didelė ar 

maža suma. Litų kursas taip-jau tapo labai at
pigintas. Reikalaukite Naujineų telegrafinių 
perlaidų aplikacijų, iš kurių matysite atpigintą 
litų kursą siunčiant telegramų.

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

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

mUMEHOh
1739 So. Halsted St., Chicago, III. Į

........................J"' 1 ■■ ...... I I —.11 l.l

žemantauskas duoda 
pa- 

tarp | reiškiant pagarbos centro pir- 
Imininkui už jo darbuotę.

apie! iMatelionis daro paklausimą, 
pas-Įkas Pild. Tarybą įgaliavo iš

keisti daugiau pinigų iš Lėšų 
. I Fondo agitacijai ' negu buvę 

Į seimo nutarta. Pirmininkas pa- 
I reiškė, kad tas dalykas buvęs 
[pavestas P. T-bos nuožiūrai.
| Mizara klausė, ar busią ga-
I Įima duoti paklausimus apie 

Chicago ir apielinke. — šian- Į išbraukimą narių (turė jo min- 
die atmainingas oras; ’ 
šia bus vietomis lietaus su per
kūnija; maža atmainos tempe
ratūroj ; vidutinis besi'keičiąs 
vėjas.

Vakar vidutiniai temperatū
ra sieke 69° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džias 8:29.

CHICAGO, birž. 26. — J. Kap
eikas, 4959 South Paulina gat
ve, važiuodamas automobiliu va
kar vakare suvažinėjo Vincą Ur- 

, 3802 West 
45th Place. Urbanskis buvo tuo
jau į Vokiečių Deaconness ligo
ninę nugabentas, bet ant ryto
jaus ten mirė.

Kareikas, suimtas, buvo pa
leistas kauciją užsistačius. Da
bar jis bus šaukiamas tieson.

ažuot ibanskį’ 65 metl-1’

Finansinis krizis Austri 
jos sostinėj

Didžiausia finansinė įstaiga, De- 
positen Bank, subankrutijo.

VIENA, birž. 26. — Rimtas 
’inansinis krizis ištiko Vieną, 
subankrutijus vakar vienai jos 
didžiausiųjų finansinių įstaigų 
— Depositen Bankui.

Prieš keletą savaičių buvo 
perimti penki kiti bankai Depo
siten 
rodė, 
jo.

Del
Vienoj kilo didžiausias sujudi
mas. Tūkstančiai žmonių nete
ko dėl to viso savo turto.

7,000 vokiečiŲ treintiniu 
grįžta į Ruhra

bankui paremti, bet pasi- 
kad ir tas nieko nepadė-

šio banko bankrutijimo

KOBLENCAS, Vokietija, bir
želio 26. — Reinlando komisija, 
francųzų nariui Paul Tirard’ui 
rekomenduojant, panaikino iš
trėmimą daugiau kaip 7,000 vo
kiečių iš francųzų okupuotos 
Pareinio zonos. Tų tremtinių 
skaičius, su šeimynomis, siekia 
apie 30,000 asmenų. Alijantų 
išguitų iš Ruhro ir Reinlando 
vokiečių skaičius, bendrai paė
mus, siekia 150,000 asmenų.

PINIGŲ KURSAS

Vakar, birž. 26 <1., užsienio pini
gą ne mažiaus kaip už $25,000 dole
rių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais Šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų ....... $4.34
Belgijos, 100 frankų ............... $4.63
Danijos, 100 kronų ............... $16.65
Italijos, 100 lirų ......................  $4.34
Franci jos, 100 frankų ..........  $5.31
Lietuvos, 100 litų .............. $10.30
Norvegijos, 100 kronų .... ......  $13.50
Olandijos, 100 florinų ....   $37.50
Suomijos, 100 markių .......... $2.52
Švedijos. 100 kronų ............... $26.55
Šveicarijos, 100 frankų ....... $17.75

veikiau-jįy Bimbą). Pirmininkas sako: 
taip, kai ateis tas dalykas svars
tymui.

I Dundulis išdidžiai pareiškia, 
[kad seimas turėtų nubausti tas 
{kuopas bei apskričius, kurios 
šmeižusios P. T., ir pirminin
kas turįs tuos šmeižtus doku
mentaliai įrodyti.

Vitaitis pastebi, kad esą to
kių rezoliucijų pakankamai, 
kur yra’ šmeižiama P. Taryba. 
50 kp. delegatas pastebi, kad 
tuos paklausimus atidėti į ša
lį, nes užinisią daug laiko.

Dundulis kalba ir antru kar
tu ta pačia savo tema iškrai
pydamas S. Gegužio mintis, ra
porte išdėstytas. S. Gegužis už
protestuoja Dunduliui už min
čių kraipymą, ir Dundulis at
sisėda. Centro pirmininko ra
portas balsuojamas ir didžiu
ma balsų priimamas.
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SLA. Seimas
(St'ka nuo I pusi.)

našlaičiams ir Mariampoles 
Realei (iimnazijai; nuo Dr. Ka
raliaus iš Chicago, 111. $5 naš
laičiams; nuo 51 kp. iš Bridgv- 
port, Conn. $2 moksleiviams; 
nuo 21 kp. iš Dctroit, Mich. $25 
našlaičiams; nuo 136 kp. iš Cle- 
veland, Ohio, $1 našlaičiams; 
nuo 2-ro Apskričio iš Chicago* 
III. $20 našlaičiams; nuo 87 
kp. S. Omaha, III., $10 našlai
čiams ir moksleiviams; nuo 
213 kp. iš Kenosha, Wis. $5 
našlaičiams; nuo 
Amhridge, Pa. $10 
vadavimui; nuo A. 
kp. iš Ambridge,

Vilniaus at-

ir nuo pavienių 
ir pasiųsta iš 

R. II. $25 ski- 
atvadavimui;

$10 ir 
nuo pavienių narių sudėta $10 
ir abidvi aukos skiriamos Vil
niaus atvadavimui; nuo 4 kp. 
iš Sioux City, Pa.' $25 našiem ir 
moksleiviams 
ypatų sudėta 
Central Falls,
riami Vilniaus 
nuo 83 kp. iš Brooklyn, N. Y. 
$10 našlaičiams. Viso aukų su
plaukė $277.60.

Trečioji sesija uždaroma 
12:20 dienų ir nutarė susirink
ti ant 2:30 po pietų; pietų laiku 
gi fotografistas p. A. P. Šukys 
užkvietė visus delegatus susi
rinkti pas kortauzę, kur bus 
delegatų paveikslai nuimti.

Ketvirta sesija

už priėmimų. Uždaromos dis
kusijos ir einama prie balsa
vimo. Balsuojant 82 baisais, 
prieš 18 raportas priimtas. Tai 
jau ir antrų kartų bolševikai 
lieka sumušti da skaudžiau ne
gu vakarykščiose sesijose.

Antro Aplietos) Komisijos 
nario Pr. Bajoro raportas pri
imtas vienbalsiai. Trečio Apš. 
Komisijos nario T. Dundulio 
raportas priimtas vienbalsiai. 
Iš tų trijų raportų pasidarė 
vienas geras raportas, nes Rač
kauskas raportavo apiie bend
rus SLA reikalus, Bajoras apie 
“Tėvynę”, o Dundulis apie su
tvarkymų Moksleivių Fondo ir 
davinių paskolos moksleiviams, 
f Tėvynės redaktorius Račkaus
kas su Bajoru nominavo S. Vi- 
taitį, o Dundulis nominavo V. 
Andriulį. Tokiu budu seimas 
turės du kandidatu į Tėvynės 
redaktorius ir turės iš ko pa
sirinkti, nors ir nėra sanšų 
Andriuliui laimuti lenktyiAėse 

su VitaičiU.
Labdarybės komisijos rapor

tų išdavė p-le P. Jurgeliutė. 
Raportas priimtas.

Buvo ir triukšmo

1-tą sesijų atidarė pirm. S. 
Gegužis 2:30 po pietų. Delega
tų vardošaukis; delegatai pri
buvo visi.

Seka Tėvynės redaktoriaus 
S. Vitaičio raportas. Mizara 
kritikuoja Tėvynės pakraipų ir 
p. S. Vitailį ir savo tokia ne
apgalvota ir kvailia neva kri
tika sukelia seime triukšmų. 
iJeniantauskas, Liutkauskas ir 
kiti tautininkų vadai sukelia 
dar didesnį triukšmų. Pirmi
ninkas S. Gegužis vos-vos aps- 
tabdo kilusį triukšmų ir duo
da Mizarai iškalbėti kų tik jis 
norėjo. Mizarai pabaigus p. Vi- 
taitis gavęs balsų, gana karš
tai atsako į Mizaros kritikų 
gana ilgokoj kalboj. Po Vitai
čio kalbos, Tėvynės redakto
riaus raportas priimtas vien-

Tęsia raportus.
Tęsiai ir toliau Centro Vai 

dybos ir SLA pastovių komisi 
jų raportai.

Centro iždininkas T. Paukš- balsiai, 
tis išduoda raportų kaipo iždi
ninkas; gana smulkmeniškai, ir i keletu pasveikinimo 
jo raportas priimtas. Paskui!- “ • * - •
seka Kontrolės Komisijoj ra
portas. Skaito B. ŠalaveičiRas ir 
patikrina, kad centro knygos ir 
turtas esu geroje tvarkoje ir 
geram stovyje.

Daktaro Matulaičio prisiųs
tas raportas gana gražiai ap
dirbtas, skaitytas ir priimtas 
vienbalsiai.

Po to triukšmo perskaitoma 
i laiškų ir 

tuo uždaroma 4-toji sesija 6 
vai. vakaro. —S. Bakanas.

Eagle Pienas yra pasekmingas tai
sant nedapenėtus vaikus. Kiekvie
nas vaikas turi turėti Eagle Pieno 
suteikiamąją energiją. Jaunas vųb 
kas turi gauti kasdien po du šaukš
tu Eagle Pieno atmiežto trimis ket- 
vir(daliais puodelio šalto vandens.

M

į.

S. L. FABIONAS CO,
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PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I 
PAS MUS. TAS JUMS BUSą 

ANT NAUDOS. b

Siame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei

kalus {domius bOaianžloms 

motinoms ir motinoms jau* 

ny kSdikly.

KOdiklv aprūpinimas Ir pe

nėjimą* yra dalykas gyvos 

svarbos Šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes ta

rime reguUariikals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvtidenti.

IR SALYKLAS SYKIU
išdirbėjai pagal

Yra labai

APYNIAI
Wennersten’s yra 
musų patentuotą procesą, 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų- išjir- 
bystėje.

HenningWennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes.

kUDIKIų 
ĮjĘROVgs skYRIŲS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Wennersten’4l
Bohemian Blend

STRAIPSNIS 78

Pasirodavok su Gydytoju Greitai
Susirgus kūdikiui, reikia gydyto

jui tuojaus duoti žinią, o motina 
turi turėti raštišką rekordą jo tem
peratūros, pulso, kosėjimų, verki
mo,* skausmo ženklų, ir abelnos kji- , 
dikio išvaizdos. Ji turėtų atžymėti 
kiek 
dens 
kaip, 
bile 
mus.

kūdikis valgė, kiek van- 
kiek sykių ėjo lauk ir 

šlapinosi, ką vėmė, ir 
nepaprastus apsireiški-

ir ko 
gėrė, 
kiek 
kitus 
Reikia palaikyti dalį šlapumų 

ir išmatų dėl gydytojo analizės. i 
Gydytojui ką įsakius, reikia tas 

pildyti tikrai griežtai. Motina ture- ; 
tų užrašyti kada ji išpildė ir ką 
pat&nijo. ' - r

Jei gydytoją negalima greit gan-f 
ti, tai reikia prisilaikyti esamų dą- 
lykų. Kūdikis rpikia laikyti lovo
je kol lik rodys temperatūrą virš 
99.5 laipsnių F. Jei liga buvo sun- . t 
ki, tai reikia jį palaikyti lovoje ■ ir ; 
dar trys ar septynios dienus po to, ' 
kaip jo temperatūra paliko norma- j 
lė (98.6 iki 99.5 F) ir laikosi tokia 
24 valandas. Galima išvengti dau 
gelio ligų pasekmių, pailginant ši 
tą laikotarpį pasveikimo.

Turi savo kūdikį laikyti sveiku 
ir stipriu. Kūdikio sveikata ir iš- ! 
sivystynias priguli daugiausia ant 
priežiūros ir pieno, kurį jis gauna. 
Kūdikį reikia kasdien maudyti ir 
reguliariškai penėti. Jei negali sa
vo kūdikio žindyti, pabandyk Bor- 
den’s Eagle Pieną. Tai yra pirma
eilis kūdikių penas — pagamintas 
iš riebaus karvių pieno ir kruopoto 
cukraus — ypač kūdikiams. Jį gy
dytojai visur rekomenduoja dėl jo 
kokybės ir vienodumo. Per keletą • 
gentkareių tūkstančiai Amerikos į 
motinų išauklėjo savo kūdikius su 
Borden’s Eagle Pienu. Jos tą darė 
dėlto, kad Eagle Pienas buvo joms 
rekomenduotas draugų ir dėlto, 
kad jos rado jį užganėdinančiu. .

KAIP JŪSŲ AKYS?

Yra faktas, kad vaikai dažniau
sia būna nedapenėti tuo melu ka
da jie sparčiausiai auga. Begis jie 
valgo užtektinai, bet tikrenybėje jų 
maistas nesuteikia jiems tinkamos 
soties. Nesenai vešli tyrinėjimai mo
kyklos vaikų tarpe parodiją »kad

Antras susikirtimas — bolše- Į* akiU silpnumas ar galvos skaudė
vikai sumušti.

Komisijos narys 
p. V. K. Račkauskas prisiuntė 
ilgų laiškų, kaipo raportų, ra
gindamas neužmiršti Lietuvos 
ir rekomenduoja į Tėvynės re
daktorius V. Vitaitį.
portą perskaičius, tuoj 
duoda įnešimų raportų 
ti; kiti delegatai duoda 
mą priimti. Dundulis 
balsų ir įrodinėja savo
kalboje, kad raportą reikia at
mesti. Vitaitis kalba už priėmi-Į 
mų; Mizara prieš; S. Bakanas

jimas apsireiškia, kreipkitės į paty
rusį lietuvį akinių specialistą.

Akinių kainos žemesnės kaip 
pas kitus.

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

Valandos nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki $
NedėlioreJn nuo 10 iki J

Te. Boulevard 7679 /

Vos ra- ----------------------
Siurba Ar JVs žinote, kad 
atmes-

į nesi
gauna

pasaulyjeDidžiausias viešbutis pasaulyje 
bus pastatytas Chicagoje dabartinio 
savininko Paliner Iknise 
rėš daugiau 68 kambarius negu da
bartinis Pennsylvania viešbutis 
Ne\v Yorke. Ar jus žinote, kad Hel- 
mar cigaretai yra supakuoti į po
pierinius bakselius, kurie apsaugo
ja nuo susilankstynio ir susilaužy- 

1 mo, o kiti paprasti cigaretai yra 
suvynioti į pundelius. Jus pamig
site jų Turkišką tabaką.

ir jis tu-

PUIKUS METINIS

PIKNIKAS
Su laimėjimais, žaismėmis ir visokiomis 

štukomis

Rengia

DR-TĖ ŠVIESIOS ŽVAIGŽDĖS No. 1

Birželio-June 29 d., 1924
A. ZOPELIO DARŽE,

SUMMIT, ILL.

Pradžia 10 vai. iš ryto. įžanga 50c. asmeniui.

Šiame piknike bus apart šokių žaismių, laimėjimų ir dovanų, vie- • 
nas naujas dalykas: tai bus kepamas ir valgomas gyvas Avinas. Bus 
juokų iki kaklo. z

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti.
KOMITETAS.

jums pasilsime penėjimo instrukcijas,, 
kitokias brangias informacijas, dykai,

#XYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pienų kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas Iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiflsk mums šitą 
paskelbimą ir mes 
Kūdikių Knygą ii

THE 
BORDEN 

COMPANY
6

BORDEN 
BUILDING 
NEW YORK

Rusiškos ir Turkiškos Vanos IBIU ,
12th STREET —............. «n

Tel. Kedzle 89*2
.'‘■.-.i

■

f 4

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

vv

Avieną ir pajfegą suvedama | senui ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cssh arba ant,išmokėjimo.

PirmntiuS Lietevią Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ Inc.

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

n hmm yni* nao—emtietk

RUiPTURA
IŠGYDOMA

Be (POn Be 
Peilio* u U Skausmo

šį sezoną mano gydymo būdas yra 
labai pasekmingas todėl, kad jis yra 
paprastas. Tikras išgydymas prigu
li nuo mokejim-o išgydyti, nes aš jau 
gydau per dvidešimtį metų. Kiek
vieną savaitę vis garsinu vieną išgy
dytą žmogų. Jus galite pasikalbėti 
su* jais. Jie maloniai pasakys jums 
kaip laimingai išsigydė.

Skaitykite ką M r. Komas sako:
“Per penkis metus aš kentėjau nuo 

rupturos. Paskiau a£ skaičiau lai
kraščiuose apie Dr. F(int puikų gydy
mą. Aš vis bijojau eiti prie jo, nes 
aš girdėjau, kad rupturos turi būti 
gydomos tiktai su pagclba peilio. Bet 
galų gale, aš visgi nuėjau prie jo. 
Tai buvo geriausis dalykas kokį aš 
galėjau padaryti. Aš išsigydžiau be 
peilio, be skausmo ir be išlikimo iš 
darbo ir aš dabar taip jaučiu, kad ro
dosi, niekad neturėjau rupturos. Aš 
nuoširdžiai rekomenduoju Dr. Flint 
gydymą rupturos visiems, kurie to 
reikalauja”.

Kari Komas, 15 S. Cravvford Avė.
VARICOSE GYSLOS $25

Aš taipgi gydau pasididunasias ko
jų gyslas mano paties metodu, 
peilio, be skausmo, be sirgimo, 
jos pasidaro taip dailios kaip 
kio.

PATARIMAI DYKAI.

Dr. E. N. Flint
322 So. State St., 5 augštas 

Chicago.
Valandos: nu<5 9 ryto iki 4:30 po 

pietų, panedėliais ir ketverg&is iki 
8:30 p. d., nedėiiomis. uždaryta.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofise! 
127 N, Dearbom St., Room 111-11 

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

8323 So. Halsted St.
Tek: Boalevard 1810

Valandos: aua 6 11d 8 v.‘ v. kiek
vieną vakarą, iiskyruą katvargą. 

NadUionola nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN KUCHINSKAS
•LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St„ arti Laavitt St.
t Telephonaa Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarą. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Vada 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 i&lygomis.

Be 
Ko- 

kudi-

JOHN I. BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

visuose Teismuose, Egtami- 
ritioja Abstraktus, Padaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street 
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING 

Telefonas Randolph 3281 
Vakarais: 2151 West 22 Street 

Telefonas Canal 1667.
» —■"■■■ . ...... ....»

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

Room 909 Chicago Trust Buiiding
71 Weet Monroe Street, Cbieagth 

Telephone Randolph 2980 
Rez. 3293 So. Halsted SI.

Yardi 1015. Vai.: 6 iki 9 vai.
o . ............r

ISSIKIRPKIT ŠIĄ APLIKACIJĄ, ISPILDYKIT ATSIEKITE ĮNAUJIENŲ OFISĄ SU PINIGAIS

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

NAUJIENOS
FOREIGN EXCHANGE

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILLINOIS

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

SIUNTĖJO ADRESAS AMERIKOJE

Z
J. P. WAITCHES
LAWYER Lietuvys Advokatu 

Dienomią Room 514-516 
127 N. Dearbom SL, 

Telephone Randolph 5584
Vakarais: 10717 Indiana Avė. 

Teta Pullman 6877.

A. E. STASULANII
ADVOKATAS

Vardas ir pavardė

Numeris, namo ar bakso
Miestas

Ihdedu monoy orderį (ar pinigais)

gatvė
Valstija

dolerių centų ($

už kuriuos meldžiu pasiųsti Lietuvon telegramų išpuolančią sumų litų pagal žemiaus nurodyto te
legrafinio kurso. ' • . >

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKANTI Y P AT A

Vardas ir pavardė

Kaimas Valsčius

Paštas Apskritis

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

Litų Kursas Siunčiant Telegramų
(Mokestis už telegramą įskaityta)

50 litų 
100 litų 
200 litų 
300 litų 
400 litų 
500 litų

$6.00 
11.00 
21.25 
31.75

52.50

600 litų ....
700. litų ....
800 litų ....
900 litų ...

1000 litų ....
5000 litu ....

(Stambesnėms sumoms specialia kursas)

... $62.75 
73.08 

.... 83.25 
.... 93.58 
... 103.75 
... 514.25

Už viršpaduotas kainas pinigai bus pasiųsti Lietuvon telegramų. Pinigai bus išmetėti Lietuvoj 
į tris ar keturias dieriaš be jokių atrokavimų. , į

ADVOKATAS 
Ofisas: 

911 Chicago Temple Bldg. 
77 W. Washington St. 

Tel. Central 6200
Cicero Panedėlio vak, 

1314 S. Cicero A v. T.Cicero 5036 
Bridgeport kitais vakarais 

3236 S. Halsted St. T.BouI. 6737

A. A. OLIS
ADVOKATAS’

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

ak s
3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 

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

V, W. RUTKAUSKAS .
Advokatas

28 Se. It* Šalie St. Room
Tel. Central 6890

Vak. 8223 S. Halsted St., CUeaao. I
Tel. Y arda 4681 '

J. BUCERZAN 
ADVOKATAS 
Notary Public 

3405 Deodor Street 
Pilone: Indiana Harbor 279, 

Indiana Harbor, Ind.

Nf

J

Plumingo ir Apšildymo įrengimai 
Olsclio kainomis visiems.

Pigiausi dabar raditatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio, 
gegužio; ' Sutaupykit pinigų . tiesiai . 
pJnėd'ami' nuo musų.

•l’EOPLES PLUMBING AND
‘ į HĘATING STTPPLY CO.

/ 490 Milwaukee Avė. and , 
461 N H Jsted St. , ' 

Haymarket 1018, Haymarket 42£\

•Z,. , ‘ ‘ ■
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KORESPONDENCIJOS
Traukinys užmušė lietuvį

PATHŪkininkų gyvenimas.

Gražus Vasarinio Frakai
S. V. VALDŽIOS LAIVAI

Dreses Andarokaiper BREMENĄ

atva
Telefonai i

Siykit ir Sutaupykit

Saugumas dėl Taupymų

Telephone Yard« 0994

Lake

(ienomis

SAVINGS BANK Siunčia pinigus Lietuvon

James B. Forgan, Chairman Melvin A. Traylor, Prezidentas

Telefonai Boulevard 1989

DOZES o/lOo'ZO

Prancūziškas Daktaras

Antrašas

Garsinkite Naujienose Garsinkities Naujienose

3118 Soath 
Halsted St.

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

Turkiškas Tabakas turi skonį 
aromatų

Atdara dėl taupymų visą die
ną subatoje iki 8 vai. vakare

Illinois ir W. Illi- 
turi išsirinkę ko- 
kasmet surengia 

su programų. Jų

Ofiso valandos)
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:80 iki 9:80 vakare

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

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
nuo 5i80 iki 7i8l vakare.Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di

dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

Tel. Kenwood 5107

Biuras 4348 Archer Avė.

Vai. nuo 12:30 iki 2 ir nuo 6 iki 8

Telefonas Lafayette 8878

Dr. J. W. Beaudette

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

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

Pas visus aptiekorius
35c and 65c, jar« and tubea 

Hospital sue, $3.00

Dearborn, Monroe ir Clark Streets, Chicago. Ilinois

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

Dr. Benedict Aron 
Ofisas 8804 S. Rodžio Avė. Phone 
Uufayette 0076. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 8150 W. 68 St Phoaą 
Procpect 0610. Valandos iki 1B ry
to, 7 iki 8:86 vakare. Del specialią 
sutarčių telfonuokit Prospect 0611

aromatų — kvepėjimų. Tai prie 
žastis dėl kurios Turkiškas Taba 
kas yra brangiausias tabakas ei 
garetams. HELMARS neturi nie 
ko kito apart gryno Turkiško Ta 
bako ir duoda jums geriausių ver 
tę už pinigus.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dla- 
ną, 2 iki 3 po piety, 7 iki 9 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Ud 
12 dieną.

Jeigu kas žinote jo gimines ai 
draugus, malonkite pranešti 
John Limanovich, Turtle Creek 
Pa. . S. D.

“VADOVAS”, 
Hatfield Hali, Northwestem University, 

Evanston, III.

Birželio 22 d. tūlas Mike Am
brose, 47 m. amžiaus, vos pasi- 
liuosavo iš kalėjimo, mėgino už
lipti ant bėgančio traukinio ir 
parvažiuoti, bet paslydo ir liko 
traukinio užmuštas.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas 
Visi linksmi!

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

Specialistas kraujo, odos, chroniš
kų ir slapty ligą

Gydo su pagelba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1800 S’. Ashland Avė., 
viršaus Ashland State Banke

Telefonas Canal 0464

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

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

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

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

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

X^0R. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
mėty kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Canal 0267 .
Naktinis Tel. Canal 2118

DR. P. -L Z AL ATORIS
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.

Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaina į Turkiškus

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas motery ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis TeL Drexel 2279

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti į kartono 
skrynutes, kad jie nelužty. VIENYBE

Liaudies Universitetas

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 S. Morgan Stn Chicago 
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dieno* ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Kiek laiko atgal buvau pada
vusi žinutę apie pamišusį lietu
vį. Bet jis ne Wheeler gyveno, 
o dirbo giriose ir susirgo Boon, 
Mich. Man teko sužinoti apie 
jį nuo vieno lietuvio, kuris ten 
buvo. Dabar gautomis žinio
mis, jo protinis paįrimas didėja.

— Ona Vilkienė.

Tel. Boulevard 0687

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Jeigu jūsų mylimieji negali at
vykt j Ameriką, delko nevažiuoti 
j seną tėvynę jų pamatyt ?

Valdžios certifikatas bus išduo
tas jums dėlto, kad galėtumėt su
grįžt bėgyje šešių mėnesių be kla- 
pato per imigracijos nustatymą..

Buk užtikrintas ir keliauk ant 
Amerikos Laivų — po Amerikos 
vėliavą. Trečia kliasa ant Amerikbs 
laivų užtikrina švarumą, valgį ir 
patogumą. Beno koncertai kiekvie
ną dieną duoda palinksminimą.

Matykite jūsų vietinį age.ntą ar
ba rašykit:

UNITED STATES LINES ‘ 
45 Broadway, New York Cit v 
110 So. Dearborn St., Chicago,' III.

M ana gi n g Operators fbr
United States Shipping Boa r d

Nors apie Michiganą gana 
daug rašoma, tečiau dar neteko 
matyti lietuvių laikraščiuose ži
nučių apie šią apielinkę, tad 
nors trumpai aš ją aprašysiu.

Wheeler yra mažas ūkininkų 
miestelis. Jame yra bankas, ja
vų sandelis, kelios sankrovos ir 
keli desėtkai gyvenamų namų. 
Visa gi apielinkė yra tirštai ap
gyventa ūkininkų. Čia yra ir 
pasiturinčių ūkininkų, kurie tu
ri gerai įrengtus ukius, gražius 
namus ir visus parankiomis, 
kaip elektrą, telefoną, maudy
nes, etc. Daugumas turi 
diofonus, žodžiu, įsitaisę 
galima patogiausia.

"Čia yra daug ūkininkų 
žiavusių iš kitų valstijų, 
Ohio, Indiana, 
nois ūkininkai 
mitetą, kuris 
jiems pikniką 
programas susideda iš prakalbų, 
dainų ir paskaitų. Programą 
pradeda su Illinois giesme, apie 
vidurį padainuoja Michigano, o 
pabaigoj dainuoja Amerikos 
himną. Illinois ūkininkai sako, 
kad jie čia perka žemes pigiau, 
negu Illinois, o javus geresnius 
užaugina.

“Niekas neduoda man daugiau 
smagumo po pusryčių, kaip užsi
rūkyti HELMAR. Jis papildo pu
srytį ir pripildo mane karščiu dirb
ti visą dieną!

Iš lietuvių tik mes vieni .čia 
gyvename. Turime 4 sūnus ir 1 
dukterį. Vyresnysis sūnūs, 
Branislovas, šiemet pabaigė ke
turių metų vidurinę mokyklą 
Brecjtenridge High School. Jis 
mano rudenį stoti kolegijon. 
Stanislovas ir Algirdas taipjau 
lanko tą pačią mokyklą. Nata
lija ir Hilaras gi tebelanko pra 
dinę mokyklą, bet jie sako, kad 
jie neatsiliks nuo savo vyresnių
jų broliukų ir taipjau sieksis 
augštesnio mokslo. Jie visi 
taipjau yra sporto ir muzikos 
mylėtojai. Natalija yra pianis
tė, o Bronislavas priklauso prie 
beno ir orkestros. Mums butų 
labai malonu, kad ir daugiau 
lietuvių čia apsigyventų.

Gamintojai augščiausios 
rūšies Turkiškų ir Euro- 
piškų cigaretų' pasauly.

Šilkiniai crepe. Ro- 
chanara ir fancy 
crepe ir vilnoniai iš
dirbiniai. Pleated ir 
sportiškų stylių, rei
kalaujamų spalvų, 
paprastų ir ekstra 
nederu, nepaprastos 
vertes, po’

$5.95

Pasiūlomas išpardavimas labai geros rųšies 
tavorų pigiomis kainomis Specialis pirkinys 
gražių šilkinių dresių crepe, franeuziško 
voile, dotted voile, grynos linines ir gražių 
kombinacijų. Visi nauji vasariniai styliai, 
gražiai trimuoti. Mieros dėl moterų ir 
merginų, taipgi ekstra mieros 
dėl storų moterų

Franklin'o BOTANICAL HERBS Gy- 
duoJ<t< nuo SKILVIO. KEPENŲ, 
KRAUJO ir INKSTŲ. Geriausia pa
sauly reguliatorius. Vienas doleris at- 
neS- mėnesius gydymo. Atsiųskite I 

FRANKLIN’S LABORATORY, 
3252 Wallace St., 

Chicago, U. S. A.

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
.Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
fieverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus!

(Pukelblmu)

Halsted,į^-8Liberty
COME PUT OFTHE BEAT

Geriausia šešių cordų vati
niu sįdfųSšpulaitė 

Dresių $ir$čjų gerybe 
Del geros knygutes dresių 

siuvimui atsiųskite 4c
THE SPOOL COTTON CO.. Dept. C

Puikios ‘ vertes už 
šią žemą kainą. La
bai gerai pritaikin
tos ir keletas labai 
gerų stylių. šilki
niai pongee ,tikri li
niniai, voile ir bro- 
adcloth, mieros dėl 
moterų ir merginų

$4.85

“VADOVAS”
Mokslo, literatūros ir religijos mėnesinis žurnalas 

Amerikoje ir užsienyje
Prenumerata metams
Pavienis numeris.....

17G7 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
Ud 8 vai. vak. NedCliomia nuo 8 

iki 2 vai. po pietą.

Phone Boulevard 8033
Valandos nuo 6 iki 9 v.

3601 So. Halsted St.

Dr. S. MON KIEWIGZ
Rusiškas Daktaras 

Gydytojas ir Chirurgas 
8327 So. Halsted St.

Vai. nuo 2 po pietų ild 5 valandai 
ir nuo 9 vakare ild 10

< . Phone Boulevard 0696'

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

Ofisas ir Labaratorija! 1024 W. 
18th St., netoli Morgan St

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

f Dienomis: Canal
8110. Naktį 
Drexel 0960

Boulevard 4188

Mrs, MICHNIEVICZ- VIDIKIENE
AKUŠERKA 

3181 So. Halsted St., kampas 31 <at.
Tel. 1119
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; ,
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- K|||||| 
bučiuose. Sąži- 
ningai patar- W
nauja, visokio- 
se ligose prieš K W
gimdymą, laike Mį 
gimdymo ir po I Įm. g ■ 
gimdymo. A ■

Už dyką pata- V 
rimas, da ir ki
tokiuose reika- V 
luošo moterims B) 
ir merginoms, gW W
kreipkitės o ra- gL? 
site pagelbą. ■ t: 

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

G. Benešios
1616 W. 47th Street

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

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

Optom«triat 
T«l. Boul.r*.rd «48T 
4c4’ A,hun4 
KampM 47~to« gal.

S-roa Inbaba

Vasariniai Kautai ir Dreses
Puikios vasarines DRESES iš sport šilko, gražaus šilko, išmarginto 
šilko ir franeuziško voile, gražių stylių ir spalvų. KAUTAI YRA 
labai geros rųšies, gražiai trimuoti su braid ir kailiukais, taipgi 
sportiško užbaigimo, labai gražus. Pilnai šilkiniais ČIA 7C 
pamušais, mieros merginoms ir moterims po I I w

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, Vv- < ■■ . .
193 Grand St., Brooklyn. N. Y.

Tel. Blvd. 81M '
IL Woltkevidi 

BANI8
AKUflERKA 1

Puriu patyrimu 
Pasekmingai pa
tarnauju mote
rims prie gimdy
mo Kiekvienam! 
atsitikime. Teiki! 
ypatišką prižiūri- 
jimą. Duodu pe* 
tarimus moterimi 
ir merginoms dy-

čia auginama visokius javus, 
bet daugiausia cukrinius buro
kus ir pupas. Taipjau augina
ma daug gyvulių, taip kad kas 
savaitę išsiunčiama po 2-6 vago
nus kiaulių ,avių, galvijų ir tt. 
Taipjau laikoma daug melžiamų 
karvių, kurių smetoną ir pieną 
parduodama netolimam mieste
ly, kur daroma kondensuotas 
pienas.

žeme čia sunki: apačioj mo
lis, o viršuj juodžemis. Bran
gumas priklauso nuo įtaisymo 
fanuos ir parankumo joje gy
venti. Didžiausią rolę čia lošia 
nuovados (suros, tiles), nes be 
jų čia negalima butų apreiti.

Man čit^ patinka gyventi, nes 
Čia žemė lygi, o kas mylią yra] 
kryžkelės; keliai tiesus ir gerai] 
ištaisyti, o toliau yra ir cemen
tuotų. Ūkininkai turi savo 
draugiją, kuri perka vagonais 
anglis, koksą, trąšas ir k., taipgi 
rengia vakarienes ir visokius 
pasilinksminimus, štai nesenai 
buvo surengtas “Haiti Time So
čiai”. Iškalno buvo paskelbta, 
kad gražiai pasirėdęs turės mo
kėti pabaudą ,tai susirinko visi 
apsirengę visokiais skarmalais, 
kaip tikri Lietuvos ubagai. Pa
silinksminę ir po gardžios vaka
rienės skarmaliai išsiskirstė kas Į 
sau.

Yra užtikrintas per First Trust 
and Savings Bank. Stakas šios 
bankos yrd valdomas šėrininky iš 
First National Bank of Chicago. 
Bankos turi kapitalą ir surplus ir 
nepadalintą pelną daugiau kaip 
$40,000,000 ir resursą daugiau kaip 
$350,000,000. Greitas ir mandagus 
patarnavimas užtikrintas.
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Rytoj sukanka lygiai de
šimt metų nuo Sarajevo tra
gedijos.

Birželio 28 d., 1914 m., 
serbas. Prinzip’as dviem re
volverio šūviam Sarajevo 
mieste nugalabijo Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinį 
Franz Ferdinandą, o trečią 
šūvį paleido į jo žmoną.

Prie ko ta tragedija pri
vedė, be abejojimo, dauge
liui yra žinoma. Austro- 
Vengrija pasiuntė Serbijai 
ultimatumą, kuris sukurė 
pasaulinį karą.

Daugelis ir šiandien dar 
mano, kad tikroji pasauli
nio karo priežastis buvo ta 
Sarajevo tragedija. Vienok 
tai yra klaidinga. Surastie
ji Rusijos ir Vokietijos ar
chyvuose dokumentai kuo- 
aiškiausiai parodo, jog Eu
ropa rengėsi karui. Tarp 
įvairių* valstybių buvo daro
mos slaptos sutartys kai dėl 
pasidalinimo karo grobio. 
Tad Sarajevo įvykis buvo 
tik priekabis paskelbti ka
rą, kuris anksti ar vėlai vis- 
vien butų turėjęs įvykti.

kaipo Anda- 
{ tas salas *iš 

yra siunčiami
Viso prasi-

# *
Netoli Indijos yra pen

kios mažiukės salos, kurios 
yra žinomos 
manų salos, 
visos Indijos 
prasikaltėliai.
kaltelių ten priskaitoma 16,- 
000, iš kurių 11,000 yra 
žmogžudos. Ačiū tam fak
tui, ir pačios salos tankiai 
vadinama “žmogžųdų salo
mis”.

Atrodytų, jog tarp tos rų- 
šies kriminalistų yra gan 
pavojinga gyventi, Bet taip 
nėra. Pulkininkas R. Cal
vert, kuris gerai pažįsta An- 
damanų salas, sako, jog gy

Siunčiama į salas didžiau
si kriminalistai, sako Cal- 
vert. Tankiausia jie yra nu
teisti iki gyvos galvos. Ir 
99% jų veda salose visai pa
vyzdingą gyvenimą. Jie 
patys sau užsidirba pra
gyvenimą. Tiesa, jie yra ka
liniai, bet kaliniai, kurie tu
ri savo namus, savo įstaty 
mus ir savo papročius. Ka
liniai ,kurie turi tose salose 
laisvę, ir j kuriuos žiūrima 
kaipo į žmones.

Žmonės, kuriems tikrai 
rupi kalėjimų reforma — sa
ko Calvert
kreipti rimtos domės į An- 
damanų salas. Jie patirtų, 
kad prie atatinkamų sąly
gų ir blogi žmonės (krimi
nalistai) gali pavyzdingą 
gyvenimą vesti.

turėtų at-

’ * * *

Vakar sukako lygiai šim
tas metų nuo gimimo lordo 
Kelvino (William Thomso- 
no), kuris mirė 1907 m.

Lordas Kelvin’as buvo 
vienas. didžiausių pereito 
šimtmečio mokslininkų. Bė
giu 53 metų jis ėjo profeso
riaus pareigoj' Glasgow’o 
universitete. Vyriausia ačiū 
jam 1866 m. per okeanų 
pasisekė kabelį pratiesti.

/ ,-r j '
* « *

Prieš kiek laiko Chicagą 
buvo atlankęs pagarsėjęs 
Anglijos mokslininkas Bert- 

I rand Russell, kuris karo me
tu buvo šešiems mėnesiams 
kalėjiman pasodintas už at
virų priešinimąsi karui.

Russell į pasaulį žiuri la
bai pesimistiškai. Nepap
rasti pastarųjų kelerių me
tų išradimai mokslo srityje 
jo nedžiugina. Kas pasi
naudoja mokslo išradimais? 
— klausia jis. • Pirmon gal
von turčiai, kurie paverčia 
mokslą sau tarnauti.

O toki dalykų padėtis, sa- 
ko Russell, gali priversti pa
saulį prie naujos katastro
fos. Katastrofą- galėtų pa
šalinti tik pakeitimas dabar
tinės ekonominės sistemos. 
Be ekonominės demokrati
jos nieko gerą negalima 
laukti, — sako Cambridge’o 
mokslininkas.

MOKYKLŲ DARBŲ PARODA

[“L.”] Tauragė. Gegužės 5 d. 
čia pasibaigė, turėjusi ne mažo 

? j pasisekimo, Apskr. V-bos ini
ciatyva surengtoji 11 mokyklų 
darbų ir mokslo priemonių, pe
dagoginė paroda. Palyginus su 
pereitų metų paroda ši buvo 
daug platesnė 1923 m. buvo iš
statyta 827 įvairių eksponatų, o 
šiais—net 1813. Parodoj dalyva
vo: 1 mokytojų seminarija, 2 
vidur, ir 40 pradžios mokyklų, 
be to žymiai dalyvavo ir Pribai- 
čio mokslo įrankių įstaiga moks
lo priemonių, mokyklų, sporto ir 
baldų skyriuose,*'4 knygų leidimo 
bendrovės, kaip “švyturys”. 
“Kultūra”, “Rytas”, “Šv. Kazi
miero” ir Tauragės mokytojų-----------------------------------c---------------------------,--------------------------, y HMVAY/ i.

venimas tose salose eina vi-'koperatyvas “Knygos”. 548 pa- 
Kaliniams sienio asmenų, 66 mokytojų su 

1397 mokiniais, paradą aplankė 
Klaipėdos krašto Raseinių ir 
Vilkaviškio apskrit. mokytojai. 
Už girtinus eksponatus Eksper
tų Komisijos (Šiaulių Suąug. 
gifnnaz. ’di'r. $. Pašarais, Šiaulių 
mok. semiu. mok. Š. Brašiškis 
ir šviet. M-jos atstovas J. Sluo- 
ksnaitis) suteikta 17 pagyrimo 
lapų ir 14 dovanų, pirktų už 
Apskr. V-bos asignuotų 1000 li
tų.

sai normaliai.
duodama namai gyventi, ir 
jie užsiima įvairiausiais dar
bais, tuo budu užsidirbdami 
eau pragyvenimą. Jeigu jie 
turi šeimynas, tai jiems lei
džiama jas atsigabenti. Ka
liniai taipgi gali apsivesti. 
Jie išsirenka iš savo tarpo 
užveizdas, kurie tvarko kar
tu su keliais valdžios komi-

Amerikos Įstatymai delISanti- 
kių tarp Vyrų su savo Žmonomis

žinojimas įstatymų, kurie val
do santykius tarp vyrų su savo 
moterimis kartai^ prašalins ne
sutikimus, ir žinojimas kaiku- 
rių įstatymų labai svarbu tuo
met, kai įvyksta išsiskyrimas. 
Nėra galima trumpame straips
nyje išdėstyti visus įstatymus. 
Kurie norėtų pilnai apsipažinti 
su jais gali tai sužinoti nuo ad
vokato arba iš legalės pagelbos 
d ta ugi jos.
Moters ir šeimynos užlaikymas.

Paprastai vyras turi užlaikyti 
savo moterį nuo tos dienos, kuo
met apsiveda iki tas apsivedi- 
mas baigiasi mirimu ar persi-4T*.vL‘“"V^.? T““ "Vu,.75. I žeidžia kitą asmenį, yra klausiskyrimu. Tą kiekvienas vyras 
turi žinoti prieš apsivedant. Tas 
nereiškia, kad vyras turi turėti 
ir praleisti dideles sumas pinigų, 
tik reiškia, kad moteris turi • 
gauti užlaikymą. Nėra taisyk
lės, kuri paskirtų reikalingu
mus. Suprantama, kad tas reiš
kia namus, maistą ir drabužius.
Bet tas viskas priguli nuo vyro vyras turi būti atsakomingas už 
algos arba nuo jo finansinio sto-' moters darbus. Bet nėra taip 
vio ir nuo aplinkybių, prie kurių šiandien, 
pripratę gyventi, 
kad vyras turi nupirkti vaistų,! noma, jis atsakomingas. 
bet priguli nuo aplinkybių ar jis vyras pribuna, kuomet moteris 
turi pirkti automobilių arba nu- atlieka tą darbą, įstatymas nu
statytos kainos namą. Kaiku- no, kad jis pasakė jai tą daryti 
riuose namuose reikia turėti tar- ir jis yra laikomas atsakomin- 
nų, kituose ne. ■ . ' . gas, jeigu negali prirodyti, kad

Mirtis vieno arba kito, persi
skyrimas ir moters nrigayingu-' .. ,. . .v >i -i <■ ba, ji pati atsako uz jį.mas gali užbaigti tą užlaikymo1 ‘ ' 
užduotį. Reikia truputį paaiš
kinti apie moters prigavingumą. 
Turi buti« rimtas dalykas, 
ras negali atsisakyti užlaikyti i 
moterį, jeigu jie visuomet bara
si. Paprastai moters prigavin- 
gumas ir apleidimas savo vyro 
be priežasties yra priežastys vy
rui atsisakyti užlaikyti ją. Bet j 
yra daug aplinkybių, kurias i 
įvairios valstybės nevienodai 
sprendžia.

Jeigu vyras peržengia mote-' 
vystės įstatymus, ar apleidžia 
moterį, — vistiek ją turi užlai
kyti.

Dabar turime pažiūrėti, ką 
moteris gali daryti prižiūrėji
mui savo teisių. Tas priguli nuo 
to, kur jos vyras randasi. Jei- 1 
gu jis su ja gyvena ir atsisako 
ją užlaikyti, tai jis gali būt pa
šauktas į teismą ir 
atlikti savo užduotį, 
miestų yra teismai 
Relations Courts”, 
grinėja tik tokius atsitikimus. 
Kituose miestuose apskrities ad-1 
vokatas arba viešas skundėjas kita, 
gali reikalą perstatyti krimina-! teises prie savo vyro nekilnoja- 
liui teismui. |1110 turto. T----

Bet yra sunkiau, kuomet vy-' “pasogos teisės”.
• ' • JI- • ,

ras pabėgęs. 1______________
jį sugauti ir tada turi užmokėti.' rfas duoda moteriai pagelbos, 
Dažnai vyras" pasodinama kalėji-, kurią vyras duotų, jeigu gyven-

Lietuvos Universitetas ir 
S vetimtaučiai z

To .prirody- 
užtenka suminėti Maco- 

Purickius, Jasulaičius.

savę apsi-
tas nori

vyras vis 
namus ir

Pirmiaus vyras galėjo mušti 
savo moterį. Jau šiandien to 
negali daryti ir moteris negali 
jo mušti. Tik gaji 
ginti nuo kito, jeigu 
mušti.

Daugely atsitikim;ų 
turi teisę pasirinkti

i budus, kaip pinigai turi būti 
praleisti. Bet tos teisės turi bū
ti išmintingai praktikuotos.
Vyro atsakomybės dėl moters 

.negerų darbų.
Kuomet moteris susipeša su 

kaimynais, sumuša kieno nors 
'automobilių, arba kitu budu su-

mas kokias teises turi sužeis
tas. Jeigu jis skustų moterę už 
padarytą Blėdį, jis žino, kąd ji 
neturi pinigų arba turto, kad 
galėtų užmokėti iškaščius. Su-

Įprantama, vyras yra pinigų šal- 
i tinis.r ’ ' r ’ *•

Sulig augščiausio įstatymo

Bet nėra taip 
Jeigu vyras, pasako 

Suprantama,1 moteriai atlikti blogą darbą, ži- 
Jeigu

nesakė tai daryti. Bet kuomet 
miteris viena atlieka blog^ Nar

Turtas ir teisės.
Kuomet vyras su motęria ap-

siveda, tai abu turi šiokio turto lrvt.1 . .............. .

gali būt pa- 
priverstas
Daugelyj

“Domestic 
kurie na-

J nors butų tik drabužiai. Kyla 
klausimas kokią teisę turie vie
nas prie kito turto.

Sulig įstatymo,, turtas klasifi
kuojama šiaip: nekilnojamas, 
(žemė, namai ir panašus daik
tai) ir kilnojamas (drapanos, 
rąkandai ir tt.) * ■'

Kilnojamas turtas gali susi
dėti iš trijų rųšių: (a) kuriuos 
turėjo, kuomet apsivedė; (b) 
kurie duoti laike apsivedimo ir 
(c) kurie įgyti vėliaus.

Paprastai ką žmogus turėjo 
prieš apsivesiant vistiek ir po 
apsivedimo yra jo. Vestuvių 
dovanos priguli moteriai, ir kil
nojamas turtas nupirktas po 
apsivedimo priguli tam, kuris už 
jį užmokėjo. Tokiu budu jeigu 
vyras nupirko arba davė mote
riai pinigų nupirkti, turtas jam 
priguli, jeigu moteris savo pini
gais nusiperka, — priguli jai.

Nekilnojamas turtas jau kas 
Moteris turi kaikurias

Tos teisės vadinama 
", Jomis mote- 

Pirmiausia reikia ris naudojasi ir vyrui mirus.

man, jeigu neužlaiko savo šei
myną.
rasti budus kaip tą atlikti.

tų. Taip pat vyras turi kaiku-
Miestuose ’ labai lengva rias teises prie moters turto.

Įvairiose valstijose teisės kiek 
Kur nėra specialioKuomet vyras taip biauriai, skiriasi.

elgiasi su savo moterim, jog ji įstatymo abiejų teises negalima 
turi jį apleisti, tai jis vistiek tu-, Pašalinti nuo nekilnojamo tm-
ri ją užlaikyti.

žinoma, moteris turi irgi prie
dermes atlikti. Ji turi atlikti 
savo dalį prižiūrėjimo namų. 
Kuomet apleidžia savo vyrą be 
geros priežasties, tai vyras ne
privalo jos užlaikyti.

Tėvo priedermė kaslink vai
kų užlaikymo skiriasi nuo žmo
nos užlaikymo. Ta priedermė 
prasideda kuomet vaikas gema 
ir jis turi jį užlaikyti, kol nu
miršta arba kol vaikas pats gali 
save užsilaikyti — tai yra kuo
met sulaukia pilnų metų. Dau
gelis valstijų tini įstatymus, 
kurie duoda vaikų uždirbtus pi-

to. Nei vyras nei moteris ne
gali parduoti arba atiduoti tur
to be parašyto pavelijimo kito. 
Pav., jeigu vyras savo testamen
te atiduoda savo turtą ir neap- 
rupina savo moterį, ji gali rei
kalauti savo “pasogos teisių”, 
nepaisant testamento.

šis straipsnis yra bendras'. 
Del ypatingos informacijos svar
bu tartis su advokatu arba lega- 
liškos pagelbos draugyste. Tik 
svarbu atsiminti, kad įstatymai 
turi taisykles, kurios liečia daug 
paprastų santykių vyro ir mo
ters, ir jeigu žmonės apsipažin- 
tų su jais tai daug nesusiprati-

nigus tėvui taip ilgai, kol gyvo- nilJ butų prašalinta, 
na po tėvo stogu.
Kiek vyras arba moteris gali 
kontroliuoti viens kito darbus.

,• ■ 'v--'1 • rSulig augsciausio įstatymo, 
vyras buvo šeimynos galva ir 
moteris turėjo jam pasiduoti. 
Šiandien, nors ta< pati idėja pasL 
lieka, bet ne tokia aštri, kokia 
pirmiaus buvo.

[FLJS.J

BRIUSELIS, Belgija. —, Bel
gijos :!senatąs, įjg audringų • gili* 
čų,'/ iiutaf’ė į^siįšti Italijos par
lamentui užuojautosę telegramą 
dėl žuvimo atstovo Matteotti.

SiŲskit pinigus per . 
NAUJIENAS

[“L.Ž.”J Jau nuo senų laikų 
lietuviai serga liga visa gerbti 
ir aukštinti, 
ne musų, 
suomenės 
venime mes esame visuomet 
linkę preferuoti kitų gerą. Ši
ta liga užsikrėtė, nelaimei, ir 
musų Universitetas. Bitik koks 
nors svetimtautis drįso ar spė
jo pasipiršti, priimamas be jo
kių kitų reikalavimų. Ir to
kios 'musų Universiteto politi
kos dėka tenka musų jaunimą 
šviesti vos universiteto suolą’ 
apleidtisiems žmonėms. Taip 
yra musų Universitetan pa
kviesti vokiečių kalbos ir san
skrito katedrosna -du Šveicari
jos Friburgo studentai. Visai 
nenorint įžeisti nei tų žmonių 
gabumų, nei jų baigtos moks-j 
lo įstaigos, vis dėlto kiekvie-

kas svetima, kas 
Ar tai politikos, vi- 
ar tai šeimynos gy- 

mes esame

Lietuvos Universitete “profe
soriauja.” Pikta ir skaudu pa
sidaro.

Kodėl nesama taip skubu su 
musų pačių naujai baigusiais? 
Nors jų pakvietimu butų, dar 
daug mažiau pralošta. Pirmą 
pakliuvusį svetimtautį 
džiaut, mes uždarome 
ris kada nors kitam

tuo dū
ri mtes- 

niam atsiradus, ar musų pačių 
baigusiems žmonėms. Antra gi 
tokiais neatsargiais žingsniais 
mes kompromituojamos ir 
kompromituojame svetimų aky
se visą musų tautą, musų jau
kios valstybės darbą. Tik tiek 
iš to naudos teturime^ kad ki
tų šalių piliečiai mums iš savo 
studentiškų stenografuotų są
siuvinių gali šį tą paskaityti ir 
tuo sau duonos užsidirbti.

Del musų aukštesnį mokslą

dina. Jei tikėtų, blogais dar
bais neužsiimtų.
mui 
kus,

^mogus, kurs yra doras, tikin
tis į tiesą, o ne į melus, tas 
apšaukiamas ¥bed|ev!iu”. Vicr 
nok tas yra bedievis, kurs tiki 
ne į tikrąjį Dievą, gamtos vi
sagalį, bei į padirbtinus die
vus ir verčia kitus tikėti į tai, 
ką sąžinė nepavelija.

Šiandien buk ir doriausiom 
žmogum, o jei gyveni pagal sa
vo sąžinės supratimą, tave mi
rusi nei į kapus nepriims pa
laidoti, jei busi neturtingas.

Turtingas gali netikėti ir 
nepildyti tų monų, jis visgi 
bažnyčiai bus geras. Štai fak
tas. Liepojuj numirė darbinin
ko žmona, prie mažo. Be ku
nigo nepriima į kapus, o už 
laidotuves neturėjo pinigų. Ne
užilgo numiršta muitinės vir
šininkas, kurs nėidavo į baž

nam aišku, kad apleidus univer- einančio jaunimo naudos, dėl 
.musų tautos ir valstybės gar- 

tam tikro prisirengimo toliau bgs reikėtų vengti panašių kvie- 
savo studijuojamo j srity dirb- timų į musų švietimo darbą.

siteto suolą galima turėti tik

ti. Einantiems un-tą gi duoti, 
reikia pačiam ką nors pasto
vaus ir aiškaus galvoje turėti. 
Be to Friburgo universitetas ( 
yra iš paskiau įkurtų ir dar. 
nevisai tobulai išsivysčiusių! 
aukštų mokyklų. Kalbamieji 
gi žmonės atvažiavo musų jaus
lumo šviesti vienam tam uni
versitete 4- 5 melus išsėdėję, 
niekur nieko kito nei matę nei 
girdėję, ir nenorams kyla klau
simas, ar tik netenka ’ mums 
“šviestis” iš jų stenografuotų 
studentavimo melu sąsiuvinių.

—M. Mi r !

turėjo, mirdamas 
paliko 500 rublių, 
visi kunigai į ka- 

Koksai tai skirtu-

numirusiam vis

Skaitytojų Balsai

vių moterį 
laidotuvėms 
Tuomet net 
pus lydėjo, 
mas?

žinoma,
vien kur palaidotas, bet tiems 
palikusioms nesmagu, kad ne- 
tur kur palaidot. —M. K.

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

SĄŽINĖS VARŽYMAS.

Labai klysta lič, kurie nie
kina religiją tarpe aklų žmo
nių. boksai religijos griovimas 

Juk prie geriausių norų jiedu 8ahnia butų palyginti prie as- 
negalėjo suspėti jų mokslo pa- inens> nepasiutęs naujo
imtose šukose nei pasispcciali--į 
zuoti, nei įsidirbti, kad ką nors 
savystovaus ir platesnio patie
kusi Šveicaruose vargu jie bu-

namo griauna senąjį. Gal ir 
' ateis laikas, kada religija ne- 
' bus reikalinga, bet tas įvyks 
tuomet, kai žmogus paliks tik

tų galėję užimti vietas gėrės-’111 žmogumi. Dabai gi jis, ne- 
Į mokytas, išauklėtas burtuose, 
1 kartais yra baisesnis net už 
' gyvulį. Tokiam reikalingas 
šioks toks autoritetas, t. y. re
ligija.

Tiktai nelaimė, kad musų 
religija yra paremta ant klai
dingų pamatų, o ne ant teisy
bės.

Musų dvasiškija mokina ti
kėti ne į tikrąjį Dievą, kurs 
yra visagalįs, kurs sutvėrė šį 
pasaulį ir jį valdo, bet nurodo 
į žydų rabinų pramanytą “Je
hovą,” kurs tik žydus globojo, 
o kitų neapkentė. Tasai “Jeho
va” norėdamas patraukti prie 
savęs žmones ir išgelbėti juos 
iš savo prakeikimo, siuntė sa
vo sūnų. Vienok siuntė tik vie
niems žydams, kurie visgi to 
sunaus nepriėmė ir iki šiam 
laikui tebelaukia dar kokio ten 
išgelbėtojo.

Bet ar tas žydų rabinų pra- 
manytasai dievas yra tikru 
Dievu? Žinoma, kad ne. Ir 
krikščionys per tiek laiko ne
suprato, ar nenorėjo suprasti 
lo dalyko, ir pažinti tikrąjį Die-

nėję gimnazijoje, mes gi juos 
priimame į musų Universitetą 
dirbti. Tiesa, šiems naujokams 
buvo pastatytos Universiteto 
sąlygos, kad jie turi po kiek 
laiko lietuvių kalbos kvotimus 
Universitete laikyti, ir tik juos 
išlaikius galėjo būti leista jiems 
toliau dirbti. Bet ir šiame klau
sime Universitetas nusileido’. 
Kiek girdėjome, vienam jų 
neišlaikius tris kartus tų reika
lingų lietuvių kalbos kvotimų 
Universitete prie p. Biržiškos, 
jis juos atliko vienoje progim
nazijoje, kur jis pirmiau mo
kytojavo ir lutF Universitetas 
pasitenkino.

I ■ * t

» Kodėl gi musų Universitete 
toki žmones proteguojami? 
Atsakysite, ‘ esame reikalingi 
mokslo žmonių. Bet faktas, kad 
kaip tik humanitariam fakul
tete yra net gi perdaug moko
mųjų pajėgų. Pagalios, kaip 
galima apseiti pakolei be fran- 
euzų, italų, anglų kalbų kated
rų, galėjome dar kokį laiką 
palaukti, kol geresnių butume 
suradę, ir su vokiečių kalba. 
Tuo butume daugiau išlošę, ne
gu pirmą iš svetimo krašto į 
tą katedrą įleisdami ir ją ke
liems metams pavedę, kitam 
geresniam joje vietą užimda
mi. Taip pat nebuvo skubu de-l 
sanskrito mokslo. Be jo apsei- 
nama dar daugumoj Europos 
universitetų, butume apsiėję ir 
mes tuo tarpu.

Iš pasakyto aišku, kad nei 
dėstomųjų dalykų reikalas, nei 
pa kviestųjų autoritetas negali 
būti tokių pakvietimų motyvu. 
Kodėl gi tam musų Universite
tas, tuos du kalbamus žmones 
ir kitus panašius kviečia? Ne
jaugi tik dėlto, kad jie svetim
taučiai? Tie gi musų taip be 
atodairos proteguojami patys iš 
musų juokiasi ir, grįžę atosto
goms į savo šalį, nebūtų daik
tų dėl savo nudirbtų darbų ir 
įgytų titulų pripasakoja. Bet 
jie save tik tikrais vardais va-. 
dinaųiUjau j daro įspūdžio. Ir 
kiek reikia akis kaitinti, kaip 
vienas kitas tų pačių profeso
rių ar šiaip Šveicarijos visuo
menės veikėjų pastebi su nu
sistebėjimu, kartais ir karčia 
ironija, kad tas ar kitas X, Y netikėdami., žmones tiktai klai-

To visagalio yra paskirta 
žmogui ant žemės laimingas 
gyvenimas, tik reikia užlaiky
ti jo įstatus ir neiti prieš gam
tos surėdytas liesas, nes kas 
prieš gamtos surėdymą prasi
kals, turės ir čion metavoli, 
nelaukdamas po mirties. Daug 
yra tokių, kurie mano, kad vis
ką galima daryti, jeigu netiki 
į Dievą, nes, girdi, numiru
siam nereikės kentėti joklios 
bausmės. Bet teisingąsis Die- 
vas-Gamta visus lygiai prižiū
rės ir nei joks prasikaltėlis ne
paspruks, 
girtuoklis 
nugrimzta, vagis gauna kalėti, 
nežiūrint kad ir kažin kaip vik
rus butų. Paleistuvis gauna bai
sias ligas, pypkorius ant senat
vės ‘už tai atkenčia. Ir tai, žo
džiu sakant, atkentės čia ant 
žemės, nereikės nei po mirčia 
laukti. r

Musų tiktai akloji dvasiški- 
ja kažin kokį dirbtiną dievą 
garbina. Garbina tai tik dėl 
tųjų tamsių aklų akių, iš ku
rių jie tur sau gerą pragyve
nimą. Tokie musų vadai patj^

Tinginys skursta, 
kur kokiem balon

Įvairenybės
ORLAIVIS BE LAKŪNO

Labai įdomus ir be galo svar
bus yra vieno prancūzo naujai 
išrastas orlaivis, kurs be lakūno 
gali pasikelti į viršų, aplėkti iš 
anksto nustatytą erdvės plotą, 
numesti paskirtoji .viętęn nusta
tytų kiekį spfėgstamosios 'me
džiagos ir vėl grįžti į vietą, iš 
kur atlėkė. Taikos metu šis or
laivis tinka skubotam pašto ve
žiojimui, arba gamtos tyrinėji
mams, nes gali lengvai pasikelti 
į aukštybes ,kur žmogus nei va
landėlės dėl stokos oro ir šalčio 
negalėtų išgyventi.

To orlaivio išradėjas yra pran
cūzų atsargos kapitonas Max’ 
Boucher. Pirmus bandymus to
kį orlaivį išrasti jis pradėjo dar 
karo metu. Tuomet jis iš savo 
valdžios gavo ne priturimą, bet 
papeikimą, kad užsiima ne savo 
darbu. Bouchero išradimo svar
bumas gludi orlaivio valdyme, 
kad jis negalėtų nukrypti nuo 
vėjų įtekmės. Vietoj žmogaus, 
kurs turėtų tvarkyti orlaivio mo
torus, yra įtaisyta kombinuota 
klaviatūra, kuria operuoja ar 
žmogus, ar tam tikras mecha
nizmas. Orlaivio valdymui ka
pitonas Boucher pasinaudojo ži
nomu fizikos dėsniu, kad nuo
lat judantis kūnas, nelengvai 
keičia savo judėjimo kryptį. Pv., 
vaikų vilkelis, paleistas suktis, 
kurį laiką laikos ant vienos ko
jos. Todėl jis savo orlaivy pa
talpino greit sukančiųjų “giro
skopų”, kaipo priemonę lenkti 
jį į visas puses. Klaviatūros gi 
judėjimą tvarko laikrodžio me
chanizmas, kuriame šliaužioja 
popierio dūdelė, skylėtom Piano- 
lio gaidom, 
muštos, kad
trauktų į darbą tam tikras kla- 
vituros sagas, kurios ir vykdo 
iš anksto nustatytus uždavinius. 
Tokiu orlaiviu galima valdyti ii 
nuo žemės radio energijos pa- 
gelba. Tam tikslui orlaiviui 
tiekti radio aparatą nustato 
prieš radio aparatą žemėje. Ra
dio priėmimo aparatas priimta 
telegramas nuo žemės, kaip pa
prasta radio telegrafo stotis, tik 
vietoje išmušti Morze ženklus, 
judina reikalingas sagas minėtos 
klaviatūros.—An. [“T.”]

Skylelės joje iš- 
paskirtu laiku į-

• Phone Lafayette 0881
Darome portratus, kopijuojame, 
padidiname ir jdedame j rėmus.

;; Daio<me'/r.ėnvuB; pajęal'orderi 1 
’ bitė mitros. »

M. g. cYnal, 
Augštos rųšies fotografas 

2426 W. 47th SI.
I netoli Western Avė.

Vestuvių grupės, Šeimynos ir ban
ketai musų specialumas. Flash 

light ir kodak užbaigiame.
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Vyras supjaustė moterį
Jocį Newton, 3547 Riga St., 

užpykęs, kad policija atsisakė 
pagelbėti jam suimti jo pačią, 
kini gyvenanti su kitu vyru ir 
pareikalavo pirmiau išgauti wa- 
rrantą, nusitarė pats išlieti pa
giežą ir nuėjęs į jos namus 757 
Barry Avė., visą supjaustė pei
liu. Te*n pat jis rado ir jos mei
lužį, pasiturintį restorano savi
ninką George Kramer, kurį 
taipjau subadė ir supjaustė pei
liu. Abu sužeistieji tapo nuga
benti į ligoninę, o Nevvton liko 
suimtas ir uždarytas belangėn.

Iš kiekvieno saliuno liko pa
imta po desėtkus galionų mun- 
šaino. Agentai sako, kad jie 
niekad tidk daug degtinės ne
matė, kaip Cicero saliunuose. 
Kiekvienas jų buvo tikras deg
tinės sandelis ir munšainas tiek 
pat atvirai buvo šinkuojamas, 
kaip (ir tais laikais, k Ada dar 
nebuvo prohibicijos.

Be abejo, po šiam prohibici
jos agentų puolimui, ir kiti sa- 
liunininkai pasidarys atsarges
ni ir tam “kentucky town”, kaip 
tą miestelį kiti vadina, teks bis- 
kutį nusisausinti.

kuri buk esanti banditų “kara
liene”. Ji buk buvusi šoferiu 
dėl trijų jaunų vyrukų, kurie 
apiplėšė Austino vaistinyčią. Po
licija buvo pirmiau ją suėmusi, 
bet ji išsikalbėjusi ir išsisuku
si. Ją išdavė vienas banditų.

Tečiaus ji prie k ritės neprisi
pažįsta ir sako, kad nieko ne
žinanti apie tą apiplėšimą. O iš
davęs ją banditas tik gyvenęs 
pas ją.

Lietimų Rateliuose

Del aiškumo

Abu sužeistieji pasveiksią, nors 
daktarams gal gerokai prisieis 
padirbėti iki bus sugrąžintas

Socialistu susirinkimas
y Ateinantį sėlptintadienį, birž. 
29 d., 2:30 v. p. p., Dougias 

Bark Auditorijoj (Hali 5), prie 
Kedzie ir Ogden gatvių, įvyks 
visuotinas Cook pavieto Sociali
stų partijos narių susirinkimas.

Delegatai sugryžo

Susirinkimas šaukiamas apsvar
stymui socialistų nusistatymą 
linkui konferencijos Cieveiande

jiems gražumas, nes Nevvton ir galimybę sutvėrimo Darbo 
stengėsi pirmiausia supiaustyti'partijos. Taipjau bus duotos in-
jų veidus, ypač savo pačios. •

Sunkios dienos Ciceroj
strukcijos delegatams į Sociali
stų partijos nacionalinę konven
ciją.

Visi partijos nariai privalėtų 
dalyvauti šiame svarbiame su-

Ir Cicero teko sitsipažinti su. 
prohibicija, patirti, kad pro- 
hibicijos įstatymai dar veikia 
ir netekti daug munšaino ir 
“gero” alaus.

sirinkime.

NEI iR VAIKAI SIUNTINĖJA 
GRŪMOJANČIUS LAIŠKUS

Cicero, tam “slapiausiam mie
steliui Jungti. Valstijose”, jirgti 
teko susipažinti su prohibicija. 
Cicero, ant kiek tas miestelis 
paliečiamas, iki šiol nežinojo 
kad yra Amerikoje prohibicija, 
bet pardavinėjo degtinę, mun- 
šainą ir alų tiek pat atvirai, 
kaip ir anais senaisiais laikais, 
kada dar apie prohibiciją nebu
vo ir kalbama. Tik dabar gal
būt dar daugiau tų svaigalų 
parduodavo. O jei kas drįsdavo 
ciceriečiams priminti apie pro
hibiciją, tai politikieriai, mun- 
šaineriai, bravarninkai ir saliu- 
ninkai turėjo ištikimų sargų — 
mušeikų, kurie greitai tokį žmo
nių iškraustydavo iš miestelio 
ir įsakydavo daugiau nė kojos 
nekelti. Mušeikoms gelbėdavo ir 
policija. Todėl ir prohibicijos | 
agentai ten bijodavosi kojai 
įkelti ir miestelio nekliudė. O. 
laike pereitų rinkimų tarp mun- j 
šainerių saikų iškįlo tokia kova, 
kad keli žmonės liko užmušti, 
o keliolika sumušta ir sužeis
ta.

Betgi viskam ateina gaias. | 
Atėjo galas ir Cicero šlapme-' 
čiui. Užvakar miestelį urnai ap-l 
nyko 30 prohibicijos agentų n i 
į trumpą laiką pririnko tiek1 
munšaino, kad reikėjo labai 
daugelio vežimų, kad jį išgaben
ti iš miestelio. Pas vieną saliu- 
ninką rado net 40 statinių alaus 
ir 100 galionų vyno, neskaitant 
daugybės munšaino. Saliuninin- 
kas aiškinosi, kad jis girdėjęs,' 
kad alaus busią sunku gauti, I 
tad jis prisigabenęs tiek alaus, 
kad užtektų iki “fordžiulajaus” 
malšinti žmonių troškulį.

Agentai aplankė tik 15 galiū
nų ir tai labai paskubomis, kad j 
nesužinotų ir neatvyktų mun-i 
šainerių mušeikos, su kuriais 
butų tikrai Ištikęs kruvinas ka
ras.

Milioniėiiaf gi pradėjo gauti 
daugybę grūmojančių ir rei
kalaujančių išpirkinio laiškų.

i Jaunuolių kalėjime sėdi trys 
Ijauni vaikai, kurie prisiskaitę 
laikraščiuose . sensacinių žinių 
apie Leopoldą ir Loebą, panorė
jo išmėginti savo laimikį ir ir
gi parašė grūmojantį laišką ce
mento darbininkui John Borner, 
kuris gyvena tame pačiame na
me ir pareikalavo iš jo padėti 
cigarų dėžėj $50 ir tą dėžę pa
dėti ant tvoros savo kieme. Jis 
pranešė apie tai policijai ir to
ji įsakė jam tuščią dėžę padėti 
ant tvoros. Jis tai padarė su di- 
'deliausia baime, nors žinojo, 
kad aplinkui visur yra pasislė
pę policistai. Neužilgo ir atėjo 
tie trys vaikai pasiimti tą dė
žę. Tada policija juos ir su
ėmė.

Milionieriai dabar abelnai 
gauna labai daug grūmojančių 
laiškų. Išpradžių buvo manyta, 
kad tai daro šposininkai, bet su
ėmus tris lenkus ir dabar tris 
vaikus, pradedama manyti, kad 
tie laiškai yra tikras dalykas ir 
kad į piktadarius paveikė tos vi
sos sensacijos apie Leopoldą ir 
Loebą ir jų sumanymą pigiu bu- 
du pasipelnyti. Yra, matyt, su
sidariusi ir gerai organizuota 
šaika “Red Peppers”, nuo ku
rių jau daugelis milionierių ga
vo grūmojančių laiškų ir kurie 
nepaliauja grūmoję. Iš nieku
ti ų, matyt, jie ir pasipelno. Tai 
rodo viename laikrašty tilpęs 
asmeniniuose apgarsinimuose ne
žinomos moters maldavimas, 
kad jie palūkėtų kiek, nes ji 
taip greitai negalinti išpildyti 
jų reikalavimo.

Suėmė banditę

Vakar vakare sugryžo iš 
Wilkes Barre, Pa. laikytos Lie
tuvių Socialistų Sąjungos kon
ferencijos du delegatai — Nau 
jienų Redaktorius P. Grigaitis 
ir L. S. S. sekretorius A. žy- 
montas.
delegatai — Naujienų Redakto
rius P. Grigaitis ir L. S. S. sek
retorius A. žymontas.

P. Milleris dar pasiliko porai 
dienų pasiklausyti S. L. A. sei
mo ir sugryš tik ryto ar poryt. 
Dr. A. Montvidas taipjau daly
vauja S. L. A. seime ir sugryš 
tik seimui pasibaigus.

Sugryžus'ieji delegatai sako, 
kad L. S. S. konferencija buvo 
labai sėkminga, padaryta daug 
svarbių tarymų ir kad tikimasi, 
jog po šios konferencijos smar
kiai padidės L. S. S. veikimas Ir, 
žinoma, jos augimas.

S. L. A. seimas, sako delega
tai, tęsiasi tvarkiai. Bolševikai 
yra didelėj mažumoj ir jie ne
drįsta triukšmauti, nes nusista
tymas seime prieš bolševikus 
yra griežtas.

Roseland

Kadangi pastaruoju laiku pa
sklido neteisingų gandų apie 
Keistučio Kliubo Dramos Sky
rių,' kuriuos man ne kartą teko 
atitaisyti, matau reikalo pla
čiau apie tai paaiškinti laikraš
čiuose, nors su tais gandais dar 
niekas nedrįso išeiti viešumon, 
matyt, patys jiems netikėda
mi.

Tie gandai tvirtina, kad.Kei
stučio Kliubo Dramos Skyrius 
pavaduoja K. Urbaitį ir jo val
dykis gavime svetaines ir vedi
me agitacijos, nes K. Urbaitis, 
kaipo pavienis asmuo negalėtų 
savo privatiniams kursams gau
ti miesto svetainės. Tie netei
singi paskalai paėjo turbut to
dėl, kad Dramos Skyrius ir K. 
Urbaitis turi pasiėmę savo rei
kalams svetainę vieną ir tą pa
čią dieną ir tame pačiame na
me. Bet šiaip Dramos Skyrius 
neturi nieko bendra su K. Ur- 
baičio grupe. K. Urbaitis veikia 
kaipo pavienis asmuo ir jo gru
pė yra jo asmeninis dalykas. 
Dramos Skyrius gi yra draugi
ja, veikianti dėl visuomenės ir 
už savo patarnavimą draugijoms 
vaidinimais jokio pelno neima 
ir tenkinasi tik apmokėjimu bū
tinų prie vaidinimo išlaidų. Kad 
niekurie musų Skyriaus nariai 
(2 žmones) veikią ir pas K. Ur
baitį, tai mes nieko tame blogo 
nematome. Mes savo narių ne
varžome ir kur| kas nori ten ga
li veikti; dar geriau jei lavina
si, nes išsilavinę jie buš geres
ni vaidilos. Be to mes nieko 
priešingo K. Urbaičio grupei ne
turime. Mes gi, Dramos Sky
rius, gi veikiame po globa ir 
čarteriu Keistučio Kliubo.

Dabar gal bus aišku mūsų 
draugams.

K. K. D. S. pirmininkas
M. Kasparaitis.

JONAS NEVERAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 d., 1924 m. 2 vai. ry
to, ligonbuty. A. A. Jonas pa
ėjo iš Lietuvos Kauno rSdybos, 
Aleksandravo apskričio, Rimšų 
parapijos, Veliunų kaimo. Iš
gyveno Amerikoj 16 mėtų. Tu
rėjo metų 45. Paliko didelia
me nubudime moterį Elzbietą ir 
3 vaikus Lietuvoj. Laidotu
vės įvyks sukatoj, birželio 28, 8 
vai. ryto iš graboriaus Eudci- 
kio naujo pagrabų namo, 4605 
So. Hermitage Avė. Tel. Yards 
1741, į šv. Kryžiaus bažnyčių; 
po pamaldų į šv. Kazimiero .ka
pines. Širdingai užprašome vi
sus gimines, draugus ir pažys
tamus atiduoti A. A. Jonui pa
skutini .patarnavimą ir daly
vauti laidotuvėse.

Lieka nuliūdę
Giminės ir draugai.

Policija suėmė gražią Marga- 
ret Byrnes, 1517 Warren Avė.,

Iš Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telio darbuotės.

Birž. 3 d. įvyko vietos Lietu
vių Scenos Mylėtojų Ratelio su
sirinkimas.

Prie Ratelio prisirašė nauja 
nare p-lė Zofija Juozaitis.

Iš valdybos ir įvairių komi
sijų raportų paaiškėjo, kad L. 
S. M. Ratelis suvaidino tris vei
kalus kitoms draugijoms ir kad 
surengtas gejg. 18 d. vakaras 

Ratelio naudai gerai nusisekė.
Ateinančiam sezonui Ratelis 

pasižadėjo pradėti mokintis bent 
kelis veikalus nelaukiant nė va
saros karščių pabaigos. Kada 
jau bus gerai susimokinę vei
kalą, tada imti svetainę ir vai
dinti. Tai yra svarbi permaina 
ir nebus daroma kaip kad pir
miau — vos kelias repdticijas 
padarius ir jau einartia vaidin
ti.

L. S. M. Ratelis nutarė su
rengti draugišką išvažiavimą 
birželio 29 d. Vietą parinko Be- 
verly Mills, kadangi į ten pa
ranku privažiuoti kaip iš Rose- 
lando, taip ir iš Chicagos. 0 
kadangi šiemet lietaus nestoka, 
tad tuose kalnuose žolė yra pui
ki. Rateliečiai tikisi susilaukti 
gražų būrį svečių ir draugų il
su jais, prie įvairių žaismių, 
linksmai praleisti laiką.

— L. S. M. Ratelio Koresp.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

ROSELANDO OFISAS: 
11132 So. Michigan Avė.

2 iki 7 vak. Tel. Pulman 5147

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

operacijų
4647 So. Halsted St.,

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

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

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

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

Telephone Lafayette 4543

Pinigai Išmokėti Lietoje
Naujienų Pinigu 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 paėmėju parašais.

................................. "n
NAUJIENŲ

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

ryto iki 2 vai. po piet.
---------  , - ■ lirrn, -saai

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

r1-"1" ■11 ................... ”1 "
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Y tiška,

3228 W. 38-lh St., Chicago, III,

Garsinkitės Naujienose

Pinigus gavo:
21123 — O. Savickienė 862 — L. Savickaitė
21128 — K. Čebatorius 20785 — M. Bražys
21132 — O. Dambrauskienė 20846 — V. Rukštclienė
21136 — P. Vitauskas 20869 — V. Ambrazaitis
21145 — J. Fraukas 20870 — V. Noreikienė
21149 — D. Norkevičia 20879 — J. Stuparytei
21151 — P. Metrikas 20899 — M. Griniavičienė
21153 — A. Mileikis 20903 —ftG. Janoniui
21154 — O. Šukienė 20909 — A. Brazauskis
21158 — L. Puciuliene 20911 — A. Gricius
21160 — L. Mačiulienė 20915 — M. Žiūkas
21162 — J. Gedvilas 20916 — J. šneiderikė
21165 — O. Jesiulikė 20926 — J. Jurgila
21167 — M. Nortišienė 95711 — V. Eidintas
21171 — M. Kragyčia 20937 — P. Kapris
21175 — F. Arlauskas 20961 — K. Kazlauskienė
21176 — U. Galkienė 20955 — A. Tereskevičius
21182 — A. Rimavičius 20962 — A. Barauskiutė
21183 — A. Varpjotienė 20963 — A. J. Gabrius
54349 — P. Gabrys 20967 — It. Juras
54421 — J. Kriaučiūnienė 20980 — M. Feizienė
54428 — M. Spogis 20992 — B. Aleksaitė
54447 — S. Petrušiuniuko 2100G — O. Sutkaitiene
54455 — E. Vardzinkevičius 21010 —: P. Mickuviene
54456 — K. Verbukaitė 21017 - j; Vetrat
54459 — U. Rucaitė 21026 — D. šaukštienč
54463 — M. Anioliutė 21045 — K. Simaičiui
54468 — E. Juškienė 21051 — Ą. šlauteris
54476 —M. Jonutytė 21057 —; A. Sadunaitė
54480 — A. Valiauga 21067 — S. Vilčinskis
54482 — L. Japgilienū 21069 — K, Mačiulis
95641 — B. Rotovičaitė 21073 — K. Karninienė

5451 — J. Jankauskas 21082 — J. Gačionis
5505 — O. Navickaitė : 21085 — A. Alešiunas
5509 — V. Laurinavičia 21086 — P. Gustui
5561 —* K. Skrickis 21090 — Z. Lukaševičicnė
5564 — .F. Lukauskis 21091 — L. Tarbunienė

- 5567 — K. Vitartas 21092 — A. Urbaitienė
5571 — V. Dapkus 21096 — J. Stankevičienė
5591 — S. šalkauskaitė 21098 — P. Gabronis
5593 — O. Zalnieraitė 21105 — P. Lukoševičius
5594'— V. Juškai 21118 — P. K. Norkus
5595 — V. Akelaitienė 21119 — O. Šmotovičienė
5599 — L. Šmulkštys 21121 — J. Rudinskas
5611 — K. Petravičius 21127 — M. Jakštienė
5618—‘ L. Šmulkštys 21137 — P. Latvaite
5622 — E. Vertelkaitė 21143 — J. Kiauniui
5623 — J. Taruška 21150 — J. Žaibai

40001 — V. Lavrinavičius 21152 — S. Dumbliauskas
5398 — V. Butkus 21166 — J. Gerulaitis
5399 — P. Butkienė 21168 — D. Žukas*
5494 — J. Bagvilas 21170 — E. Leščinskienė
5534 — V. Valančienū 21180 — 1. Stulginskis
5560 — K. Gasiunas 21181 — J. Karbauskis

10491 — E. Aleksandravičienė 21189 — V. Jurkūnas
12230 — V. Mačikunaitė 21192 — K. Jurevičius
40010 — S. Pagojus 54411 — A. Mickus
Tel. 11.IV J. Jagucanskienė 54448 — A. Deimontas
Tel. 11.IV M. Ališauskienė 54451 — 1. Saparauskas
Tel. 14.IV P. Paulauskienė 54454 — M. Stikląkiutė
Tel. 18.1V K. Geničia 54477 — S. V. Darius
Tel. 18.1V K. Zvankytė 95680 — A. Vengalis
Tel. 20.1V M. Valiulis 95685 — A. Gadlauskis
Tel. 24.1V R. Einikaitė 95694 — M. Motuzas
Tel. 29.IV V. Puidokas 95696 — D. šimkaitė

756 — M. Motuzas 95699 — 0. Tučkaitė
759 — P. Jurgelionis 95700 — A. Daraška
760 — K.Bitinienė 95703 — K. Buckienė
761 — J. Tumelis 95706 — J., Almenas
763 — S. Buknis 5525 — Albertas Kokilas
765 — T. Brūzguly te 5585 — J. Skokauskienė
767 — E. Ginaitienė 5592 — M. Šalkauskaite
668 — P. Dirse. 5598 — P. Klinika .
769 — J. Maskoliūnas 5603 — S. Baneliukė
772 — M. Gedgaudas 5604 — V. Juška /
773 — J. Urbetaintė 5615 — K. Bielinis

Kvitai su paėmėju parašais randasi .<>'• n 
' “Naujienų” ofise.
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Lietoviii Rateliuose. PRANEŠIMAI. PASARGA JIESKO DARBO PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-ZEME
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Baigę viduriniąsias mo 
kyklas lietuviai

Draugystės šv. Mateušo Apaštalo 
pusmetinis susirinkimas atsibus bir
želio 28 d., šeštadieny, 7:30 vai. va
kare, Mildos apatinėj svetainėj.

rfESIGARSlNANTIEMS

Klaidos padarytos paskelbime, 
būt atitaisytos J 24 vai.

turi

Be vakar paskelbtų baigusių 
viduriniąsias (high) mokyklas, 
dar šie lietuviai baigė tas 
kyklas šį pavasarį:

mo-

Senn High School

Pirmyn Mišrus choras iš North 
Sides rengia draugišką išvažiavimą, 
nedėlioj, birželio 29 d. j Beverly Hills, 
su daugybe žaismių ir dovanų, 
ras rengiasi padainuoti keletą 
gių dainelių.

Programų bus daugybė nauji} žais
mių už kuriuos bus duodama gražios 
dovanos.

Visa Chicagos visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Kviečia Choras.

Cho- 
sma-

Jokie apskelbimai Ii streiko apim
li} vietų nėra priimami. Visi Naujie
nų draugai prašomi pranešti Naujie
nų ofisą n apie einančius streikus, 
'dant Naujienų darbininkai geriaus 
galėtų žinoti, kaip elgtis su priduoda
mais apskelbimais.

Pardavimai savasčių, biznių, auto- 
jieškoji- 
jieškoji- 
apmoka-

KAM REIKALINGAS BUČERIS, 
kuris pažįsta gerai savo darbą pre- 
neškite esu bile kada prisirengęs j 
darbą. Kalbu lietuviškai ir angliš
kai. Praneškite laišku ar ypatiškai. 
Šiuo anrašu.

Aušros Knygynas (No. 128) 
3210 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU

BARGENAS GREITAM 
PARDAVIMUI

Grosernė ir delikatessen; daromas ge
ras biznis, 4 kamb. pagyvenimui, pigi 
renda,-ilgas lysas, gera transportaci- 
ja; parsiduoda su rakandais ir Fordu 
arba vienas biznis, už labai pigia kai
ną, nes apleidžiu šį kraštą — pasisku- 
binkit. Tel: Boul. 1524. 5135 So.
Halsted St.

ŠITIE NAMAI YRA
BARGENAI 

pardavimo arba išmai-
6 flatai ir 2 štorai; pri-
mainais mažesnį namą,

$3,500 nupirksi puikią 6 kambarių 
su “Sun Parlor” bungalovv, 5841 So. 
Richmond st., karštu vandeniu šildo
ma, aržuolu baigta, sietelių ir stiklų 
užpakalinis prieangis, grįstas etik, 
užlaidos, knygoms šėpa, puikus bufe
tas

Keturių metų kursą: 
Earl R. Bigelow 
Dviejų metų kursą: 
Katherine M. Kapche 
Marie K. Kolkes

Hi«h School
kursą

Ma.rs:hall
Keturių metui abelną 

baigė:
Samuel Malinovich
Florence Yocholis
Dviejų metų kursą:
Sadie Jensky
Anna Yoselovitz

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- 
demokratij steigiamiems Knygynams 
knygų, ar, kurie turit surinkę, pri- 
duokit L. S. S. knygiui, A. Kemėžai, 
1739 So. Halsted St.

mobilių, rakandų, kambarių 
m ai, apaivedimai, asmenų 
mai ir t.t. turi būt ii kalno 
mi.

Jeigu kurie apskelbimai 
ibejotini, Naujienų administracija pa
silieka teisę jų netalpinti, kol neiŠ- 
tirs jų teisingumo, ir grąžinti pini
gus, jeigu apskelbimo turinys neat
sakys etikos reikalavimam*.

Norintieji pasigarsint | sekamos die
nos Naujienas, turi priduot savo pa
skelbimą ne vėliau, kaip 9 vai. ra- karo. *

VYRU

pasirodo

REIKALINAS barberys. Dar
bas nuolatinis, mokestis gera. 
Atsišaukit tuojaus

FRANK DRUKTAINIS 
4642 So. Western Avė.,

Telephone Lafayette 4231

PARSIDUODA barbernė, 3 
kėdės balto enemalo ir su vi
sais įrenginiais. Turi būt par
duota į trumpą laiką.

1556 So. Wabash Avė.

McKinley High School

Susivienijimas Lietuvishą Organi
zacijų ant Tovvn of Lake rengia svar
bų vakarą kolonijos visuom'enei bir
želio 27 d., 7:30 vai. vak. Davis Sq. 
Park (didžiojoje) svet. 44 ir So. Pau
lina Sts.

Programas susidės iš prakalbų, dai
nų ir deklamacijų, šiame vakare bus 
paaiškinta susivienijimo veikimas ir. 
kas bus veikiama ateity šios apielin- 
kės lietuvių naudai. įžanga dykai.

Kviečia visus atsilankyti

ASMENįl JIEŠKOJIMAI
REIKALINGAS geras barbe

rys vot barber shop su
visais fikčeriais, 2 kambariai gy
venimui .Biznis išdirbtas per 17 
metii. 1012 W. 31 St., 2 lubos.

ANT PARDAVIMO grosernė 
ir bučernė, geroj vietoj. Par
duosiu pigiai. Atsišaukite tuo
jaus. ENGEL CO.,

Ant 
nymo 
imsiu 
lotą arba farmą.

6 flatų gražus muro namas, 
garu apšildomas; kaina $32,000. 
Įmokėti reikia $10,000.

4 flatu muro namas turi bū
ti parduotas arba išmainytas 
ant lotų.

2 flatu muro namą parduo
siu arba mainysiu ant bučer- 
nės, ar grosernės.

Su reikalais kreipkitės pas: 
GRIGAS,

3114 S. Hhlsted St.
Phone Blvd. 4899

ir visi patogumai. Kaina $9,800.
WM. WITWICK1, 

6034 So. California Avė.
Tel. Republic 9020

PARSIDUODA namas, 6-6 kamba
rių ir garadžius dėl 2 mašinų. Na
mas naujai išdekoruotas. Taipgi ir 
mašina sykiu parsiduoda. Del grei
to pardavimo patirsit ant vietos. At
sišaukit greit, nes turi būt parduota 
j trumpą laiką. Antanas Petkus, 6234 
So. Maplewood Avė. Telefonas 
Prospect 5690. Agentai neatsišaukit.

AUKSINĖ PROGA

4358 So. Wostern Avė.
1. Uafayette 0707

Keturių metų abelną kursą 
baigė:

Bernice G. Drozdowitz
Alex Kaminskie
Dviejų metų kursą:
Lucille C. Mainės 
Louisa T. Nardella 
Anna Petrovich 
Myrtle Puris

G. D. L. K. Vytauto priešpusmeti- 
nis susirinkimas įvyks pėtnyčioje 27 
d. birželio paprastoj svet., 8 vai. vak. 
Malonėkite visi draugai 
nes bus svarstomas apie 
konstitucijos ir kas ling 20 
kaktuvių apvaikščiojimo, 
30 d. rugpiučio.

— Nut. Rašt. N.

susirinkti, 
pataisymų 
metų su- 
kuris bus

Klimas.

Parker High School
Keturių metų abelną kursą 

baigė:
Felix Waitkus
John S. Brookes
James A. Yelląwlees
Gertrude E. Mingea

Skyriaus 
Mergelė” 

vai. vak.
Visi D.

Keistučio Kliubo Dramos 
repeticijos veikalo “Orleano 
ivyks birželio 27 d., 7:30 
McKinley Park svetainėje. 
Skyriaus nariai esate kviečiami, nes
bus apkalbėjimas link rengiamo pro- 
gramo Keistučio Kliubo piknike ir iš
važiavime Dramos Skyriaus j Bever- 
'ey Mills birželio 29 dieną.

— Pirmininkas.

Tuley High School

Keturių metų kursą: 
Mary Barsky 
Theodore J. Norkowskl 
Jessie E. Notarius

“Birutės” Choras rengia šeimyniš
ka išvažiavimą nedėlioj 29 d. birželio 
Į Willow Springs miškus.

Visi, kurie manote dalyvauti išva
giame, kviečiami atsilankyti ketverge 
į Choro pamokas Mark White Parko 
svetainėj ir užsiregistruoti, nes bus i

Fenger High School

Dviejų metų kursą baigė:
Caspar Butkus
Elizabeth Gumulauskas
Joe Ganzel
Keturių metų kursą:
Felicia Petroskey

iš pavardžių 
Kitų lietuvių 
yra neatski- 

Beabejo, j šį 
ir nelietu-

Beabejo, toli ne visi lietuviai 
pateko j šj sąrašą, nes dauge
lis išmaino pavardes — jas su- 
amerikonina, kad 
lietuvio nepažinsi, 
ir šiaip pavardės 
narnos nuo kitų,
sąrašą pateko daug 
vių, kurių pavardės buvo kiek 
nors panašios į lietuvių (o to
kių yra labai daug taip nieku- 
rių tautų).

Jei kurių baigusių vidurines 
mokyklas pavardės nepaskelb

tos, malonėkite mums praneš
ti; mes su noru jas paskelbsi
mu kad visiems butų žinomi 
kiek musų jaunų lietuvių-vaičių 
siekiasi augštesnio mokslo; kad 
butų matyt ant kiek mes, lietu
viai, progresuojame.

Chicago Normai College
Pradinių mokyklų mokytojų 

seminariją baigė gal šios dvi 
lietuvaitės:

Frances A. Custis
Myrtle A. Custil

-------------------—----------------------------------

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN tamsta gali prtslraiyu 
.ne Naujienų Spulkos, ir prisiraiyk 
tuojau .jei dar nesi prisirašęs. Dėda
mas kas savaitė po dolerį-kitą, nei 
nepatėmysi kaip susidėsi užtektinai 

nusipirkus sau namelį.
Naujienų Spulka 

1739 S. Halsted St

pinigo, kad

Mylėtojų Ratelis Roselan-Liet.Scenos
de rengia draugišką išvažiavimą į Be
verly Hills, su daugybe žaismių ir do
vanų ,nedėlioj, birželio 29 d. Prasi
dės 9 vai. ryte ir tęsis iki vėlyvo va
karo.

Visi rateliečiai ir jo rėmėjai mel
džiami atvažiuoti ir laimėti dovanas 
už pasižymėjimą žaismėse.

Kviečia Rengėjai.

Melrose Park. — Lietuvių A. 
L’kėsų Kliubo išvažiavimas iš prie
žasties lietaus tapo atidėtas birže
lio 29 d. įvyks koj pačioj vietoj. 
Serijų; tikietai bus geri senieji. Tad 
henumeskite jų. .—Komitetas.

l’A.JIEŠKAU savo vyro Andrius 
Babele, kuris nuo manęs prasišalino 
12 balandžio 1924 m. ir paliko mane 
sunkiame padėjime, aš turiu auginti 
5 savaičių kUdykį. Pirmiau jis 
gyveno W. Va. iš tėti atvažiavo Det- 
roitan ir pasišalino nuo manęs. Yra 
šviesių plaukų ir veido, 5 pėdų 5 col. 
augščio, ant kairės kojos bi.skj šlu
bas, nes mainose jam ta koja buvo su- 

Girdėjau gyvena Chicagoj ir 
nevedusiu. Kas jį pažįsta,

žeista, 
vadinasi 
meldžiu man pranešti.

MARIJONA BABELIENĖ 
3929 Ymens St., 

Detroit, Michigan.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PAGRAŽINAM NAMUS

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

Kreipkitės:
BRIDGEPORT PAIN.TING 

HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted St.,

Tel. Yards 7282.

STOGDENGYSTfi
2?^.’ stogų prakiurimas užstaisomas 
h* f t rantuojamas už $4. Automobilių

pagaminti valgiai tik nnt ’tiek žmo- ‘ patarnavimas Chicagoj ir apie- 
aių, kiek bus užsiregistravusių, nes įtaiga 34 metų senumo. Du
kitaip nebus galima. Nepamirškite ^Jusia geriausia st< 
ketverge užsiregistruoti.

— Komisija.

Lietuvių Evang. Liuter. pašalpos 
'Irauffystės pusmetinis susirinki
mas įvyks šeštadieny, birželio 28 d. 
7:30 vai. vak., M. Meldažio svetai
nėj. Visi nariai turite pribūti. Ne
silankiusieji mokės kora. Taip pat 
bus apsvarstomi ir reikalai pikni
ko. kuris įvyks liepos 13 d., taipgi 
bus darbininkai piknikui renkami.

Raštininkas.

West Pullman Lietuvių Pašelpns 
Kliiibas rengia pikniką nedėlioj, 
birželio 29 <1., Calumet Grove dar
že, Bhie Island, III. Pradžia 1 
dienos. Kviečia Komitetas.

vai.

Roseland 
čios 
leli ... ....... .

29 d., Washington Heights miškuo
se 
ir

•> Draugijos palaikan- 
“Aušros” knygyną rengia di- 
išvažiavima nedėlioj, birželio

Bus gera muzika, skanių valgių 
gėrimų. Visi prašomi dalyvauti. 

Rengimo Komisija.

Lietusių Nepriguliningo Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj, birželio 29 d., Ūkelio svet., 
3136 Auburn avė. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Malonėkite draugai pribūti 
paskirtoj valandoj, nes daug turi
me neužbaigtų reikalų.

P. J. Puiszka, nut. rašt.

Amerikos Lietuvių Tautinė San
dara rengia išleistuvių vakarienę 
oirmininkui 25 kp. Adolfui Liukui 
kuris grįžta į tėvynę.

Vakarienė įvyks subatoj, birže
lio 28 d., 8:30 vai. vakare, Mildos 
svetainėj, 3142 South Halsted St.

Kviečiame visus (Iraiigus ir pa
žįstamus atsilankyti į šią išleistu
vių vakarienę.

Rengimo Komisija

Brighton ParlA) Ateities Žiedo 
Draugijėlė rengia išvažiavimą j Be
verly Hills, nedėlioj 29 birželio.

Visi vaikai ir mergaitės važiuoja 
su automobiliais. Dideli žmonės ir
gi gali sykiu važiuoti kaip 11 vai. r. 
sueiti prieš Shiles School, 43 ir Rock- 
well ir Davis School, 33 Place ir Sa- 
eramento Avė.

Visi susirinkite laiku.
Rengimo Komisija.

L. S, J. Rygos Sporto Skyrius ren
gia tennis žaidimą Sherman Parke, 
sekmadieny, birželio 29, 8:30 vai. r.

Antrą vai. po pietų ta pačią dieną 
bus išvažiavimas j 78 St. maudynes.

Sporto Kom.

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

Norintieji prisidėti prie orkestros 
malonėkit atsilankyti.

Ork. Kom.

Ar jųs žinote, kad
Visas turtas Jungtiniu Valstijų 

yra apskaitliojamos. 320 milijonų 
dolerių. Ar jųs žinote, kad Helmar 
cigaretai vra supakuoti į popieri
nius bokserius, kurie apsaugoja 
nuo susilaužymo ir sulankstymo, o 
kiti paprasti cigaretai yra sudėti i 
pundelius. Jųs pamigsite jų Tur
kišką tabaką.

j senumo. Di- 
--------- -- geriausia stogų dengimo 
Jsutfga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Koofing Co., 3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawn(iale 0114.

JIESKO PABTNERiy
GERA PROGA MOTEREI 

Reikalingas partneris — mote
ris su keliais tūkstančiais dol. 
kapitalo įrie hotelio pietinėj mie 
sto daly. Turiu daugiau biznių ir 
man suriku juos visus vienam 
vesti. Sugabiai moterei gera pro
ga įeiti į pelningą biznį. Atsišau
kite: Naujienos, Box 506.

ISRENDAVOJIMUI
4ri GRAŽUS ruimai dėl rendos 

elektros šviesa, maudynė ir kiti 
reikalingi įrengimai. Naujame 
me, šviesus ruimai.

Kreipkitės šituo antrašu: 
827 West 34 Place, 

(Imos užpakaly)

visi 
na-

SIŪLYMAI KAMBARIU
PARANDAVOJIMUI kamba

rys, tinka dell dviejų vyrų, ar 
merginų. Vaikų nėra, laisvi 
žmonės. Jei norės pagaminsim 
ir valgį. 3628 So. Union Avė., 
2 lubos frontas.

RANDAI geras kamabrys dėl dvie- 
jtj merginų, kurios galės pasigaminti 
sau ir man valgj namie. Pačios ap- 
švarys kambarius, delei to bus atly- 
gyta. Ateikite, o susitaikysime. Esu 
namie po’6 vai. vakarais.

956 W. 35th St. .
2 lubos iš užpakalių

IŠRENDAVOJU ruimą dėl vieno 
arba dviejų Vyrų be valgio. Geis
tina, kad butų blaivus; prie mažos 
šeimynos. Atsišaukite nuo penkių 
vakare.

J. V.
1462 Peoria St.

PARENDAVO.IIMUI kambarys, 
moderniškas švariam vaikinui ar 
merginai, gali naudotis ir virtuve. 
Šeimininkai be vaikų.

Kreipkitės
A. Brijunas 

3423 W. 61\st St.

JIESKO DARBO
MERGINA ieško darbo prie 

namų; moka gerai valgius pa
taisyti ir kitus namų darbus.

Atsišaukite
3430 So. Halsted St.

(antras fl. iš užpakalio)

REIKALINGAS geras virėjas 
(cook), kuris norėtų pusę restau- 
rano biznio užimti. Biznis gerai iš
dirbtas ir nedaug pinigų tereikia. 
O jei kas norėtų parduočiau ir vi
są biznį. Klauskit Naujienų ofise 
box 507.

PA1RDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su mimu arba be na
mo. Savininkas parduoda.

Kreipkitės
3300 So. Union Avė.

PAIEŠKO atsakančio buče- 
rio; turi mokėti angliškai, 
tuviškai ir lenkiškai.

Atsišaukit greitai
1835 W. North Avė.

Tel. Humboldt 9355

RAKANDAI

lie-

PARDAVIMUI greit restauranas, 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per 10 
metų, lysas ant ilgo laiko, norinti 
įsigyti gero biznio atsišaukit j Nau
jienas, Box‘ 508. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

NOKIU FARMOS

Turiu du didelius biznio namus, 
vieną dviejų aukštų medinį, o ki
tą trijų augštų mūrinį, abu su 
dideliais storais, geroj ir didelėj 
biznio gatvėj. Mainysiu ant ge
ros farmos Wisconsino ar Michi- 
gano valstijose. Atsišaukite:

M. G. VALASKAS 
11444 Michigan Av., Chicago, 1)1.

Parsiduoda du dideli biznio namai, 
2 augštų medinis ir 3 augštų mūri- 
riis, Storais, ><aia<ižius <lel
10 karų, lotai 51x210 pėdų, g-eroj ir 
gyvoj Roselando biznio gatvėj, tirš
tai lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Tinka visokiam bizniui. 
Verti yra didelių pinigų, bet bus par
duoti labai pigiai abu kartu ar sky
rium. Nelaukite, bet tuojaus atsi
kreipkite:

M. G. VALASKAS, 
11444 Michigan Avė., 
Phone Pullman 0670

SPECIAL BARGENAS BRIGHTON 
PARKE

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai, kas norėtų galėtų ir pasi
likti gyventi kambariuose, atsi
šaukite pas namo savininką ant 
pirmų lubų į krautuvę.

2040 So. Halsted St.

ANT PARDAVIMO Storas Ice 
Cream kendes, cigarai, tabakas, ciga
retai ir notions ir taip mažų dalykų. 
Vieta labai graži. Lietuvių kolonija. 
Pardavimo priežastis — liga. Savi
ninką galit matyti vakarais.

3302 So. Union Avė.

PARSIDUODA mažutis groseru- 
kas arti prie mokyklos, yra pilnai 
įrengtas su cigarais tabako ir Ice 
Cream ir kitokiais mokyklos smulk- 
ntvenais su pagyvenimo ruimais.

6009 S. Racine Avė. 
Phone Normai 5252

FARMOS! FARMOS!
Nepirkit framą prastą arba pusty- 

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

Aš kaino seniausias ūkininkas šios 
apjenlinkės galiu suteikti geriausj pa- 
tarnavima, jau 9 metai kaip nagelps- 
čiu lietuviams įsigyti ukes. Todėl ir 
šįmet surinkau daugel} gerų farmu su 
puikiais budinkais, sodnais, gyvuliais 
ir apsėtais laukais. Parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimų, šimet farmos 
yra labai nupigę, todėl žingeidaujanti 
ukiu gyvenimu atsišaukit

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

Parsiduoda 2jų augštų muro namas, 
po 6 ir 6 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, augštas cimentuotas skie
pas, antaukštis drabužių džiovini
mui, namas randasi, Brighton Parke, 
parduosiu pigiai, 
mažesnio namo, 
Brighton Parke, 

Kreipkitės
FRANK
4116 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

arba mainysiu ant 
namas turi būt 

arba South Sidėj.

G. LUCAS,

PARDAVIMUI rakandai 5 kamba
rių, moderniški, vartoti tiktai trum
pą laiką, parduosiu tuojau, 3 šmotų 
velour parloro setas, 3 šm. skurinis 
parloro setas, 7 šin. riešutinis valgo
mo kambario setas, 3 šm. miegamojo 
kambario setas, karpetai Jiampos, fo
nografas. 2224 S. Kedzie Avė., 1 fl.

PARSIDUODA LUNCH ROOM su 
minkštais gėrimais, šalę didelių dirb
tuvių . Biznis gerai išdirbtas; atiduo- 
sim- už teisingą pasiulimą. Šią sa
vaitę turi būti parduota.

Atsišaukite
1358 W. 22 St.

REIKALINGA FARMA
6 pagyvenimų medinis nam*as išsi

maino ant farmos. Platesnių žinių 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 So. Halsted Street, 
Boulevard 9641.

2 FLATŲ medinis namas, ne
toli 59 St. ir Halsted, 6 ir b 
kambarių, pečiumi šildomas, 
namas labai gerame padėjime, 
bargenas už $6,800, pinigais 
$2,000.

SHEEHAN WIT0US & CO.
1654 W. 63rd St., 

Prospect 1910.

AUTOMOBILIAI
PABDAVUVplI Fordas su lan

gais, 1923 m. ' Parduosiu, arba 
mainysiu ant bile kokio seno au- 
tomobiliaus.

PARDAVIMUI saldainių, tabako, 
marškinių, darbinių drabužių ir viso- 
kiu smulkių daiktu krautuvė, 
išdirbtas per 15 metų, 
kambariai gyvenimui, 
tirsit ant vietos.

114 E. 107 
Tel. Pullman

Biznis 
Pigi renda, 4 
Priežastį pa- I

st.
1030

J. M., 900 W. 31 St.

PARDUODU automobilių Sėdau 
Page, 1921 m., geram stovyje, taip 
kaip naujas 
už $800 ar 
caro.

Parduosiu pigiai tik 
mainysiu ant Touring

PARDAVIMUI delika tesen, 
grosernė ir nesvaiginamų gė
rimų krautuvė, Ice Cream. Par
duosiu pigiai. Biznis išdirbtas.

3720 Wallace St.

BIZNIAVAS namas pardavimui 
arba mainysiu į mažesnį namą, lo
tą arba biznį, šitame name 
dasi ir karčiamos rakandai taip, 
kad tuoj galima karčiamos biznį 
tuoj pradėti. Gera proga, pasisku
binkite. Kreipkitės: AUŠROS KNY
GYNAS (No. 126), 3210 So. Hal
sted Street.

ran-

J
2210 W

J. Noreika 
22nd St.

PARDAVIMUI
T

PARDAVIMUI pieno išvežiojimo 
vvhole sale ir retai 1 biznis; Ice 
box’iai, arklys, vežimas ir visi ko- 
stuineriai. Pieną ir kitus rėikine- 
nius suteiksime musų dirbtuvėje. 
Atiduosime už pirmą teisingą pa
siūlymą.

3251 So. Emerald Avė.
Phone Boulevard 0727

PARSIDUODA’ bahbernė, /įauios 
mados rakandai ir įtaisai, trys kė
dės, renda .$60 i mėnesi kartu su kambariai pagyvenimui; lysas ant 
trijų metu. Savaitinės įplaukos 100 
doleriu. Kas pirmesnis, tas laimės.

New Gi t v Barber Shop 
2410 W. 47 St.

Tol. Lafayette 1094

PARDAVIMUI bekernė, geroj vie
toj, biznis gerai išdirbtas, lysas il
gas; 6 kambariai dėl pagyvenimo; 
turiu parduoti į trumpą laiką. Par
duosiu pigiai. Priežastis patirsit 
ant vietos.

4530 So. Honore St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, geroj .vietoj — apgy- 
ventoj visokių tautų. Turi būt 
parduota greitai. Kreipkitės į 
Naujienų Ofisą, Box No. 504.

NAMAI-ZEME

GROJIKUS pianas ir fonografas 
su suoleliu ir 150 volelių geriausios 
muzikos, turi būt tuojaus parduota, 
nes savininkas apleidžia miestą. Kai
na $100-ir $11 sandėlio kaštų. Pri
imsiu išmokėjimais.

1389 Milvvaukee Avė.
Klausk Mrs. Plucinski štore

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui 2 muro namai ant 

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

REIKALINGA BUČERNĖ
Kas norėtų mainyti ant namo, 2 augš- 
tų ,4 pagyvenimų, garadžius ant dvie
jų automobilių, rendos $87.00. Kai
na $8,500. Kas turi bučerne savinin
kas priims už pirma įm-okėjimą.

C. P. SUROMSKIS & CO.
3352 S. Halsted St. 

Boulevard 9641.

BARGE^NAS BRIGHTON PARKE
Nauji 2 pagyvenimų mūriniai na

mai. 4-4 kamb. 2 dubeltayi _ bedrui- 
miai didėlis kičinas ir frontinė, 2 dra- 
južiam kamb., kieto medžio florai, 
aukšta^ ir cimentuotas beizmantas, 
aukštas stogas, maudynė, elektriką., 
drabužiam ploviklas beizmante ir kiti 
vėliausi įrengimai. Randasi netoli 
jažnyčios, prie mokyklos ir krautu
vių, verti $11,000, jei pasiskubinsite 
nupirksite už $9,400. Matykite savi
ninką, antras aukštas, 4421 So. 
Talman Avė. Tel. Lafayette 3475.

ČIA TAI TIKRAI BARGENAS!
2 augštų po 6 kambarius mūrinis 

naujas moderniškas namas prie bul
varo parsiduoda greitai ir labai pi
giai, kaipo dalį {mokėjimo priimsim 
Mildos Šerus cash. Klauskit

JOHN STANKOWICZ
901 W. 33 St, Chicagb. Yards 4669

PARDAVIMUI 
flatų po 6 kamabrius 
trimingai aržuoliniai. 
leris, maudinės, 
mais. Parduoda

Atsišaukite
3220 So.

mūrinis, dviejų 
namas. Visi 
Elektrą, boi- 

su visais paranku- 
savininkas.

Union Avė.

TIKRAS BARGENAS
Kas jieškote kero namo patogiam 

gyvenimui ir už nedidelę kainą — pa
sinaudokite šia proga. Du nauji tik 
pabaigti namai po pusantro pagyve
nimo turi būt parduoti trunvpam lai
ke. Įmokėkai $3000, kraustykis ir 
gyvenk. 5923-25 So. Robey St., Savi
ninką galima matyt nedėlioj.

PAMISLYK PIRKĖJAS!
4 flatai, po 6 kamb., steam heat, su 
visais parankumais, mūrinis namas 
gražioj apielinkėj su garadžium, dėl 
2 karų, rendos $350 j mėnesį. Parsi
duoda tiktai už $20,000, reikia $10,- 
100 cash. Klauskit

JOHN STANKOWICZ
901 W. 33 St. Phone Yards 4669

PARDAVIMUI 2 geri namai už 
gana prieinamą kainą — parduosime 
abu sykiu arba skvrium. Vienas na
mas yra mūrinis bongalow 6 ruimų, 
o kitas 4-rių ruimų. Visi tinkami 
įtaisai ir parankumai.

3906 W. 62 St.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen Jockson parko apielinkėj, pigi 
lenda su kambariais dėl gyvenimo, 
kas nupirks šią krautuvę tas nematys 
blogų laikų užėjus bedarbėms, nes čia 
gyvena vien turtingieji žmones, kito 
tokio biznio nėra per du blokus. Atsi
šaukit greit, 1413 E. 58 St. Tel. 
Fairfax 2619.

NAMAS IR LOTAS PARDAVIMUI
2 augštų medinis namas su Storu. 

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

Atsišauk:
6854 Bennett Avė.
Hyde Park 2112.

PARDAVIMUI 6 kam-barių frėmo 
karage, su maudyne, elektra, augštu 
beismantu ir uždarytu porčium. 
delis lotas, gražus daržas. 
$2600. Morgičius $1800.

Atsišaukite
A. J. CARLIN, 

3640 So. Parnell Avė.

Di-
Kaina

ANT PABDAVIMO naujas muro 
namas, 3 lubų po 5 kambarius: at
sišaukit po numeriu 3131 So, Eme- 
rald Avė. Ant antrų lubų. Priežas
tis pardavimo sužinosit ant vietos.

1 
s'

PARDAVIMUI groserio, Ice 
Cream ir saldainių krautuvė, 5 
kambariai gyvenimui. Randa pi
gi, ilgas lysas. Atsišaukit

2858 W. Pershing Road

ŪKININKAI, PUIKI PROGA

Pats savininkas parduoda labai 
gera farmą, aptverta drato tvoro
mis, 40 akerių juodžemio, 32 ake
čių dirbamos, o kita miškas. Na
mas 5 kambarių, tarp 4 labai di
delių klevų; 5 vaisingos obelės; 
gera barnė ir vištininkas ir skie
pas; 2 mvlios į miestą, ant cemen
tinio kelio, kaina $2,500. Kreipki
tės 6 vai. vakare arba laišku.

WILLIAM KAZLAUSKY 
2047 W. 23rd St., Chicago, III.

• 2 fl. front

PARDUODU mūrinį namą, dviejų 
pagyvenimų: 2 po 4 kambarius; gara- 
džius dėl 2 mašinų. Narnas randasi 
Bridgeporto apielinkėje. Kaba 
$6000. Cash $1500. Mainysiu ant 
bučernės, grosernės ar kitokio biznio.

J. BALČIŪNAS, 
3200 Lowe Avė. 

Phone Boulevard 9265

PAS1SKUBINKIT tik šį mėnesį; 
parduosiu namą, po 4 kambarius, 
labai gerame stovyje, lotas 37¥2X 
125, apie $4000 pinigais, likusius 
pagal sutarties. Savininkas ant 
antrų lubų, 4432 So. Washtena\v 
Avė., Brighton Park.

MOKYKLOS

■ p

j

DIDELIS BARGENAS
Ant pardavimo bučernė ir grosernė 
Royal Blue Chain Store su visais in- 
taisais, nauja Slicing Machine, Elec
tric Meat and Coffee Grinder. Turi 
būt parduota j trumpą laiką už tikrą 
pasiulimą. Atsišaukite į Naujienų 
ofisą po numeriu 508.

PARDAVIMUI Ice Cream parloras 
ir krautuvė. Randasi: Notions, Stą- 
tionary, vaikų zabovos ir kiti daik
tai. Geri 
pigiai. .

Atsišaukite

rakandai, parduosiu

3528
M. P., 

So.-Halsted St.

PARDAVIMUI 6 kamb. mo
demiškas mūrinis bungalow, pu
sė bloko nuo bulvaro ir “bus’o” 
linijos. Trys blokai nuo lietuvis*- 
kos bažnyčios ir mokyklos. 6627 
S. Mozart St. Republic 7190.

WEST PULLMANO PROGA
Mainysiu arba parduosiu už- 

pinigus gerą mūrinį namą su 
bizniu. Du lotai šaly. Mainy
siu bile ant kokios propertės. 
Reikalas yra svarbus. Norintis 
gauti pelningą vietą meldžiu 
kreiptis pas

PARDAVIMUI arba mainy
mui dvi 40 akrų farmos su ge
rais budinkais, Michigan valsti
joj.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

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

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

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

M. E. HUTFILZ, Manager
'ii!

C. H. PIERITZ, 
4557 Princeton Avė.

S. MARKŪNAS 
547 W. 120th Str„ 
Tek Pullman 4674

PARSIDUODA trijų aukštų mūri
nis namas, cementinis skiepas, etik. 
gasas, elektra; rendos neša $175 į 
mėnesį. Priežastis — išvažiuojamo 
į Europą.

1447 W. 17th St.
Tel. Roosevelt 1791

Vyrai Mokinkitės Barberystės 
Gaukite dideles algas

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

MOLER BARBER COLLEGE
105 So, Wėilc Str.j Chici i




