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Lenkai tikis santykių su 
Lietuva pagerėjimo -------— . i

Amerika šauksianti tarp-
tautinę finansų kon

ferenciją
Francijos valdžiai organizuoti 

pakviestas Poincare
Tikis Lietuvos-Lenkijos 

santykiu pagerėjimo
Lenku užsienio ministeris sako, 

kad Lenkija tik taikos trokš
tanti

MARŠE VA, Lenkija, liepos 
22. Užsienio reikalų ministe
ris Zalevskis pareiškė seimo 
užsienio komisijai, kad Lenkija 
trokštanti taikos daugiau, negu 
lx*t kuris kitas kraštas. Paro
dyti pasauliui, kad valdžia iš 
tikrųjų trokštanti taikos, mar
šalas Pilsudskis žadąs netrukus 
atšaukti militarinius attaches 
iš daugumos Lenkijos legacijų.

Zalevskis atkartojo, kad visi 
girdai apie Lenkijos karingas 
intencijas esą priešingų Lenki
jai elementų skleidžiami. Lenki
ja nenc-iinti nė vienos pėdos! 
svetimos žemės, bet, iš antros 
pusės, ji taipjau neužleisianti 
nė vienos pėdos savo žemės sve
timiems. Lenkijos santykiai 
su dauguma kitų valstybių esą 
dabar geri.

l ik su Lietuva, sakė Zalevs
kis. tie santykiai esą kol kas 
blogi, bet jis turis vilties, jog 
ir su ja netrukus jie pagerėsiu.

Darbictė Margaret 
Bonfield išrinkta vėl 

parlamentan

LONDONAS, liepos 22. — 
Margaret Bonfield. buvusi Dar
bo Unijų Kongreso pirmininkė, 
tapo vėl išrinkta Britų parla
mento nariu. Ji kandidatavo 
Darbo partijos sąrašu papildo
muose rinkimuose \Vallsendo 
apskiity, kur pasidarė vakansi- 
ja Sir Patrick Ifastingsui pasi- 
trukus iš parlamento.

Miss Bonfield vėl išrinkus, 
parlamente dabar bus šešios 
moterys.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKT! AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų- 

. jų skelbimų puslapius kasdie
na. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodj. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujle 
nose.

Sauksią tarptautinę finan
sų konferenciją

los tikslas busiąs stabilizuoti 
Europos pinigų vertę Ame
rikai bendradarbiaujant

ROMA, Italija, liepos 22. — 
Chicagos Tribūne koresponden
tui Romoj teko sužinoti iš už- 
tikimų šaltinių, kad oficialiose 
Italijos sferose laukiama Ame
riką netrukus imsiant iniciati- 
vos sušaukti tarptautinę finan
sų konferenciją, kuri turėtu pa
daryti Europai ekonomiškai tą, 
ką Lokarno paktas padarė jai 
politiškai.

Tokios konferencijos tikslas 
butų visų pirma stabilizuoti Eu
ropos pinigų vertę, paremtą au
ksu, kas be Jungtinių Valstijų 
bendradarbiavimo bntų beveik 
negalimas daiktas. (

Nariai įvairiu skolų koinisi- 4 » •
jų. kurios darė sutartis su 
\\ ashingtonu. mano, kad vals
tybės sekretorius Mellon, lygiai 
kaip ir kiti Amerikos finansi
ninkai, esą įsitikinę, kad eko
nominis Europos atsigavimas 
tėra galimas tik jos pinigų ver
tę stabilizavus.

Kiniečiu boikotas britams
pasibaigęs

LONDONAS, liepos 22. iŠ 
Honkongo praneša, kad ilgai 
tęsęsis kiniečių boikotas Britų 
laivams Kantone, padaręs mil
žiniškų nuostolių Honkongo pir
kliams, pagaliau tapęs pabaig
tas. Sutartis boikotą baigti 
tapus padaryta tarp Kantono 
valdžios atstovų ir Britų valdi-’ 
ninku iš Honkongo.

Buvęs komisaras Aus
trijai atvyksta į J. V.
H A AG A, liepos 22. — Dr. 

Zimmermann, buvęs Tautų Są
jungos aukštasis komisaras Au
strijai. išvyko į Jungtines Vals
tijas, kur jis žada laikyti eilę 
paskaitų Austrijos finansų 
klausimu.

IŠVYKUS VAKACIJOMS PA
SIKORĖ 

z ------
LAKE CITY, Minn., liepos 

22. — Viename vietos pansio- 
ne pasikorė devyniolikos metų 
mergina, Grace Suniręs. Ji buvo 
atvykus Čia iš Grane! Island, 
Neb., vakacijoms praleisti. Nu
sižudymo priežastis nežinoma.

RIO DE JANEIRO, Brolija, 
liepos 22.— Argentinos avia
torius Duggan, skrendąs, iš 
Ne»w Yorko j Buenos Airesą, iš 
Viktorijos atskrido į Rio de 
Janeiro.

Poiiicare organizuoja 
Francuos kabinetą

PARYŽIUS, liepos 22.
Griuvus Herrioto kabinetui, 
kurs vos prieš dvejetą dienu 
buvo sukurtas, naujai valdžiai 
sudaryti tapo prezidento Dou- 
mergue pakviestas seniau prem
jeru buvęs Raymondas Poinca-
re.

Brazilija oficialiai pasi
traukia iš Lygos

RIO DE JANEIRO, Brazilija, 
liepos 22. — Respublikos prezi
dentas pasirašė dekretą, kuriuo 
Brazilijos delegacija Tautų Są
jungai atšaukiama.

Kai kurie laikraščiai, pritar
dami šitam aktui. sako, kad 
pinigai, kuriuos Brazilija išlei
džianti Tautų Sąjungai, ntuidin- 
giau busią suvartoti naujų mo
kyklų steigimui ir žmonių 
švietimui. Priklausymas Tautų 
Sąjungai Brazilijai parėjęs dau
giau kaip 3 milionus dolerių 
kas metai.

Gaisras Jungliniy Valsti
jų submarine

MONTEREY, Cal., liepos 22. 
Jungtinių Valstijų submari- 

nui S-9 plaukiant iš San Franci- 
sco į Mentei ey, apatinėse jo da
lyse kilo dėl nežinomos priežas 
ties gaisras, kurs betgi pavyko 
užgesinti. Ugnį gesinant ketu
ri įgulos žmonės buvo pritroš- 
kę.

11 bernaičiu prigers 
valčiai apvirtus

PETERBORO, Ont., liepos 
22. — Balsam Lake ežere, val
čiai apvirtus, prigėrė vienuolika 
bernaičių. Vatly buvo viso jų 
šešiolika ir penkiems pavyko 
priplaukti prie krašto. Visi ber
naičiai buvo mokyklos vaikai, 
išleisti vakacijoms vasarinėn 
stovyklom

Aviatorius nušoko iš
2,000 pėdų aukštumos

BALTIMORE, Md., liepos 22. 
— Armijos aViatoriui Victorui 
Bertrandias skrendant iš Day- 
tono į VVashingtoną, sulūžo jo 
aeroplano propeleris, šokęs iš 
aeroplano aviatorius su pagalba 
parašiuto laimingai nusileido 
žemėn iš 2,600 pėdų aukštumos.

Ežerų garlaivių kolizi
ja; vienas paskendo
SAULTE STE. MARIE.

Mich., liepos 22. — Praeitą nak
tį ežere ties St. Marie upės žio
timis susidūrė Interlake Steam- 
ship kompanijos garlaivis Har- 
ry Jonės su Pittsburgh ^team- 
ship /kompanijos garlaiviu 
Francis House, ir pirmasis, 
smarkiai sužalotas, paskendo. 
Žmonės visi buvo išgelbėti. 
Garlaivis Francis House mažai 
nukentėjo.

Septyni kaliniai pabėgo 
iš Floridos kalėjimo

TITUSVILLE, Fla., liepos 22.
Iš mieąto kalėjimo praeitą 

naktį ištruko septyni kaliniai. 
Kai kalėjimo sargas uždarinėjo 
kalinius jų narvuose, jie puolė 
jį ir, nuveikę, užrakino kalinių 
narve, o patys pabėgo.

[Pacific and Atlantic Photo]
Generalinis pašto viršininkas Harry New (sėdi) ir kongres- 

manas Roy G. Fitzgerald iš Dayton, O., svarsto apie oro pašto 
naujus kelius Ohio valstijoj.

Italijoje kilo ūkio darbi- Lenkai Silezijoj kovoja 
ninku neraimimai vokiečius bombomis

Del užgynimo rinkti varpas, Per pastarus du menesius sep-1
darbiumkai sustreikavo in tyniasdešimt bombų iš^prog- EkspliozijoS trys darbi- 
sumušė fašistu valdininkus. | dinfa prieš vokiečius ninkai užmušti
MOLINELLA, dtalija, liepos' 

22. — šioj apygardoj kilo rim
tų ūkio darbininkų neramumų 
dėl to, kad fašistų vyriausybė 
užgynė rinkti laukuose varpas 
po piutės.

Apie 306 ūkio dalbininkų ir 
jų šeimynos atsisakė dirbti 
laukuose ir, nežiūrint vyriausy
bės užgynimo, eina rinkti var
pu.

Atvykus fašistų milicijai 
streikininkams nuvaikyti, dul 
milicininkai buvo skaudžiai su
mušti. Tame pasižymėjo ypač 
darbininkų moterys. Stipriai 
apkulta buvo taipjau vietos fa
šistu organizacijos sekretorius, 
Augusto Begazzi.

MISSOULA, Mont., liepos 22. 
Milžiniški girių gaisrai žie- 

žygiams piieš taiiamų vakaiUOse vis dar tebesiau- 
nacionalistų elemen- yja Kalifornijoj, U’ashingtono 

tus* , . valstijoj, Idahoj ir pietinėj Ka-
Bombai duojama daugiausiai j na(|()j HgniiS per pastarąsias dvi Sulaikytas lenku šnipas 

tnobesiai, kui vokiečiai laiko savaj(es sunaikino, bendrai, 
savo susirinkimus, bet neienkia- į^qq tūkstančių akrų miško, 
ma nė gyvenamieji namai. Q0|^ene> Bntų Kolumbijoj, gi- 
Prieš savaitę spioginiais bom- gaisras sunaikino Columbia 
barduota baaono Keitzenšteino mver Lumber kompanijos jstai- 
rumai. Nesenai isprogdinta ke- IVO K lėtas salių Katovicuose ir Beu-j ‘ 
thene- I KOMA, Italija, liepos 22. —

Kol kas žmonių nedaug buvo ||i(jrop]anuj užsigavus į didelę 
užmušta, bet medžiaginių nuo- vjlnj> aviatorills nlaj. Conti> ap.

LAKPAVOOD, Fla., liepos 22. stollų Padarvta *ana stambių. ,svaigįntaS( prigėrė, o jo cirau-

— Polk County Trust Company1 (gas, pulk, de Pinedo, buvo su-

FLOKIDOS BANKAS UŽDARĖ 
SAVO DURIS

uždarė savo duris. Ją privertę 
tatai padalyti žmonių urmus 
atsiėmimas depozitų.

TRAUKINYS SUSIKŪLĖ

NEW TRUXTON, Mo., liepos 
22. Burlingtono greitasis 
traukinys Nighthavvk, ėjęs iš 
Kansas City, netoli nuo čia iš
trukęs iš bėgių susikūlė. Pasa- 
žierių tečiau niekas ♦nenukentė
jo.

LONDONAS, liepos 22. —At
stovų butas 324 balsais prieš 
117 priėmė biudžetą. Valsty
bės išlaidoms numatyta $4,126,- 
006,000.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai diepai 
pranašauja:

Aplamai gražu; šilčiau po 
pietų; vidutinis mainąsis ve
ja*. j

Vakar temperatūra siekė mi
nimam 64°, maksimom 69° F.

šiandie saulė teka 5:33,j lei
džiasi 8:20 valandą.

BERLINAS, liepos 22.
Aukštutinėj Silezijoj lenkai te-, 
rorizuoja vokiečius Inimbomis iri 
dinamitu. Per 
mėnesius prieš 

JOPLIN, Mo., liepos 22.
Atlas Powder kompanijos įstai
goj, astuonios mylios nuo .lop- 

111 lino, įvyko dinamito sprogi
ai mas, kurio trys darbininkai bu- 

,vo užmušti.
Lenku ultranacionalis- •

Adalberto Korfanty su-

pastaruosius du 
vokiečius iš-

bombų.
tai ir
kilėlių likučiai vadovauja tiems 
teroro
vokiečiu €

Prapuolė turtingas far- 
merys; įtarta dar

bininkas <
i1 TAYLOBVILLE, III., liepos 
22. — Vyriausybė suėmė Fran
ką Sparrą, darbininką, dirbusį 
pas vieną turtingą farmerį, Pet
rą Rosenbergerą.

Farmerys Rosenberger jau 
trys savaitės kažin kur prapuo
lęs, tuo tarpu tarnavęs pas jį 
darbininkas Sparr vakar prista
tė “dokumąntą,” parodantį, kad 
Rosenbergero f&rmą, viso 660 
akrų žemės, triobesius ir visą 
gyvą ir negyvą inventorių jis 
nupirkęs už 2,000 dolerių. $l,t 
060 jis buvęs sumokėjęs gyvais 
pinigais, o antram $1,060 davęs 
notą. Kvočiamas Sparr betgi 
pradėjo labai pintis, ir vyriau
sybė įsitikinus, kad čia yra pa-1 
daryta piktas darbas. Pradėta ’ 
energingi tardymai.

MILŽINIŠKAS LAIKRODIS

NEW YORKAS, liepos 22. - 
Baigiamo statyti Times aikštėj 
naujo didelio krutamu jų pavei
kslų teatro bokšte bus įtaisytas 
milžiniškas’ laikrodis. Jo cifer
blato diametras bus dvidešimt 
šešių pėdų.

Suėmė 21 L V. pakraščiu 
sargybos kareivių -

Kaltinami dėl ėmimo papirki
mų ir dėl svaigalų šmugelio

TOM RIVER, N. J., liepos 22.
— Vyriausybė suėmė dvidešimt 
vieną pakraščių sargybini, tarp 
jų vieną oficierą. Susekta, kad 
jie imdavo kyšius iš svaigiųjų 
gėrimų kontrabandininkų, o 
taipjau patys užsiėmė svaigalų 
šmugeliu. Dvylika jų jau prisi
pažino, kad jie gavę kyšių su
momis nuo 260 iki 1,060 dolerių.

/

100 žmonių žuvo per aud
rą Jugoslavijoje

VIENNA, Austrija, liepos 22.
— Gauti čia pranešimai iš Bel
grado sako, kad užėjus baisiai 
audrai kartu su debesų prakiu
rimu, Rugovo mieste, Serbuose, 
žuvę šimtas žmonių. Upė staigu 
pakilus ir užliejus miestą. Ke
letas namu sugriuvę, palaido
dami buvusius juose žmones. 
Daug galvijų ir avių ta»pj vj 
žuvę.

Panašus debesų prakiurimas 
padaręs milžiniškos žalos Kru- 
sevece, netoli nuo 
Be kita sunaikinta 
rikas su dešimčia

muilo fab- 
vagonų mui-

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON . ,

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimu Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimų. <

Telegramų už 50 centų ir 50 kitokių 
kaštų, Jūsų pinigai, sumoje 100 litų, bus 
pristatyti į nurodytą adrese miestą.

Tik pamislykit, už patarnavimą ir 
greitumą vertą 2—3 dolerių, Naujienose 
Jus mokėsit tiktai 50 centų! *

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
/ Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

-JI

Lietuvos žinios.
Mokytojai Lietuvoj reika

lauja tvarkyti mokyklas
Tikybą turi dėstyti tiktai kuni

gai. Kitų mokslo dalykų dės
tymas tu>’i būti pavestas tik 
civiliniams mokytojams.

KAUNAS, liepos 6. [Lž]. — 
Liepos mėn. 4 <1. Liet, mokyto
jų prof. sąjungos l'tenos sky
riaus steigiamasis susiiinkimas, 
apsvarstęs visų, kaip pradžios, 
vidurinių, taip aukštesniųjų mo
kyklų stovį konstatavo, 1) kad 
iki šiol Lietuvos mokyklose, 
ypač Utenos apskrity. vado
vaujamąją rolę lošė dvasiškiai, 
kurie be tikybos, dėstė ir kitus 
mokslo dalykus, (istoriją, vi
suomenės mokslą, pedagoginius 
dalykus ir kit.), kuriuos dėsty
dami nušviečia be abejonės ten
dencingai klerikalinėj dva
sioj; 2) kad toks jų dėstymas 
neigiamai veikia į visapusišką 
jaunuomenės mokslinimą bei 
auklėjimą; 3) kad toks mokyklų 
sutvarkymas toliau nepakenčia
mas, susirinkimas imdamas virš 
išdėstytą domėn, nutarė — pra
šyti Švietimo ministerijos, kad 
visose mokyklose tikybos dėsty
mą pašvęsti tik dvasiškiems, 
kad aukštesniose ir vidurinėse 
mokyklose pavestų dėstyti dva-

Susirinkimas, apsvarstęs Ute
nos apskr. pradžios mokyklų 
icikalus, rado, kad daugelio mo
kyklų šios apsk. pedagoginis 
stovis, dėl stokos instruktąvimo 
ir bendrai mokyklomis nesirū
pinimo pedagoginiais reikalais, 
mokyklos tuo reikalu atsidūrė 
apverktinoj padėty. Tam blo
gumui pašalinti reikalinga pa
skirti veiklesnis ir labiau atsi
davęs mokyklų daibui inspekto
rius.

GIEDRAIČIAI. — Pasienio 
policija sulaikė Stasį Ignatavi
čių, pas demarkacijos liniją, 
kuris ėjo iš Lietuvos Lenkijon. 
Paaiškėta, kad šis 17 metų vai
kinas gyveno Maišiogalos apy
linkėje ir Lietuvon buvo atėjęs 
“taip sau.” Pas jį rasti susira
šinėti adresai per Vokietiją ir 
Latviją Lenkijon. Perduotas 
galutinai išaiškinti politinei po-
licijai.
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rTHE BOTIDEN COMPANT 
Borden Bldg. Now York

NORI TAPTI PILIEČIU
AMERIKOS PILIETIS

Kaina 25 centai — gaunamas 
Naujienose

knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

šioj 
visus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ka ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bile
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

išsimokinęs 
ar moteris 
galės išlai- 
kokioj vai

Užtektinai Šviežio oro 
narname kambary, arba 
kur vasarą galima sergančio lovą pa

gonį. žiemų, sergančio kambary tem
peratūra turi būt vidutiniškai 
(60 iki 68 laipsnių F.) dieną, 
kūdikis budi, l>et naktį galima laikyt 
kiek vėsiau, kada jis miega.

Kūdikis, kuris tapo pralavintas 
tinkamų sveikatos įpročių, ir kuris 
pripratęs, kad tinkamai jo tualetas 
yra prižiūrimas, yra lengviau prižiū
rimas ligoje. Pagelbsti jei kūdikis 
įpratintas parodyt savo liežuvį bei 
gerki’ ir pavelija savo apžiūrėti. 
Kūdikio niekad nereikia gąsdint nu
baudimu.

Komfortas ir laimė kūdikio arba 
jauno vaiko daug grlgelbsti prie išgi
jimo, bet reikia prisilaikyt griežtos 
disciplinos saugant ir pildant gydyto
jo įsakymus. Budas, kuriuo kūdikis 
prižiūrimas sudaro daug svarbos ta
me kas su juo galima padaryt. Net 
jauniausias kūdikis pažįsta skirtumą 
tarpe ramaus, gabaus prižiūrėjimo ir 
kemėriško, triukšmingo, ir susilai
kančio budo.

Visados savo kūdikiui duok geriau
si maistą. Jei negali savo kūdikio 
žindyt, neeksperimentuok (avimis 
maistais, bet stok tuoj ant gero kelto 
— duok maistą, kuris padaro daugiau 
stiprių bei vikrių vyrų bei moterų, 
negu visi kiti preperatai sykiu sudėti 
tai yra, duok Eagle Brand Pieną, 
maitsą kuris daro stiprias kojas Ir 
sveikus kunus. Jį patvirtina ir išrašo 
gydytojai dėl jo augštos kokybės -r 
venodo sudėjimo. Milijonai ir mili
jonai kūdikių išaugo į stiprius ber
niukus ir mergaites, sukombinavus 
gerą motinos priežiūrų su sotumu 
Borden’s Eagle Pieno.

Bėgiojantis vaikas turi gaut ą pa- 
Zią gerą priežiūrą, kaip ir kūdikis ant 
rankų, jei norima, kad jis pasiektų 
pilna amžį ir sveikata. Karo metu 
Anglijoje patirta, kad iš penkių vy
rų, trįs netiko tarnybai. Eksperimen
tuose, kurie buvo daromi mokyklose 
1918 metais tiktai 15 nuošimtis kū
dikių buvo pimaeilėje padėtyje. Ki

ltiems nedapenčjimas, pradėtas pirm 
mokyklos lankymo, buv.o priežastis. 
O nedapenčjimas dažniausia pakįla į 
netinkamo arba ne to maisto. Pride
dant Eagle Pieną kasdien prie jūsų 
kūdikio valgių, gali būt tikras, kad 
jis gauna visus reikalingus gyvybės 
elementus jo apsaugai. Jaunas vai
kas turėtu gaut du šaukštu Eagle 
Pieno trijų ketvirtadalių puodelio 
vandeny. Duok paryčių arba po pie
tų. Kiti vaikai jį labiau mėgsta su 
ginger ale, vaisių sunkomis, suplaktu 

‘kiaušiniu ir skanskoniu.

gerai vėdi- 
ant porčių,

statyt, yTa reikalinga gydant bile li- 
šilta 
kana

CMand, Ohio
žinomi pranešame Clevelan- 

do lietuviams Amerikos pilie
čiams, kad viešas piliečių, susi
rinkimas bus- 28 d. liepos, 7:30 
vakare, Lietuvių Svetainėj, 
6835 Superior (Avė. Tad vięioti- 
liečiai esate kviečiami atsilan
kyti į šį susirinkimų, nes yra 
svarbus reikalas, kuris rišasi su 
kiekvienu Amerikos piliečiu, tu
ri būti aptarta šiame susirinki
me. ■ •:

išpildys lietuvaitės operos arti- 
stės p-lės Jozevskuitė ir Sipa
vičiūte; bus ir vietos dailės spe-

Km-
Ruošimo Visuotino Lietuvių 

Seimo Komitetas:

l)r. E. G. Klimas, J. V. Grinius, 
S. Masicka, Z. Jankauskas, J.
Ivanauskas, A. Tvaranavičia, J. 
SterleckiN, Ignas Liepa, Al. Men- 

kelevičia, K. Stepąnavičia, I).
Bajorūnas.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS
Lietuvių Tautiška Parapija Parengia Pikniką

Nedėlioję, Liepos-July 25,1926

GiojiMiai Pianai

Komisija: A. Padegimas, M. 
Rusickas, P. V. česnulis, J. P. 
Kviederas, J. Urbszaitis.

Philadelpiiia, Pa.
Visuotino Lietuvių Seimo 

miteto Darbuotė.

seimiečių-dalyvių pa- 
ir norint pakakint jų

klausi-

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

Perskaityk atydžiai šituos straip
snius kiekvieną savaitę ir pasidėk 
ateičiai.

Skaitykit ir platinkit 
NAUJIENAS

Kur Taip Skubinat Broliai?
Nagi I Miškus!

Draugystės Atgimties Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS Į MIŠKUS
Atsibus Liepos 25 d., 1926

PRIE TAUTIŠKU KAPINIŲ
Willow Springs, III.

Taigi skubinkime prie 3544 So. Lowe Avė. Ten laukia trokas 
puikiai aprėdytas. Tik nesivėlinkime draugai ir draugės, nes iš vie
tos išvažiuosime nevėliau kaip 9-tą valandą ryto, 'lai kas tik myli 
grynai lietuviškai pasišokti prie puikios lietuviškos muzikos, k&s tik 
gyvas malonėkite atsilankyti.

Kviečia KOMITETAS

NAUJI KORDAI
30 X NAUJAS

KORDAS $3.95
Nauji Kordai 

31x4 —$ 6.95 
32x4 —$ 6.95 
33x4 —$ 6.95 
32x4 «/j— $11.95 
33x4‘/j—$11.95 
34x4 J4—$11.95 
30x5 —$15.00 
83x5 —$15.00 
35x5 —£15.00

i*
Balloonui

29x4.40—$ 6.85 
30x4.95—$12.00 
30x5.25—$14.00 
31x5.25—$14.00 
32x6.00—$16^0
33x6.00—$16.50 
32x6.20—$16.50

BEE TIRE CO.
1350 SO. WABASH AVEh,

Atdara Nedfi.’iomie iki 2 v. po piet šeštadieniais iki 9 v. vak.

Į Beverly llills
Kur bus duodami skanus pietai ir šalti gėrimai. Taipogi bus bėgi
mai ir kiloki žaidimai. Laimėtojai gaus prizus. Bus ir muzika. Seni 
ir jauni, visi beskirtnmo, malonėkite atsilankyti. Užtikriname, kad 
laiką smagiai praleisite. Kviečia KOMITETAS

riuose patariama Ruošimo Sei
mo Komisijai, Seimų suartinti 
su jvykstančia “Lietuvių Die
na.” N«s nuomonė kiekvieno 
užinteresuoto asmens busiman 
Seiman yra pareikšta, kad atsi
lankius Philadejplujon, delega
tams norėtus pamatyti viskas 
antsyk, tai yra dalyvauti Seime, 
pažiūrėti “Lietuvių .Dienos“ ir 
pamatyti pasaulio parodą, žo
džiu, vienu "šuyiu pasiuntiniai' 
norėtų, net “trįs kiškius nu
šauti“.

Ir taip, vaduojanties tokiais 
busimais' 
tarimais,
atsilankymo motyvus, 
mas perkelti Seimą visapusiš
kai ir labai atidžiai buvo apkal
bėtas. Priėjus prie balsavimo, 
štai jo rezultatas: 9 prieš 6 bal
sai nutarė, kad seimas turi būti 
perkeltas nuo 15, 16 ir 17, ant 
29, 30 ir 31 dd. Rugpiučio, 1926 
metų. Kiti visi ruošimo Seimo 
reikalai pasilieka taip, kaip bu
vo. Su šiuo perversmu visi pa
rinkti pasiuntiniai * šiaip pa
vieniai asmenys, kurie buvote 
pasirengę jau seiman, dienomis 
15, 16 ir 17, rengiatės dabai 
ant 29, 30 ir 31 rugpiučio, kaip, 
viršui minėta.

Perkėlus Seimą tolyn ant 
dviejų savaičių, laiko paliko 

, nemažai prisirengti dar toms 
f lietuvių draugijoms, kurios ne
suspėjo ar gal dar nežinojo, kad 
Seimas yra rengiamas. To
kioms draugijoms ir kuopoms 
dabar atsidarei proga parinkti 
laiku savo atstovus.

M SKAITAI 'W
Lietuvių Laisvamanių Paveiksluotų 

Mėnesinį žurnalų

Ko.

Yra pripažinti per didžiausius I 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi- j 
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne- j 
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialiu patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$460, $495, $650, 
y $750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

Liėpos 13 d., Lietuvių Muzi- 
kalėj svetainėj įvyko nepapras
tas šio komiteto susirinkimas, 
šian susirinkiman pribuvo ne 
vien komisijos nariai, bet net1 
keletas Seiman parinktų 
gatų nuo vietos draugijų, 
lyvavo viso apie 20 ypatų.

Pats susirinkimas buvo
rimtas ir, kaip komisijos nariai, 
taip ir atsilankiusieji svečiai, 
busiantieji pasiuntiniai Seiman, 
kiekviename klausime ėmė bal
są ir jį atidžiai diskusavo.

Gyviausis pasikalbėjimas jvy-

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue ;

labai

Atstovai iš tolimesnių kolioni- 
jų, kurie mano atvažiuoti Sei
man automobiliais, prašome at- 

ko, kuomet skaityta daugel laiš- važiuoti prie Lietuvių Muzika- 
kų nuo visuomenės veikėjų iš lėsį Svetainės, kur atsibus Sei- 
tolymų Lietuvių kolonijų, ku- mas: atsakomtngos vietos jau

MADOS

No. 2718. Jaunai mergaitei suk 
nelė. Graži butų iš lengvos, margos 
materijos arba batisto. Arba galima 
pasisiūdinti iš baltos materijos su 
apikakliau iš šilko.

Galima gauti 6, 8,,10, 12 ir 14 me
tų. 8 Metų mergaitei reikia 1% yar- 
dų 32 ar 36 colių materijos ir % yar- 
dų skirtingos materijos apikakliui ir 
rankovėmis apsiūti.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą, ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:.

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St.7 Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No---------
Mieros _____________  per krutinę

(Vardąa Ir pavardi)

(Admiu)

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigiį 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

“O kas tada bus iš
Kunigas Bimba sako 

trauk arba reikalauk ant 
vinėja, “šakės” 2 
tyti vieną numerį,, tai | 
(stamps).

iihiniį, kai mes paliksim be šiųsų ?” 
pamokslą dėl “ŠAKĖS” skaitytojų. Parsi- 
kampų, kur lietuviškus laikraščius parda-

2 numerį,'tai žinosi ką jis kalba, 
už 15 centų

Kurie norit pama- 
k rasos ženklelių

užimta justį mašinoms. Visi 
busimi Seiman_ delegatai prašo
mi yra iškalno ^užsisakyti ban- 
kieto ir koncerto bilietus, o taip- 

-gi nakvynės vietas. Koncertų.

Prenumerata metams $1.50 
šeina kas pirmą dieną kiekvieno 

Galima siųsti ir i Lietuvą 
Reikalingi agentai platinimui “ša

710 Wcst 33 r d Street

Diena

mėn.

BOHEMIAN
APYN1Ų-
SKONIS

PuriTan 
Malt
TURTINGIAUSIAS

STIPRIAUSIAS
GERIAUSIAS

Tik pabandykit jį

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

pardavinėtojų 
•s* •

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank 

štinimui kūno 
(Elcctrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai
nakvinei ................ $1.75
A. E. Czesna, savininkas

1657 W. 45 St
Tel. Boulevard 4552

Atėjo labai indomųs nu
meris 5 ir 6 KULTŪROS.

Galima gauti 
NAUJIENOSE

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Kaina 45 centai

Dykai mio dusulio ir nuo 
augštos temperaturos

Bus labai didele iškilmė,
kuri sujudins visą miestą
Bus daugybės dovanų už pasižymėjimus: vyrams, mote
rims ir vaikams; bus juokų ir fonių vežimų-vežimais 

visiems už dykų

Rengkites, temykit ir 
kitiems pasakykite

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodų kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabanUy- 
turtiėt jų musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo nr jų< senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Aslh- 
mu arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui mus“ — 
todo. Nedaro skirtumo kokiame l---.-L-— 
jus gyvenate, jūsų amžius 
niaa, jei jus kenčiame nuo 
gštos temperatūros, musų 
bė» Jums greitai.

Mee specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos įkvėpuojančių gyduolių, 
prirengimų, “patentuotų durnų* . 
nepagelbėjo. .Mes norime parodyti 
vienam musų iškaščiais, kad musų 
das yra paskirtas prašalinti visus 
mu* kvėpavimus, visu* tuoe i— 
paroxyzmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraieidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. Ne- 
s i ų» k i te pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jum* nereikia 
mokėti nei ui pašto lenkleli.

įsų me- 
kliniau 

arba uisiėtni- 
dusulio arba au- 
metodaa

pasiųsti 
kur

tiem* 
visokiu* 
opiu m. 
ir tt .

kiek- 
meto 

negali 
nemaloniu*

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., R m. 1499 D. 
Niagara and Hudeon Sta., Buffaio, N. Y 

Ateių»kite dykai bandymui jūsų me
todo pa»:

\ i 7; L- 1 '
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Lawrence, Mass.
Išvažiavimas

KORESPONOENGIJOS

Kenosha, Wis.
maišyti gal užganėdins

Jei jums yra nusibodę 
paprasti

Liepos 11 d. L. 
turėjo draugišką 
ant M. Pauliukaičio ūkės. Su
važiavo draugai su savo šeimy
nom, nusivežė pasigaminę val
gių ir giros ir visi po žaliuojan
čiais medžiais 
gė^i? ir žaidė,
linksminant drg. 
prisiminė ir apie 
cialdemokratinės 
vargus. Draugai suaukavo L. S.
tyl. fondan $10 su centais. Drau
gai praleido laiką labai links
mai, tik gaila, kad ne visi drau
gai dalyvavo.

NAUJIENOS, Chicago, III.
T

R

. S. 61 kp. 
išvažiavimu

skaniai valgė, 
Draugams besi- 

J. Urbonas 
Lietuvos so- 
moksleivi jos

Lawrence, Mass.
Vienas už visus turi 

pakutavoti.

kad 
fort 

j Cam-

Tūlas vietos kavalierius, 
geriau atsižymėti ant 
džiulajaus”, nuvažiavo 
bridge, Mass. ir parsivežė porą
jaunų panelių, bet jis buvo ge
ros širdies vaikinas, tai tą laime 
nutarė pasidalinti su kitais 
draugais, ir abidvi paneles nusi
vedė pas tūlą senberni, kuris 
gyvena pats vienas prie Chest- 
nut St. Sušaukė daugiau savo 
draugų ir prasidėjo balius. Bet 
merginoms nevisi kavalieriai 
patiko ir pakėlė “revoliuciją”. 
Tai kavalieriai vieną panelę Iš
metė laukan vidurnakty. Mer
gina atsidūrė keblioj 
svetimam mieste, pinigų 
jo, tai negalėjo grįšti 
Cambridge’iu, drabužiai 
Ievoj ant irgi buvo labai 
ti, plaukai ištaršyti,
kankino, nes kavalieriai, kurie 
parsivežė ir su kuriais balevojo, 
taip sakant, yrfi “sudegę” ir už

jų laimę neatlygino? Tada iš-, 
mestoji ant gatvės panelė krei-1 
pėsi prie policisto ir pasakojo 
kaip jos čia atsirado ir kur bu
vo ir da pridūrė, kad jos drau
gė randasi nelaisvėje. Mergi
nos i.urodimu policija pirmiau
sia suėmė agentą, kuris jas par- 
gabeno, o paskui paėmė senber
nį, kurio kambariuose atsibuvo 
balius. Kiti tavorščiai pajutę 
pavojų pasislėpė.

Liepos 9 d., buvo suimtųjų 
teismas, distrikto korte. Tei
sėjas agentui davė tris mėne
sius kalėjimo, o senberniui, ku
rio namuose buvo balius pritei
sė $25 užsimokėti. Kitų daly
vavusių baliuje policija irgi ieš
ko. — M. B. Sviruoklis.

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

■ ■ ..................... ........................
Akinių Pritaikymo Mano 
METU PRITYRIMO25

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smefana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-t<»s Gatvės 
Telefonas ( anai 0523

Ant trečio augšto virš I’latte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedeliomis.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

of Optics
Vai. nuo 10 ryte iki 8:30 vakare 

Nedeliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

lietu rė-

boba- 
suti'in- 

alkis irgi

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovj, tai atsilankykit į

VVICKER PARK DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

1510 N. Robey Street 
Phone: Brunsvvick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
— X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofi«as
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

r

APRASTI
kuomet pirmu sykiu pabandysi! juos..., 

Bet laikui bėgant, jums nusibos.

Paprasti negali palaikyti pamėgimą ilgai. 
Laike paskutinių dvidešimties metų daug 
cigaretų buvo atsiradę ir iškilę publikos 
pamėgTYnu ir vėl dingo nematomai. Bet 
kiekvieną metą per tuos dvidešimtį metų, 
HELMAR, Karalienė Žymiausių Cigaretų, 
parodė nuolatinį didėjimą populiaringume.

Ručine du lietuviai susitarę 
pabudavojo svetainę ir tenaiti- 
niams lietuviams dabar yra pa
togu su įvairiais parengimais.

Argi Kenoshoj neatsirastų to
kių lietuvių? Jie galėtų pa bu-

Jei nori turėt 
nuolatini draugą - 
įkaityk N&uiiftnaFi.

DR. HERZMAN

Susipažinkit Su

Helmar

šiai ii laboratorijos.

Antra Valanda Ryte ..
Giltiai miegant ramiu mie

gu ... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMB1NO
Bambino.

Tie maži diegianti mėšlun
giai tuojau* pranyks.

Hanibino sutaiso skilvio ir 
vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimų.

Kūdikiai mėgsta ji I Net 
prašo daugiau !

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

PasiutuJiame pavyzdį ant pareikalavimo.

F. AD RICHTER & CO.
STS. brooklyn, n. y.BERRY i SO 5th

III) So. Dearborn St., Chicago, II’. 45 Hroadway, New York City

t^Plauk po Amerikos Vėliava“
Nupi jinta ten ir atgal kelione į o

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

per Brenien ar Cherbourg
Parykite prisiruošimus atlankyti tėvynę po ypatii- 

ka vadovyste Mr. J. Turck, Įgaliotinio United States 
laivu

S. S. GEORGE WASHINGTON 
kur.s išplauks Rugpjūčio 4 

arba keliaukite su savo tautiečiais laivu
S. S. PRESIDENT ROOSEVELT 

kuris išplauks Rugpjūčio 11 
įrengimai ant visų United States Lines laivų yra 

garsus po pasaulį. Rasite erdvius kambarius, pla
čius dėmus, apsėtai gero maisto.

Apie išplaukimus laivų
SS. LEVIATHAN

S S. GEORGE VVASHINGTON—S S, REPUBLIC 
SS. PRES. KARDINO—S.S. PRES. ROOSEVELT 
klauskite vietos agentu arba rašykite pas

3514*16 Rooseveh Rd 
Arti St. Louis Avė 

CHICAGO, 1LL.

12th STKEE1
Tel K.-dzie 8902

Rusiškos n Turkiškos Vanos

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius Įsigijo 

iš Columbla Kompanijos sekamus musą neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vu mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis”
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir “Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių, 75c) ir “Stasys“ (10 colių, 
75c).

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. Brooklyn, N. Y.

ji

Lietuviai Advokatai
yra pasiturinčių lietu- 
p. p. St. Jocius, VI. Bi- 
VI. šlager ir k., kuriems 
tai butų padaryti. Jie

nę su sankrovomis ir t. t. Ke
noshoj 
viu — 
tautas, 
lengva
ir pelno gautų, ir pasitarnautų 
savo broliams lietuviams — ne
reikėtų po svetimus kampus 
laikyti susirinkimus.

— Kaz. Brazevičius.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėiiomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 8395

Indiana Harbor, Ind.
žvarbus pranešima.® SLA 185 

kuopos nariams c

SLA 185 kp. pusmetiniame 
sus’rinkime padarė vieną svar

ią nutarimą 
ar bus’ iš 

Nemėginus 
ar bus 
tad ir

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State- StY, lloom 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedeliomis nuo 10 ryto iki, 12 

Tel. Yards 0141
Bylos ' visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiČiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdz.iunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

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

Gydo staigias ir chroniška? li
gas vyrų, moterį) ir vaikų panai 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo C iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
DrexeL 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedeliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Tark 4t00

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. VVallace Street

Telefonus Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieni,
ir 6:30 iki 9:?>0 vakare

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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojus ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteiraak
Rr.A.R. BLUMENTHAL

Optametrint
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas:

Te!. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminą vojhne 
abstraktų i^Anuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

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

. t nuo 9 iki II vai. ryte; 
y a landos Į nuo jįj g VaB vakare

0

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

Z

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki ,6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. 

t , ...... -m*

knygą ir Buk 
pasiųsti mė- 
į centrą 
3 kartus, kad 

Jariai irgi ži-
kad reikia eilį į susirin- 

vieton mokėti 10c. be

Tel.

3241

Advokatas , 
S. La Šalie St., Room 2001 
Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais 
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

bų n u tarimą, ir 
mėginsime vykinti 
čo naudos, ur ne. 
negalima nieko žinoti, 
kas gęro, bet nutarta, 
turės būti mėginta.

Nutarimas yra sekamas. Bus 
imami dešimtukai nuo tų nu
lių, kurie nesilanko į susirin
kimu* dėl užsimokėjimo savo 
mėnesinių mokesnių. Tokie na
riai yra labai apsileidę ir ne
paiso nieko. Taigi dabar pra
dedant su šiuo mėnesiu žino
kit, kad l'in. rast, jau nebe
ateis už d> ką, turėsit užmokė
ti 10c. į kuopos iždą. O tai del- 
'o, kad patys nesilankot į su
sirinkimus. Tas nularimas gal 
bus labai praktiškas. Viena,? 
gal pripratinsime narius lan
kytis j 5ttsirinkiinus; antras iš
moks patys tvarkos ir žinos 
kas yra tariama susirinkimuo
se; trečia, palengvins fin. rast, 
tvarkyti finansų 
p,;1 Įima greičiau 
nesi nes mokestis 
nereiks eiti po 2 
gavus mokestį.
DOS,
kimus, 
reikalo.

Kitas nutarimas yra gana 
senas, bet jis bus įvykintas tik 
ateinantį sekmadienį, liepos 
dieną. Tai 
tai pas 
piknikų, bet 185 kp. rengia 
kasmet ir turi labai geras pa
sekmes. Kokios bus pasekmės 
šį kartą, pamatysime ateinantį 
sekmadienį. Mes labai prašo
me, kad visi 185 kp. nariai da
lyvautų, nes jiems nereikės mo
kėti įžangą. Taip pat labai pra
šome atsilankyti geros valios 
lietuvius ir lietuvaites ir iŠ ki
tų kolonijų. Atsilankę gi busite 
užganėdinti ir pamatysite kokia 
tvarka yra pas mus ir kas mus 
Vemia. Tada galėsime aiškiai 
pasakyti, ar tiesa sakoma, kad 
pas mus yra dvi pusės. Ar gal 
yra tik viena didelė kuopa, 
dirbanti išvien. Piknikas bus 
liepos 25 d., Kavalshio darže, 
Calumet City, 111. Lauksime vi
sų atsilankant.

Kuopos Naryn.

piknikas. Papras- 
mus būna labai daug 
bet 185 k p.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

/Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358

Gydytoju Kabinetas
DR. S. LINECKL

dr. w.
Y USZKIEWICZ

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Kuom 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

Valandos nuo 9 iki 12 ir nuo 2 iki
8 vak. Seredomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Lafayette 5820

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn.. Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legal iškas popieras.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Musų gydymo būdas tiktai na
tūralia (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitasuigas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

1 ei. Humboidt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedehoj nuo 10 ryt j iki 2 po pietų.

i

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proipect 198t. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisų ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Proflt Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj; i t t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dienų ir ne dau.ji^- per mSnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami 
dai pa

po kito. Kuponai be uatų nepn- 
Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var- 
:di ir adresais •kaitytojo.
.umeratoriams gaunantiems Naujienas per palte, apart kas- 

dienlnią kuponą dar duodama priedo sekamai:
Ui metus—150, ui pusę metą—75, už trią mineaiua—-85. 
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo

•......... ..........................u...... ... ............. Atkirp čia .
Datų: Liepos 23 d, 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar 1 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų Šaknis, prašalina iš plauką 
pleiskanas, apsaugoja plauką slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Milwaukce Avė., 2 fl.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 
Ant Zaleskio aptiekos 

CHICAGO

Gydome Be
Operacijos

Res. 6600 So. Artesian Ave.x 
Phone Protfpect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257 <
DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St..
Chicago, UI.

HEMORAIDAI
(pilės)

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugelį išgydeme vienu sykiu 
Neišgydom - Nemokat 

IšegzaminavimaH ir patairymai 
dykai

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE
505 S’o. State St. 

.Kampas Congreas St., 2 fl. 
Valandos: Panedėly, Seredoj ir 

Subatoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dalioj nuo 9 iki 12 dieną.

- - ' - —
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
•ekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S L, Chicago, 
UI. — Telefonas i Kooaevait 8500.

kiekvienam 100,000 vedusių po
rų išpuolė 68 perskyrimai, tuo 
taigiu Jungtinėse Valstijose tam 
pačiam skaičiui išpuolė 266 per
skyrimai.

Nuo to laiko perskyrimų skai
čius Švedijoj nuolat mažėja, o 
Jungtinėse Valstijose sparčiai 
auga.

Ispanijoj perskyrimai nėra 
pripažįstami, bet pasimetusių 
porų ten yra nepalyginamai 
daugiau, negu Švedijoj. Kolis 
“rojus” yra Ispanija moterims 
— paaiškės iš sekamo fakto. In-

vertės, valstybė atsikratytų vidujinių skolų, bet piliečiai,' Bet saugumas nėra vienintelė 
i kurie skolino valstybei pinigus, butų apgauti. Butu iš- sritis’ kur ihnninybė priklauso 
1 Švedijai.

. , .... . ,, T . . , . , .. | Balsavimo teisė Švedijos mo-
Kitąsyk “didysis Leninas buvo sugalvojęs teoriją, terims buvo suteikta 1909 m.’ 

i kad pinigų inflacija esąs tikriausias kelias “panaikinti šiandien Švedijoj balsuoja dau- 
kapitaliznią”. Bet tikrenybėje tai yra'tiktai žmonių api-'giau moterų, negu vyrų. Vyras 
plėšimas. Po inflacijos kraštas vistiek turi iš naujo įvesti (turi teisę uždarytame konverte 
otamo ninicrns (kuin nndnrii Rnaiia ir Vokietii»A. bot ima nunešti savo žmonos balsą, arba

... $8.90!

Z~$xeo tuštinti kišeniai ir visų kitų žmonių, kurie turėjo frankų..
— 1.60 IčifoavV “d i d vai a” T.nninuo hiivn aiio-alvnina tAnriin

Įvairenybės
,75 Margas gyvenimas

Chlcagoje — paltu:
Metams ....................... ...........

Užsimokėjimo kainai
Pusei metų________ _____
Trims mtaaaiams ________
Dviem mileliams .. ....
Vienam minėsiu! _____ __

Chicagoje per no įloto jusi
Viena kopija ---------- - ----------  8c
Savaitei ~...... ........  18c
Mineliui ________________________  74c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paktu:

Metams __________ _______ _ $7.00
Pusei metų------------ ------------- 8.50
Trims mėnesiams ........  „ 1.76
Dviem mėnesiam ...........   1.25
Vienam minėsi ai __________   ,.76

Lietuva u. ir kitur utsieniuosei 
(Atpiginta)

Metams —.......... ......................$8.0$
Pusei metų ...........-.........   4.00
Trims mėnesiams A.__________ 2.00
Pinigu* reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

gerus pinigus (kaip padarė Rusija ir Vokietija), bet ima 
daug laiko, kol paskui žmonės vėl prasigyvena. Inflaoi- 
jos metu už tai pralobsta visokių rųšių spekuliantai.

Ar ne keista, kad Francijos žmonės gerinus sutinka 
netekti visų savo pinigų, negu paimti dalį kapitalistų tur
to valstybės skolų apmokėjimui?

HERRIOT NUVERSTAS IR DISKREDITUOTAS.

PATYS RADIKALAI KALTI, KAD NETEKO JTAKOS.

PARLAMENTARIZMO “SUBANKROTAV1MAS”.

FRANKAS VEJASI PASKUI MARKĘ IR RUBLĮ.

Vos dvi dieni išgyvavęs, EdoUard’o Herriot ministe- 
rių kabinetas tapo nuverstas pirmam kameros (atstovų 
buto) posėdyje, kuriame buvo išklausyta, jo deklaracija. 
Centro partijų vadai atkeršijo Herriot’ui už tai, kad perei
tą šeštadienį jisai nuvertė Briand’o-Caillaux valdžią.

Prieš Herriot balsavo, matyt, ir daugelis radikalų,’jo 
paties partijos atstovų.

Prieš nuversiant jį kamera dar buvo dauguma balsų 
nutarusi, kad atstovų buto pirmininkę vieton turi būt iš
rinktas kitas žmogus, kadangi Herriot yra iš jo pasi-

Tuo budu Francijos radikalų vadas neteko ir parla
mento pirmininko vietos ir premjero vardo. Jisai dar pa
lieka kameros atstovas ir miesto Lions burmistras. Bet 
jo autoritetas yra baisiai nupuolęs. Kai kas spėja, kad 
ir jo politinė karjera jau esanti pabaigta.

Herriot’ui važiuojant į prezidento rumus Įteikti savo 
kabineto rezignaciją, minios gatvėje šaukė: “Šalin 
Herriot! Nušauti Herriot!” Tos pačios minios 1924 m. 
gegužės mėnesyje keldavo jam karščiausias ovacijas.

Tuomet jisai nuvertė nacionalistinę Poincarė valdžią; 
dabar, po Herriot kabineto griuvimo, vėl yra paskirtas 
premjeru Poincarė.

Šitaip per dvejus metus pasikeitė Francijos politiniai 
santykiai.

Nėra abejonės, kad daug kaltės dėl šito pasikeitimo 
puola ant Herriot ir jo partijos. Francijos radikalai pa
sirodė esą be charakterio ir drąsos žmones. Sumušę na
cionalistus rinkimuose 1924 metais, jie neišpildė savo pa
žado griežtai pakeisti finansinę valstybės politiką. Jie 
buvo susitarę su socialistais uždėti nepaprastus mokes
nius kapitalui, kad butų kuo atmokėti milžiniškas valsty
bės skolas. Bet ėjo mėnesis po mėnesio, o tas sumanymas 
buvo vis atidėliojamas, ir Herriot’o valdžia griebėsi savo 
pirmtakunų metodos — ieškojimo naujų paskolų, kad pa
dengus senąsias skolas.
(jau pusėtinai išsemti prieš tai) ėmė galutinai išsekti, tai 
reikėjo leisti apyvarton daugiaus banknotų, t. y. didinti 
pinigų inflacija. Prie to prisikabino reakcininkai ir 
Herriot’o kabinetui buvo išreikšta nepasitikėjimas senate.

paskui kredito šaltiniai

ėmimą Herriot atsiminė dabar, kuomet jo įtaka parla
mente jau buvo nusmukus! Kas galėjo tikėti, kad jisai 
dabar tikrai yra pasiryžęs stabilizuoti franką, jeigu jisai 
to nedarė pirmiaus, kuomet prie valstybės vairo stovėjo 
pirmasis jo kabinetas?

Nuolatiniai kabinetų griuvimai Franci joje tarytum 
patvirtina nuomonę tų publicistų, kurie kalba apie “par
lamentarizmo subankrotavimą”. Bet argi parlamentai 
yra kalti, kad partijos, kurios juose vadovauja, neturi 
programo arba neturi drąsos savo programą vykdyti?

Visuotinu balsavimu išrinktas parlamentas parodo 
tiktai tą, kas yra pačioje visuomenėje. Jisai yra visuo
menės veidrodis. Stačiokiška rusų patarlė sako: “Kam 
peikti veidrodį, jeigu snukis reivas!” t

Toms tautoms, kurios yra paniekinusios parlamenta
rizmą, klojasi nėkiek ne geriahs, kaip Francijai arba 
Anglijai. Tik, neturėdamos “veidrodžio” prieš savo akis, 
jos pačios nežino, kaip jos išrodo. Bet ar nežinojimas da
ro žmones laimingesniais?

Francuzų franko vertė jau nupuolė iki dviejų ameri
koniškų centų. Prieš karą frankas buvo vertas beveik 
20 centų.

Tečiaus parlamentas, nuvertęs Herriot kabinetą, nu
tarė dar padidint) popierinių pinigų > apyvartą, kadangi 
nėra kuo padengti einamųjų valdžios išlaidų. Vadinasi, 
kraštas brenda toliaus j inflaciją. Dabar jau išrodo, kad 
franką ištiks toks pat likimas, koks buvo ištikęs Vokieti
jos markę ir Rusijos rublį. Frankui palikus be 'jokios

Apžvalga
IRGI “LOGIKA”

“Sandaroje” vienas tautiškas 
literatas rašo:

“Socializmas yra ‘Raudo
nojo Internacionalizmo’ šaka. 
Raudonasis internacionaliz
mas pasidalina į dvi šakas:. 
socializmas ir komunizmas. 
Tarp tų dviejų izmų yra vi
sai nedidelis skirtumas.

“šis izmas daugiausiai yra 
žinomas nuo Markso laikų. 
Socialistinį Internacionalą 
Marksas įsteigė 1864 m. Nors 
jau 62 metai, kaip sočialis- 
tiškas internacionalas gyvuo
ja, bet tam izmui nebuvo 
lemta išsiplėtoti, kad galėtų 
valdyti pasaulį. Iki šiam lai
kui visame pasaulyje socia
listų randasi apie 23,00(1,000.”
Labai naivus žmogelis tasai 

socialistų kritikas. Dvidešimts 
trys milionai organizuotų par
tijos narių jam išrodo menknie-

Ar žino jisai, kiek socialistų 
buvo pasaulyje tuo laiku, kai 
organizavosi pirmasis Interna
cionalas (“Internacionale Dar
bininkų Asociacija”) ? Viso kc-

lotas tuksiančių. Tuo laiku tik
tai Vokietijoje buvo pradėjus 
gyvuoti politinė darbininkų par
tija, o kitose šalyse socialisti
nių partijų dar visai nebuvo, ir 
atstovus Į Internacionalo kon
gresus siųsdavo p.pšvietos kliu- 
bai ir susišelpjmo draugijos.

Gi šiandie nerasi kultūringos 
socialistų 

tos 
vi-

šalies, kuri neturėtų 
partijų, ir daugelyje šalių 
partijos yra stipresnei už 
sas buržuazines partijas.

“San.” rašytojas mano, 
per 62 metu 
viešpatauti

atbulai.
1913 m. buvo išleistas įstaty

mas, kuris verčia kiekvieną 
Švedijos pilietį apsidrausti nuo 
senatvės ir'sunegalėjimo, 1916 
m. išleista papildomasis įstaty
mas, kuris verčia apsidrausti ir fantus Eulalia buvo karaliaus 
nuo nelaimingų atsitikimų. 1919 duktė, ir turėdama 22 metų am
ui. astuonių valandų darbo die- žiaus apsivedė su francuzų ku 
uos įstatymo priėmimas pasta- nigaikščiu. Kaipo princesai, jai 

i tė Švediją pirmoj vietoj tarp buvo paskirta savo rųšies meti- 
Europos valstybių.

į blaivybės klausimą Švedijoj pasidarė 
buvo atkreipiama nemažiau (16- 

, mesiu, negu kitose - valstybėse, 
įvairiais budais bandoma buvo 
pašalinti girtuoklystę. Ir šian
dien Švedija yra viena blaiviau
siu valstybių, nežiūrint Į tai, 
kad ten norą prohibicijos įvesta. 
Pasigerti Švedijoj skaitoma la
bai negražiu dalykų, kuomet 

' Amerikoj tai skaitoma nepri-

kad 
buvo galima už-

visame pasaulyje. . A x.
jisai nurodo bent klausomybės paskelbimu. Ačiū 

vieną pavyzdį žmonijos istori-. prohibicijai, Amerikoj atsiiado 
joje, kur loks “eudas” atsitiko, butlegerių, kurių metinė 
kad tam tikros idėjos .^alinin- apyvarta siekia milijonus dole- 
kai per 62 metus- laiko užval- i’ių- Švedijoj, kur prohibicijos 
dė pasaulį. Sėkmingiausia tuo nėra ,saliuninkams sunkios die- 
atžvilgiu iki šiol buvo krikščio- nos atėjo. Del blogo biznio jie 
nybė. Bet jai ėmė daugiaus kaip priversti yra uždaryti karčia- 
300 metų tiktai iškovoti valsty- mas ir ieškotis kitokio užsiėmi- 
bės pripažinimą vienoje Bo- mo.
mos imperijoje. Gi po devynio-j Amerikoj be niekur nieko 
likos šimtmečių krikščionybė prohibicijos patvarkymas buvo 
dar nėra užkariavusi nė pusės tuoj į konstituciją Įtrauktas, 
pasaulio.

Pasak to tautiečio, tarpe so- referendumas, 
cializmo ir komunizmo esąs “vi- prieš prohibiciją, o 886,232 už. 
sai nedidelis skirtumas”. Fran
cuzų patarlė sako: “Tamsoje’ nok įdomu pastebėti 
visos katės pilkos . O tamsuo- stockholme moterys 
lio akyse visi “izmai” vienoki,! 
išimant tą “izmą”, kurį jisai 
pats garbina.

i:xxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxH

> Apie Įvairius Dalykus. =
YXTXXXXXTXXXXXXXXXXXXTXXrXrXTYXXXXXXYYYXYXTXTXXXIXXII

Kaip tvarkosi Švedija
Kiek nugalabinama žmonių Šve

dijoj ir Amerikoj. — Prasi* 
kaitimai Amerikos miestuo
se. — Prohibicijos klausimas. 
— Moterų judėjimas. — Per
skyrimai. — Ispanija ir Šve
dija. —- Profesionaliai morali
stai ir statistika.

Amerikiečiai, sako paskilbęs 
rašytojas Rupert Hughes, tan
kiai su pasityčiojimu kalba apie 
Švediją. Bet nedidele švedų 
tauta daugelyj atvejų yra kur 
kas toliau nužengusi už milžiniš
ką Ameriką.

Švedija yra monarchija, vie
nok žmogaus laisvė ten yra la
biau gerbiama, negu Jungtinių 
Valstijų respublikoj, kur, pasak 
Hugheso, laisvė susiveda prie 
laisvo leidimo įstatymų, kurie 
žmonių laisvę varžo.

Prieš kiek laiko atėjo iš Šve
dijos labai įdomi žinia. Nuo 
1870 m. iki 1880 m. žmogžudys
čių ten Įvykdavo 6o kas metai. 
Dabar tas skaičius sumažėjo iki 
20. Vadinasi, kiekvienam šim
tui tūkstančių gyventojų teis- 
puola tik 3/10 žmogžudystės!

1922 m. Jungtinėse Valstijo
se buvo nulynčiuota 57 žmonės 
arba beveik trys kartus dau
giau, negu kad Švedijoj tuo pa 
čiu laiku įvyko žmogžudysčių. 
Laimei, lynčiavimas ir AmerL 
koj pradėjo mažėti, nes 1924 m. 
tik 16 žmonių tenulynčiuota. 
Reiškia, tas “sportas” iš mados 
pradeda išeiti.

Bet žmogžudysčių skaičius 
nemažėja. Atpenč, jis auga. 
1924 m. New Yorke kiekvienam 
šimtui tūkstančių gyventojų iš
puolė 6.4 žmogžudysčių arba vi
so buvo nugalabyta 387 žmonės.

Švedija turi beveik tiek pat 
gyventojų kaip ir New Yorkas, 
t. y. 6,000,000 suviršum. Vie
nok 1924 m. šveduose buvo už-

Švedijoj 1922 m. buvo laikomas
922,122 balsavo

Balsavo beveik lygiomis. Vie
tai kas: 

sudarė

balsavo prieš prohibiciją, o tik

registruota tik 20 žmogžudys
čių.

Reikia žinoti, kad New Yor
kas toli gražu neužėmė pirmos 
vietos tarp Amerikos miestų. 
Baltimorėj 1924 m. kiekvienam 
100,000 gyventojų i 
žmogžudysčių, t. y. 50% dau
giau, negu New Yorke. Viso 
ten buvo nužudyta 77 žmonės.

Balfrimore tais metais teturė
jo 796,000 gyventojų. Vadina
si, sudarė maž-daug vieną aš
tuntąją dalį Švedijos gyventojų. 
Bet nežiūrint j tai, ten įvyko be
veik keturis kartus daugiau 
žmogžudysčių, negu Švedijoj!

Tačiau Baltimore, palyginus 
su kitais Amerikos miestais, nė
ra labai pavojinga 
met Baltimorėj 
šimtui tūkstančių 
žmogžudysčių, tai 
10.3, Milvvaukee, — 
ingtone (D. C.) — 11.1, India- 
anapolyj — 11.4, Pittsburge — 
12.1, SpringfiekI (III.) — 12.7, 
Los Angeles — 15.3, Cincinnatl

15.3, Detroite — 17.1, Chi- 
cagoj — 17.5, Petersburge 
(Va.) — 20.5, St. Louis — 21.7, 
Mobile (Ala.) — 21.8, Savan- 
nah — 24, Loisville (Ky.) — 25, 
New Orleans — 30,
— 36 ir Jacksonville
— 58,8.

Ir tai nežiūrint to 
Floridoj yra 
mirties bausme ir lynču verčia
ma prisilaikyti Įstatymų. Trys 
dešimts šešių metų laikotarpyj 
(1888—1924) Floridoj buvo nu 
lynčiuota 2Ž1 žmogus.

Lynčiavimo pirmenybė ki
toms valstybėms. Tuo pačiu 
laikotarpiu, kai Floridoj buvo 
nulynčiuota 221 žmogus, tai Ar- 
kaisan Valstija'nulynčiavo, 243, 
Alabama — 300, Texas! 
Louisiana — 336, Mississippi — 
425 ir Georgia — 454.

Tos skaitlinės kuopuikjįausia' ras ir moteris, 
parodo, jog Amerikoj ne viskas 
tėra tvarkoj.

Malmo mieste 15,000 moterų 
balsavo prieš prohibiciją, o 
4,000 už.

Verta pastebėti, kad Ameri
kos kongrese yra trys moterys 
ir visos jos stojo už prohibicijos 
įstatymo taisymą.

Švedijoj motinoms teikiama 
įvairių privilegijų: Prieš kiek 
laiko ten tapo įvesta motinys
tės apdrauda.

Reikia, žinoti, kad Švedijoj
išpuolė 9.5lgan seliai Prasi(1^° moterų J11"

vieta. Kuo- 
kiekvienam 

išpuolė 9.5 
McKeesporte 
- 11, Wash-

Nashville 
(Florida)

fakto, kad 
praktikuojama

383

nė pensija. Kuomet gyvenimas 
nebepakenčiamas, ji 
ra. Apie legalų per- 

1 siskyrimą, žinoma, ir kalbos ne
galėjo būti.

Pasiremiant Įstatymais, kuni
gaikštis gavo visu princeses tur
tą, kuri jis išaikvojo dovanoms 
savo meilužei. Kuomet Ini’anta

Ne daugelio rašytojų gyveni
mas būna toks margas, kokį tu
rėjo “Robinzono” autorius l>a- 
nielius Defoe. Tėvas buvo pa
skyręs jam pirklio karierą, bet 
jis pakreipė savo buities kelią 
kiton pusėn — ėmėsi plunksnos 
ir nusikreipė prieš Stuartų di
nastiją. Įpainiotas į hercogo 
Monmuto sukilimą, dideliu var
gu paspruko nuo Jokūbo II bu
delio kalavijo. Bet 1702 metais 
pagavo jį jo likimas: — parla
mentas nubaudė jį trimis valan
domis gėdos stulpu už maištą, 
sukeltą prieš bažnyčią. Bot kas 
jam buvo pabauda skirta, tas 
virto jo pagerbimu. Žmonių mi
nios bėrė “maištininkui” gėles 
ant kelio. Jam prie gėdos stul
po bestovint, žmonės dėjo po jo 
kojų pinigines, kad jis galėtų 
sumokėti jam skirtą piniginę 
pabaudą. — Po 29 metų pasi
mirė tuo laikotarpiu išėjusio 
iš spaudos ir visų pamėgto “Ro
binzono” autorius didžiausiame 
skurde. Vienui vienas, lxi drau
gų, be pažįstamų pasimirė jis 
savo 
džio

jo už legalų persiskyrimą tai 
ispanų siaurapročiai sukėlė di- 
džiausį trukšmą.

Nieko nuostabaus. Ispanijoj 
net šiandien 45.8% visų gyven- 
jų yra nemokšos. Švedijoj gi
— tik o.2 G . Kitais žodžiais sa- i 
kant, Ispanijoj beveik kas ant- Į 
ras žmogus yra nemokšų, o Šve-I 
dijoj iš 500 žmonių tik vienas 
nemoka rašyti ir skaityti.

Ispanija yra diktatoriau^ va’-' 
dema. Tą diktatūrą karščiau
sia remia katalikų kunigai, ku
rie ir šiandien Ispanijos politi-1 
koj lošia labai svarbią rolę.

Ar nėra stebėtinas su 
mas, sako Rupert Hughes,

pastogės kambarėly balan- 
24 dieną 1731 metais.,

Vienais metais 
vyresnis

j dėjimas. Eilėn Key, kuri nese
nai mirė, padarė nepaprastos 
įtakos ne tik Švedijos moterims, 
bet ir viso pasaulio moterų ju
dėjimui.

Amerikoj nėra nė vienos mo
ters, kurią butų galima pasta
tyti šalia Eilėn’ Key. Iš Švedi
jos paeina ir vienintele moteris, 
kuri gavo Nobelio dovaną už li
teratūrą.

Ačiū Eilėn Key, į*vedybų ir 
meilės klausimus švedai kur kas 
blaiviau žiuri, negu kitos tautos. 
Jie jau baigia atsikratyti nuo 
'senovės prietarų.

1734 m. jau buvo išleistas 
įstatymas, kuris pripažino per
siskyrimus tam tikruose atsiti
kimuose. Apleidimas skaitėsi 
pakankamai svarbia priežasti
mi persiskyrimui gauti. Jeigu 
vyras arba moteris nesugrįžda
vo bėgyj vienų metų, tai vedy
bos būdavo anuliuojamos. Jei 
vyras arba moteris sirgdavo ko
kia nepagydoma arba sunkiai 
pagydoma liga ir apie tai prieš 
apsivedimą nepranešdavo, tai 
tokiame atsitikime persiskyri
mas irgi lengvai buvo galima 
gauti.

Sulig 1915 m. Įstatymo, per
skyrimas Švedijoj duodama už 
sekamus dalykus: 
apleidimą trims m 
minalinį pasielgimąf kuris bau
džiama šešiais mėnesiais ir dau
giau kalėjimo, girtuokliavimą 
ir limpamos ligos turėjimą.

Bet geriausias dalykas yra

uaurumą, 
,ms>; kri-

Fridrichas Didis, kurs nemė
go ponių ir įgaudavo blogo upo, 
jeigu jam tekdavo per iškilmes 
su poniomis kalbėtis, vieną sykį 
priėjo prie gražiosios ponios v. 
B., kurią pažinojo iš savo jau
numės.

Jis stebėjos jos jauna išvaiz-
tose,šalyse, kur religinis hipo- da ir paklausė, nesivaržydamas: 
kratizmas yra labiausiai įsigalė- _“Kiek gi metų turi tamsta, 
jęs ir kur mokslas yra nepakeli- mano mieloji?” 
čiamas, ten labiausia siaučia į Vidujiniai pasipiktinus, 
prasižengimai ir tamsumas.

Geru, pavyzdžiu gali būti j saldžia šypsena ir atsakė tvir 
Jungtinės Valstijos. Pietinės 
valstijos (kur fundamentalistai 
turi didžiausį pasisekimą) pasi
žymi skaičiumi, lynčiavimu ir 
žmogžudystėmis.

Švedijos moterys turi tokias 
jau teises, kaip ir vyrai. Ispa
nijos moterys turi mažiau tei
sių, negu naujasios Turkijos 
moterys.

Jstabus dalykas yra tas, kad 
profesionaliniai moralistai ir 
dvasinės tironijos sekėjai stoja 
kaip tik už tuos dalykus, kurie 
supuola su tamsumu ir prasikal
timais. Bet kuomet jie kalba 
apie “dūšios” išganymą ir viso
kias nedorybes, jie niekuomet 
nesivaduoja statistika. Beša
liškos skaitlines parodytų jiems, 
jog moralinių ir kitokių prasv 
kaitimų mažiausia yra ten, kur 
žmonės yra labiau apsišvietę n 
turi daugiau laisvės.

Kalbant apie Švediją negali
ma nutylėti dar ir to fakto, jog 
socialistų įtaka ten yra labai di
delė. Iš kelių atvejų jie buvo 
sudarę valdžią. Vyriausia ačiū 
jų pasidarbavimui, Švedijos 
žmonės šiandien turi daugiau 
laisvės, negu kitos valstybės. O 
švedų apdraudos įstatymai ii 
aštuonių valandų darbo dienos 
įstatymas yra pavyzdys visoms 
kulturingoms tautoms.

pą-
;puošė gražioji ponia savo veidą

tai: — “35 metus, Jūsų Didy
be.”

Ponia v. B. nepastebėjo, kad 
tuo pačiu akimoju šalia sustojo 
jos sūnūs, augalotas kirasirų 
ritmeisteris.

—Taip, taip, — pritarė kara
lius ir pasišaukė ritmeisterį:— 
O kiek tamsta turi metų?”

šis gerai žinojo, kad Fridri
chas nepakenčia neteisybės, bet 
labai mėgia tiksliai ir sumanin
gai tartą žodį, ir pridūrė gyvai: 
— “Vienais metais vyresnis už 
mano motiną!”

K ai stora žemes pluta
Naujausiais mokslininkų da

viniais — išradimais, žemės plu
ta yra atšalus daugiau kaip 5D 
klm. storumo. Pačioje apačioje 
prie degančios masės ši pluta 
esanti kieta kaip plienas.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

GULBRANSEN PIANAI

Ar jus žinote, kad
Jungtinėse Valstijose randasi maž

daug 18 telefonų dėl kiekvieno 100 
žmonių. Kanada yra sekama su 11 
žmonių. Kitų šalių telefonų skaičius 
jokiu badu negali susilyginti su šios 
šalies skaičiumi. Ar jųs( žinote, kad 
iš priežasties 100% gryno Turkiško 
tabako, Helmarai yra geri dėl jūsų.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS 

tas kad Švedijoj perskyrimai iš-; p|N|QUS LIETUVON 
duodama be jokio kamantineji-
mo, jeigu to nori abu, t. y. vy- t > i . w . .

lo preso Lietuvos žmones r 
„J' Z“ Bepataria betuvos bankai

Gerumas, tobulumas balso. 
Lengvai groja; negali susi
lyginti su kitais pianais; 
kainos visiems prieinamos. 
Parsiduoda ant lengvų iš
mokėjimų. ;

JOS. F. BlfDRIK '
Pianų Krautuvė 

3343 So. Halsted St.

Siųskit pinigus per < 
NAUJIENAS J
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DABAR MES SIŪLOME JUMS

(DIDESNI IŠPARDAVIMĄ)

Dvieju Kelnui SiūlaiKalkuliacija

Visų Mierų

PALM BEACHpadainuok

Blogi mainai

Bile VienaVyrų Darbinės Kelnės

ŠIAUDINE SKRYBĖLĖ

Sumokėta grąža

EBKHBT'a

CHICAGOS DIDŽIAUSIA UŽ VIDURMIESČIO VYRŲ APREDALŲ

vienas 
atsisakė

Dviejų Kelnių
Šilkiniai Mohair

damas: “Pinigus ai gyvybę!”— 
Jei tik tiek, tai gali tamsta visą 

I biržą gauti, bet turi man vieną

Kavinės panele 
jau trečias kartas, kaip tams 
ta neužmoki už kavą.

Svečias
le, kai pamatai žmogus tamstą 
pamiršti*, visa ką*kitą. >

(>. Tą pačią naktį 
medžiojo

Pakraščiais juros, 
žvejojo.

7. Ant belo žirgo

Visada, p< 
tik k

Jauniems Vyrams 
Flanelinės

KELNES

—Negaliu tamstos 
mano ponas raliuoja.

gybc paveikslų. Kaina su

Šimtai siutų 
liūtinių spalvų. Pasiuvimas 
gerų pritaikymą 
materiolo 
ir gerą dėvėjimą 
portuoto alpaca. 
turi DVEJAS KELNES

Kas išeina, kai laiškas rašomas 
i, savo taisyklėmis:

Vienas 
naują tarnaitę, nesenai miestan 
patekusią. Vieną kartą, sugrį
žus namo,, paliepė tarnaitei ne
lysti nieko prie jo, - nes turįs 
darbo su role.

“Brangieji tėveliai kiaulės, 
kurias man davėte visos išspro
go. Tik pasiliko vienas pąršas 
jūsų mylimas sūnūs Lauras.”

Vyras: — šiandien išgėriau 
labai gero vyno bonką.

žmona: — liet daktaras už
draudė juk tau gerti!

Vyras; — Aš ir jį pasikvie
sčiau. i

Nuo jurų krašto 
gos miestelį

neš jūrinį broliai žemaite

Dviejų Kelnių
SIUTAI

Verti iki $45
tamsių, šviesių ir vi- 

užtikrina 
puikio vilnonio 

reiškia užganedinimą 
Pamušalai iš im- 
Kiekvienas siutas

Moterų “Holeproof 
šilkinės

PANCIAKOS

Vyrų Khaki Kelnės
Atletiško styliaus, nepermerkamos. Pil 
nai sukirptos. Didele vertė šiame iš 
pardavime. Visų mierų, ^Clr
paprastai $1 *

Teisėjas, kaltinamajam: 
Tamsta prisipažįsti kęsinęsis 
peiliu nuplauti pirštą šitam 
krautuvininkui.

' Kaltinamasai
nas teisėjau, kada aš 

pirkdavau, tai šis krautuvnin- 
kas sverdavo kartu su prekėmis 
ir savo nykštį. Kadangi aš mo
ku pinigus už pilną svorį, tai 
paskutinį kartą aš ir norėjau 
pasiimti jį visą.

Dviejtj Kelnių

SIUTAI

Verti iki $50
Continental geriausi siutai yra šio
je grupėje. Vilnonio materiolo, iš ge
riausių fabrikų. Kiekvienas siutas 
RANKOMIS SIUTAS ir vilnonis ma- 
teriolas nesitraukia. Gražių naujų 
spalvų ir patternų. Visi turi 2 kel
nes.

Stipriai pasiūtos iš storo vatinio materiolo — dėvėsis labai gerai. Stiprios tf* 4 QC 
kišenės. Pirkit keletą porų už tą kainą, $3.50 vertės

<♦> -X4>: <♦>

iepsiu sargybai niekad nevaik
ščioti”.
Palangoj užraše St. Vainora.

Keisto;
nudelbęs
— Norėjau 
padarė, ka< 
girdo, nes 
nepasisekė 
metų.

Verti iki $40
DAR niekuomet už $28 nepirkote to
kios rųšies tavorų — tokių stylių — 
tokio gerumo! Gerai pasiūti iš gero 
vilnonio vvorsteds, tamsiai mėlyno. 
HERRINGBONK AUDIMO ARBA 
DIAMOND EFEKTO, geriausios rų
šies cassimeres ir flanel, naujų_ pil
kų spalvų ir tan. Visi su 2 kelnėmis.

Galima jaszdeveti su mėlynais Žlpo- 
nais. English stylių su plačiomis par 
(talkomis. Vienodą spalvų ir gražiai 
dryžuotos. $7.50 vertės.

Pusiau sportiškos. Be siūlių pėdoje. 
Ir kitų gerų išdirbysčių. Kiekviena 
pora gera. Paprastai $1 vertės.

Dviejų Kelnių

SIUTAI ’

Vyrų Union Siutai
Ideališki dėl dėvėjimo darbininkams.
Gerai apsiūti, $2.50 vertės, $1.39 
su stipriomis siūlėmis po * 1

Pradžioje 1850 metų 
Bavarijos ministeris 
nuo ministerio portfelio, nes jis 
norėjo vesti apysenę moterį, jo 
kilmei neatatinkančią. Ir jo 
meilė nugalėjo jo ambiciją.

Vieną dieną sutinka jį kara
lius Liudvikas' I ir sušunka jam 
savo papratimu:

Blogus mainus paderei — 
seną dėžę ant portfelio išmai
nei!

Verti iki $35
Šitie '2 kelnių siutui po $19 yra la
bai nepaprastos vertės. Pasiūti labai 
tvirtai iš vilnonių cassimeres ir wor- 
steds. Visi nauji modeliai, naujų 
spalvų. Styliai dėl vyrų ir jaunuo
lių. Atsiminkit kad kiekvienas Con
tinental siutas turi 2 kelnes.

LYGIAI šeši mėnesiai atgal mes turėjome savo pusę miliono dolerių išpardavimą. 
Tavorai buvo tokie, kad dar ir dabar visi gerai atsimena. DABAR mes pasiūlome dar 
didesni išpardavimą — šis išpardavimas viršys ir aną pirmesnj musų tavorų išpar
davimą. Jus galit pirkti tavorus šiame išpardavime su UŽSĮTIKĖJIMU. Viskas tos 
pačios augštos rųšies, nes CONTINENTAL yra žinoma krautuve, nieks nėra nuže
mintu apart kaįnų, jos yra tokios žemos, kad jus sutaupysit daug pinigų ateičiai.

:• .<«♦ .« 4* <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦>
♦

Vaikų 2 Kelnių, Vilnoniai Keturių šmotų Siutai
Siutai su vestėmis ir 2 kelnėmis, vienos ilgos, kitos knickcrs. Vilnonio materiolo, ge
riausių stylių?*Knickers su pamušalu. Gerai pasiūti. A
Visų mierų nuo 6 iki 1^, $13.50
? <♦> ♦a* <♦>

Vaikų Vilnoniai 2 Kelnių High School Siutai
Kiekvienas siutas turi 2 ilgas kelnes, su plačiomis pataikomis, — Collegiate stylių. 
Gerai pasiūti, vilnonio materiolo, ševjoto ir cassimeres. C 1 I
Mieros 14 iki 20 ■ I «Ww

Teisėjas: Tamsta išmušei
skundikui dantį. Gali Tamsta ką 
sau pateisinti pasakyti?

Kaltinamasis: Bet tai buvo 
juk kiauras dantis, kurį butų 
jam tekę ir be to ištraukti.

\ Vaikų Nauji Sveteriai
Cricket sveteliai, naujų vasarinių patternų, Jacųuard ir Charleton nėrinių. Visų spal
vą ir kombinacijų. Besitempianti apačia ir 
rankogaliai, verti $2.95 ** ®

<♦> W <♦> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦>
Vaikų šviesių Spalvų Plaunami Siutai

Garantuoti, kad neblunka. Gerai pasiūti iš stipraus materiolo. AAP
Mieros 2 iki 8. Pirmiau parsidavinėjo po $1.50 1

.<♦> .<♦:
• Vyrų “Osh-Kosh” Overalls

Visoj šaly garsinami Overalls, kur kiekvienas vyras žino. Pasiūti iš ekstra storo 
denirn. Suteiksime naują porą jei nebusite 
užganėdintas, $2.25 vertės

kaip Bačkų 
rovė.
nusidėjai ?

Kiek vėliau užėjo pas aktorį 
jo draugas, norėdamas būtinai 
jį pamatyti, liet tarnaitė ener
gingai pasipriešino:

Piemuo. Kas, ar i 
Kunigas. Taigi tu 
Piemuo. Lgi 

patvoryje linu 
Kunigas. K; 
Piemuo. Kai 
Kunigas. Taigi tu 
Piemuo. Ganiau bandą, atlėkė 

toks juodas vabalas su raudonu 
pasturgaliu tik vir, vir, vir, vir 
apie ausį. Margis, žalis ir Bal
nis uodegas užrietė, o Dvylis 
suvis pasiuto. Per beržynus, per 
pušynus pasileido bėgti, aš bo
tagą ant pečių ir bos paskui, 
šokau per grabę, sušlapau, a tu 
rutspange paskiau, tai ir visas 
mano griekas.

Vaclovas dobilėlis.

Kad’ vieną naktį žvejai 
susitarę
tinklų ėjo žvejoti į marę 

Naujiena didi 
Nes sužvejojo

2. Buvom laimingi žemėj tėvų 
musų,

Kol nepažinom spirito iš Prūsų.
3. Padori, skaisti, kaip rože ir 

rūta
Be degtinės buvo tėviškė

Brazilijos rašytojas Manoel 
Vieira de Andrade buvo žino
mas savo sumanumu. Viename 
didesniame .susirinkime priėjo 
prie jo vienas draugų ir tarė:

—Tamstos žmona ir šiandien 
sutraukia j save visų domę — 
jos rūbai tikras eilėraštis!

Ne, prieštarauja rašytojas, 
— daug daugiau, mielas drau
ge; — penketas eilėraščių 
na novelė ir du škicai.

... Keistos išvaizdos pilietis, sar
gybiniui policininkui: — Ar 
tamsta kartais nesi matęs žmo
gaus, kuris šiąnakt, įsibriovęs 
į mano namus, įėjo į miegamą
jį ir išėjo nepažadinęs mano 
žmonos.

Policininkas, įtariamai per
skrodęs akimis klausinėja: 
Ne! o kam reikia?

išvaizdos pilietis, akis 
paausį kasydamas: 

sužinoti, kaip jis tą
1 mano žmona neiš- 
man taip nė kartą 
per visa dvidešimt

Mokinys savo rašto darbe į 
viršuj pasakytą temą davė tokį 
atsakymą: “Miestai”, kaip ir ki
ti miestai, įsikūrė kaip ir visi 
miestai.

2 Kelnių Siutai
Štai yra vertė, kuri nustebins visą 
Chicagą, nes dar nieks DVIEJŲ 
KELNIŲ tikrus Palm Beach siutus 
nepardavinėjo tokiomis pigiomis kai- 
notriis. -

Prie šono kardas 
dokas

8. Auksines kilpas su pentinais 
spardė

Norintis negirtas, šuoliais žemę 
ardė.

9. Išvydę tokią grožybę pas 
marę

Jaunajam vadui tokiais žodžiais 
tarė

10. ‘‘Kas nors tu esi vadas ar 
vadelis,

Imk 100 litų ir traukis iš kelio”
11. Norints aš esmu i>onas že

mės jūsų
Jau nuo šio laiko tavo draugu 

busiu.
<ur mudum teko laimingai

dalyką padaryti. Jei aš pareisiu 
be pinigų namo, joks žmogus 
nepatikės, kad mane buvo plė* 
šikas užpuolęs. Peršauk tamsta 
mano skrybėlę. — Plėšikas tai 
padaro, žydas prašo dar kelines 
peršauti. Ir tai plėšikas pada- 

! ro. Tada žydas prašo 4 peršauti 
i jam dar paltą.
| —Labai gaila, — atsako plė
šikas, — bet aš neturiu dau- 

Igiau šoVinių.
žydas apsivelka ramiai ir ta- 

1 ria:
Neturi tu šovinių, neturtu 

ir aš pinigų!

Mokytojas, iššaukęs iš 
skyriaus patį mažinusįjį 
nį, rodydamas j žemėlapi

—Na, Prestaaki, koki 
mai įvyko EuEropos žemėlapio 
po 1920 metų?

Prestaakis, žiūrėdamas kaip 
blakės bėginėja: — Iš naujo pa
laki luotas.

Vyry Marškiniai
Prisegamais kalniečiais iš madras 
ir broadeloth. Kiekvieni marškiniai 
gerai pasiūti ir gerai sukirpti. Visų 
spalvų, naujų patternų. Turi pritai
komus kalnierius. Visų mierų nuo 14 
iki 18. Verti iki $2.

—Drįstų klausti, kiek 
panelė turi?

—Mano pone! žinok tamsta, siuntimu 75 centai 
kad moteriške turi tiek metų 
ant kiek ji atrodo!

Ka reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamos gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tuk

inėtų ’stančių sapnų ir pagražintu dau-

SIUTAI
Vėsus, parankus siutai, beveik už 
pusę kainos. Naujų patternų ir spal
vų. Kiekvienas siutas gerai pasiutas. 
Verti po $20.

Visoje Krautuvėje
Visų stylių su vienodomis ir gražio 
mis apjuostelėmis.

VERTOS IKI $5

(DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri« 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicagą, III.

CLOTHING HOUSE jįjjįgfi
Milwaukee AshlartčB
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Lietuviu Istorinė Rambyno 
. Šventė

Baso /K. Kabardinas.

Birželio 19 ir 29 dd., Įvyko 
lietuvių istorinė kalno Rambyno 
šventė. Tas abi dienas buvo 
grižus oras ir šilta, tik sekma 
dieniu povakary grįžtant iš iš
kilmingos šventės apie Klaipė-

tautiniai užslėgti, užmigdyti. 
Bet kai lietuviai pradėjo atLAu- 
ti ir pradėjo reikalauti iš savo 
prispaudėjų sau žmogiškų tau
tinės laisvės teisių, tlii ne ge
ruoju, bet kovos ir sunkios ko
vos keliu įsigijo lietuviai 
tautybes teises, 
visas didžiulis

savo
O šiandien jau 
pasaulis žino, 

<ad yra lietuviai ir kad yra Lie
tuvos Lietuvos žemė.

Lietuvos turi už

<

tuvos gelžkelių valdyba ekskur
santams papigino važmos kai-

mę Lietuvos priešai, bet ateis 
valanda, kada lietuviai atvaduos 
š priešų ir pasigrobtuosius 
kraštus. rl'aigi mes matome,

Patarimas Draugystėms
Kaip gauti 9% už indelius ir padidinti'jos turtą

nuo Tilžės, garlaiviu, ‘P 
iki Rambynui irgi buvo 
gintos kainos. Birželio 
daug ekskursantų, iš Klaipėdos 
ir Prūsų Lietuvos (Tilžės) pri
važiavo j Bambyną.
karo, antrą valandą naktį (nes

VOJO 
džių

> me-
ikomis, ant

aipg tad šiandie į Rambyno šventę 
minu ietuvių nemažas būrelis susi- 
nupi-1 rinkoj ne taip kaip seiliaus, k»id 

ouvo, bet dešimtys tuksiančių, 
:) aš linkiu, kad ateinančiais 
metais į Rambyno šventę suva-

Jau iš va-1 žinotų šimtai tūkstančių Lietu
vos sūnų ir dukterų. Po Vidu- 
no kalbos paties Vidinio veda- 

munu laivu “Birute” atvyko dl-1 mas tilžiškių giedorių choras 
dėle kauniškių ekskursija su sudainavo gražiai ir sutartinai 
oi-kėsinu. Taip, kad daug pri-1 kelias liaudies dainas. Po to 

kalbėjo Klaipėdos krašto Lietu
ti! vos patriotas Lenartas, gana 
karštai, įspūdingai. Po Lebar 
to kalbėjo Klaipėdos guberna-

(I., vėl iš visų kraštų važiav<> I torius Žilius. Žilius apipasako- 
lig į kokius “atlaidus”, kad va-Į jo trumpai senovės lietuviu ti
žiuoju Lietuvoj žmonės. kybinias legendas ir lietuvių 

Važiuojant Klaipėdos krašto „autinį gyvenimą ir papročius. 
Lietuvos gelžkeliais, visur įau- Po jo kalbos orkestras sugriežė, 

i, javai *au-|o publika, sykiu su orkestru, su- 
kiinavo Lietuvos himną. Po 

o Klaipėdos lietuvių mišrus 
?horas, vedamas A. Vainiūno, 
sudainavo kelias dainas, labai 
gražiai, maloniai. Taipjau Kail
io, Šiaulių, Klaipėdos, Pagėgių 

Klaipėdos konservatorijos
nuo Pagėgių Į chorai bendrai, vadovaujant A 

labai
Or- 

mar-

Amerikos lietuvių draugystės turi po 
keletą tūkstančių dolerių, už kuriuos gauna 
labai mažą nuošimtį. Tą nuošimtį butų la
bai lengva padidinti padedant pinigus ant 
metų laiko į Lietuvos Koperacijos Banką.

Letuvos Koperacijos bankas yra labai 
saugi vieta amerikiečių kapitalams laikyti. 
Koperacijos Bankan, per visokius koperaty- 
vus priklauso 15,443 nariai, daugiausia ūki
ninkai, kurių turtas siekia šimtus inilionų 
dolerių. Visi banko nariai yra atsakomingi 
už jo turtą ir indėlius dviguba atsakomybė. 
Bankas yra vedamas gabiausių Lietuvos fi- 
nansistų ir auga nepaprastu spartumu.

Lietuvos Koperacijos Bankas duoda 
skolas ūkininkams, jų ukiui pagerinti, 
tvirtumo pamatas yra žemė, užtai jam
gresia jokie pavojai, jokios katastrofos, ar 
tai butu ekonominės, ar politinės. Kopera
cijos Bankas yra gralin&iausias bankas Lie- 
tuvoje, ir lygus didžiausiems bankams kitose

šimčiai mokami kas pusmetis: sukakus pusei 
metų nuo įdėjimo dienos — 4'/z% ir sukakus

pa- 
Jo 

ne-

sugrėbtas į kupetas šienas, 
žiemkenčiai sojiniai kaip kur 
ypač rugiai žemose vietose, nuo 
šlapio ir šalto vėlybo pavasario 
atrodo menkesni, bet abelnai vi
sur visas vasarojus atrodo gra-|ir 
žus. Privažiavus 
prie Tilžės ilgo tilto, traukinys I Vaičiūnui, sudainavo 
sustoja ir keleivius keliaujam graudingai keletą dainų, 
ėius i Bambyną paleidžia pas kestras sugriebė Lietuvos 
Nemuną, Lietuvos pusėje, o <ą. Tuomi ir užsibaigė R; 
traukinys tarnautojams patik- jp šventės apvaikščiojimo 
rinus užsienių pasažierių pasus, remonijos”.
važiuoja tiltu per Nemuną į Til
žę. O nuo to Tilžės tilto eks
kursantai gauna laivą ir Ni.mii 
nu pi .ūkia į Rambyną.

Per valandą nuplaukė pas 
Rambyną, kuris prie Nemuno, 
lig vandens apsuptas iš dviejų

Toliaus, orkestrui griežiant, ' 
prasidėjo linksmoji dalis so- 

pasišnekučiayi-, 
valstybi- 
Ramby-

kiai, žaismės, 
.nai, kai kur matėsi ir

įvairiais miško medžiais apau
gęs, didelis, status nuo Nemuno 
pusių, gražus aukštas kalnas — 
stabmeldiška Lietuvos švent
vietė, kur degė Lietuvos die-

Dabar ant kalno užlipti is 
Nemuno pusės padirbti laiptai 
ir turėkliai. Be to įtaisymo 
butų sunku užlipti. O ant kal
no užlipus matyti aplink labai 
graži mišku apaugusi 
ant kurios ir prirengta 
visokių, būdų, budelių 
kiais valgiais ir gėrimais. Va
kariniame nuo Nemuno lankos 
krašte buvo tvorelių užtvaras, 
o viduryje iš lentų sukaltas 
“steičius”, žaliumynais papuoš
tas.

lyguma.

Apie pirmą vai. po pusiaudie
nio, prasidėjo muzikalia progra
mas. Atidarant programą K lai 
pėdos šauliu org. komiteto na
rys Bi unelaitis, pasakė trumpą 
prakalbėlę ir perskaitė Ramby
no šventės apvaikščiojimo tu
rinį. Prieš piet buvo sportinin
kų jaunimo žaidimai. Kauno

tingą kalbą, o Šiaulių, Kauno, 
Klaipėdos ir Pagėgių chorai 
kartu sudainavo Šiaulių maršą, 
ir kelioliką liaudies dainelių. Po 
to pribuvo iš TiEės Prūsų Lie
tuvos choras. Rašytojas Vidu- 
nas, papasakojo kaip keli šim
tai metų atgal ant šio kalno, 
stabmeldiškos Lietuvos lietuviai 
čia degino savo dievams amžiną 
ugnį ir darė maldas, melsdami 
dievų pagalbos apsigynimui nuo 
puolančių Lietuvą priešų, o kuo
met lietuvius nugalėjo priešai, 
tai išnaikino ir jų K tautines 
šventybes. Toliaus Vidunas 
nurodė kaip sparčiai, kaip grėb
tai anga lietuvių tautinis susi» 
pratimas, tautinis atgimimas, 
Kad 1893 metais j Rambyno lie
tuvių tautinės šventės apvaikš- 
čiojimą susirinko tiktai būrelis 
tilžiškių lietuvių, o Didžiosios 
Lietuvos lietuviai buvo rusiško 
carizmo ir lenkiško katalikizmo

Indėliai priimami metams laiko. Suka
kus vieniems metams, jei indėlninkas nepa
duos pareiškimo laikyt ant kitų metų — gra
žinami atgal, kartu su nuošimčiais: Nuo-

PINIGŲ SAUGUMAS

kiu išduotu indelninko vardu ir išmokamu 
Amerikoje — doleriais.

Kiekvienas narys norintys padaryti ge
rą savo draugystei privalo pakelti šį klausi
mą artimiausiame susirinkime ir reikalauti, 
kad draugystė imtų 9% už savo pinigus 
Draugystė priimdama šį sumanymą, turės iš 
jo didelę naudą sau ir padarys daug gero 
Lietuvai, pagelbėdama jai be svetimųjų ka
pitalo pakelti krašto ūkį.

Šituo pasiūlymu gali pasinoudoti kiek
viena draugystė, gyvuojanti kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje. Nėra reikalo laukti nei 
pirmos, nei paskutinės mėnesio dienos, tik 
nueiti į savo banką išpirkti čekį ir prisiųsti 
Naujenu Bendrovei asmeniškai ar laišku, o 

s pinigai bus pasiusti Lietuvon telegramų, ir 
už trijų ar penkių dienų draugystei pradės 
eiti nuošimčiai. Jokių persiuntimo jškaščių 
draugystei nėra.

9% j metus yra geriau negu 6, ir daug 
geriau negu 3. Indėlis yra patogesnis negu 
investmentas ant morgičių ar bonų.

PILNAI UŽTIKRINTAS

10 šventės tautiečių, 
mos aukos. Rambyno 
mui ateinantiems metams. Vis- 
ri buvo daug iš viso Klaipėdoj 
irašto netik lietuvių, bet ir vo
kiečių, nes labai gražios Ram
byno apielinkčs. Jeigu apia Chi- 
■ago rastųsi tokios gamtos gro 
žybės, toks gražus kalnas prie 
upės, tai milijonieriai užmokėtų 
laug milijonų, bet Lietuvoj nė- 
•a tiek liuesų milijonų litų, kaip 
'nu riboje dolerių. Tak kad ir 

, ra gražių kalnų, bet trūksta

papuoši*

.aisyti, paruošti, sukultūrinti.
Po visų pasilinksminimų apie

Pirmiausia is-Įėjo skirstytis.
plaukė Kaunan laivrs, o vėliaus 
r klaipėdiškiai kitu 

kitą pusę išp’aukė.
šventėm Rambyno Šventę.

laivu ir i

SANTAL 
MII) Y

Greitai sušvel
nina s k a u s - 
mingą nusišla- 
pinimą. Sau
gokis pamėg
džiojimų. Pa
stebėk žodį 
“Midy”. Par
siduoda visose 
vaistinyėiose.

BIRUTĖS
Saldainiai (K erulės) iš Lietuvos
Juu yra galima gauti skaniau

sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. Stulpino krautuvėje.

Perkupčiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo
dama nuolaidų.

Krautuvė atdara kasdieną:

V. M. Stulpinas & Co. 
3311 S Halsted St. Chicago 

Tel. Yards 6062

Tel. Brunswick 9893

KAROLIS 
NORKAITIS

Vieffintėlia lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, III.---------- -- r-.---

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

♦

LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS
KAUNAS, LIETUVA 

Visais reikalais ir su indėliais kreipkįtės j Koperacijos Banko įgaliotini Amerikoje,

NAUJIENŲ BENDROVE
1739 So. Halsted St Chicago, III
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dar penki žmonės mirė 
nuo karščio

V aKap Chicagoje jau buvo vd- 
su- Nepaprastą dėl liepos mė
nesio karštį nuvijo užpereitos 
nakties smarkus lietus su per
kūnija. Bet visgi karštis, išei
damas, pasiėmė dar penkias au
kas -— užvakar nuo karščio pasi
mirė penki žmonės. Tokiu bu
do per tris dienas nepaprastą 
karščių — karštis buvo pasie
kę s laipsnius, kas dėl liepos 
menesio yra nepaprasta, mi
rė nuo karščio viso 27 žmonės: 
pirmąją dieną 12, antrąją 10 it 
treciam — 5 Daugelis gi nu
alpo ir susirgo, ir dar tebeguli 
ligoninėse. Buvo ir nelaimių 
dėl karščio: vienas nuo karščio 
nu.iipo ir nukrito nuo laiptų, 
sunkiai susižeisdamas; yra ke
letas ir sunkiai sergančiu.

1‘etgi dabar karštis jau tapo 
nuvytas ir gal negreit begrys, 
nors visgi šiandie bus jau daug 
šilčiau, negu kad buvo vakar. 
Vėsaus oro susilaukė ne vien 
Chieago, bet ir visos centralinės 
ir vakarinės valstijos, kur karš
čiai taipjau dideli buvo. Betgi 
karščius dabar kenčia rytinės 
valstijos. Philadelphijoj karš
tis siekia 100 laipsnių, New 
V orke gi netoli to.

Patikrins senatorių no
minaciją

Pavieto teisėjas Jarecki, ku
rio žinioj yra balsavimai, pra
šant senatoriui Beed, pirminin
kui senato komiteto, kuris ty
rinėja apie tai kiek pinigų iš
leista Illinois senatorių nomi- 
navimui, įsakė išnaujo suskai
tyti republikonų ir demokratų 
balsus, paduotus senatorius no
minuojant.

Nors vos pradėjus išnaujo 
skaityti balsus rasta netikslu-1 
mų, nes baliotai nesutinka su 
paduotais balsavimų daviniais, 
bet nesitikima, kad patikrini
mas pakeistų balsavimų rezul
tatus, kadangi abu kandidatai 
(demokratu ir republikonų) yra 
laimėję didi Iv balsų didžiuma.

Dar 54 apkaltinti už 
suktybes balsavi

muose
Granu iury, kuris tyrinėja 

pereito pavasario nominacijų 
balsavimuose padarytas sukty
bes, vakar išnešė apkaltinimą 
dar prieš 51 balsavimų teisėjus, 
klerkus ir kitokius politikierius. 
Daugelis klerkų ir teisėjų prisi
pažino prie papildytų suktybių, 
bet visgi neišdavė augėlesnių 
politikierių, kurie tas suktybes 
papildyti liepė, nes teisėjai ir 
klerkai savaimi, be niekieno į- 
sakynio, tą suktybių nebūtų 
papildę. Veik visi apkaltintieji 
5 ra iš 29 vardo, kur daugiausia 
tų suktybių ir papildyta;

šiuos 51 įskaitant, jau 109

(

Paviršutiniai ištyrus Broad- 
view (prie Roosevelt Bd) 
“speed trap” ir gavus sunkių 
kaltinimų prieš to miestelio po
licijos viršininką ir teisėją,, 
prokuroras pradėjo tyrinėti ki
tą “speed trap” — Markham 
miestely. Tas miestelis prie 
Western ir Halsted gatvių visai 
nesenai tapo įkorporuotas ir 
teturi tik keletą namų, o visas 
kitas miestelio plotas — plynas 
laukas, bet jau spėjo pasižymė
ti kaipo bjauriausia “speed 
trap“, kur automobilistai buvo 
gaudomi didžiausiu įnirtimu ir 
apiplėšiami be jokio pasigailėji
mo. Ir tai netik pravažiuojan
tys, bet to miestelio gyventojai.

Vienas Chieago Heights gy
ventojas pasiskundė prok u ro
mi, jam važiuojant Western 
Avė. ir Įsisukus į kitą gatvę, jį 
pasivijo Markham policijos vir
šininkas Morley ir šiurkščiai 

i pareikalavo užsistatyti $100 
kaucijos, nepasakydamas už ką. 
Kadangi jis neturėjo tiek pini
gų, tai tapo nuvežtas į kokį tai 
real ofisą, kur turėjo išbūti ke
letą valandų, kol atvežta kauci
ja. Tik tada jam buvo pasaky
ta, kad jis yra kaltinamas už 
greitą važiavimą. Ant rytojaus 
atvykus teisman, Morley graži 
no $50 ir pasakė, kad likę $50 
yra pabauda. Jokio gi teismo 
nebuvo.

Kiti automobilistai skundėsi, 
kad jie irgi panašiu budu buvo 
apiplėšti ant kelio ir kad su 
jais taip šiurkščiai buvo elgia
masi, kad jie bijoję gryšti į 
Markham stotį į teismą. Tie 
jų. kurie buvo drąsesni ir viš
tide stojo teisman, nieko geres
nio nesusilaukė, nes teisme šei
mininkavo ne teisėjas Liesen- 
felt, bet policijos viršininkas. 
Morley, kuris prisaikindavo liu-; 
(liniukus ir vesdavo visus tar-1 
(iymus ir net pabaudas skirda-j 
v o.

Teisėjas jau prisipažino, kad 
jis ne kartą yra prasilenkęs su 
Įstatymais, bet viskame klau
sęs vien Morley. Morley gi kal
tina teisėją.

Nemažai skundų yra paduota 
ir ant River Forest miestelio 
viršininkų, kad jie irgi apiplėši
nėjo automobilistus, areštuoda
mi juos net ir tada, kada jie 
važiavo įstatymais nustatyto 
greitumu.

Chieago Motor Club, kuris 
remia šiuos tyiinėjimus “speed 
traps”, dabar šaukia visų pavie
tų prokurorų suvažiavimą pasi
tarti kaip geriausia butų kovoti 
su tokių miestelių viršininkais, 
kurie apiplėšinėja automobilis
tus. Konferencija prasidės 
šiandie Palmer llou.se ir joje 
dalyvaus 24 prokurorai. Kampa
nija prieš “speed traps” bus ve
dama visoj valstijoj.

Pašovė italą
Benjamin Rųsso, 35 m., tapo 

pašautas ir gal mirtinai sužeis
tas kada jis stovėjo prie savo 
namų 441 W. Division St., ita
lų kolonijoj. Jis sakosi, kad puo
likas priėjęs prie jo ir tuoj pra
dėjęs šaudyti. *

Nois gatvėj buvo daug italų,
teisėjai, klerkai ir politikieriai bet policija negali rasti nė vie- 
yra apkaltinti už suktybes tuo- np, kuris galėtų pasakyti nors 
se balsavimuose. kaip išrodė puolikas.

BlLLY’SiUNCLE

Tyrinėja kitas 
“speed traps”

Vėl skandalas kalėjime

Pavieto kalėjimas, kaip ma
tyt, negali pasiliuosuoti nuo į- 
vairiausių skandalų. Ten net 
jau ir bombas pradėjo dėlioti. 
Dabar iškilo naujas skandalas. 
Būtent pasirodė, kad ir butlege- 
ris McErlane turi nepaprastai 
daug laisvės kalėjime. Ir kad 
tos laisvės yra perkamos de
šimkėmis “ant cigarų".

Panašus skandalas buvo su 
butlegeriais Lake ir Druggan, 
kurie taipjau turėjo nepaprastu 
laisvių kalėjime, kurias jie 
pirkdavo kyšiais sargams, ir ka
lėjimo viršininkams. Dclei to 
kalėjimo viršininkas Westbrook 
neteko vietos ir nuėjo ketu
riems menesiams kalėjimam o 
šerifas Hof f man turėjo kalėji
me atsėdėti mėnesį laiko. Po to 
keli mainėsi keli viršininkai ii’ 
naujasis viršininkas pasižadėjo 
laikytis kuoaštriausios discipli
nos. Bet dabar vėl išėjo aikš
tėn, kad tos disciplinos turi lai
kytis gal tik kiti kaliniai, * bet 
ne butlegeriai ir stambieji plė
šikai, kurie turi pinigų: už pini
gus jie gali nusipirkti netik lai
svę, bet ir munšaino j išgauna 
kalėjime užtektinai.

Buvęs kalėjimo viršininko 
pagelbininkas Iltinius prisipaži
no, kad jam McErlane siūlė 
dešimkę cigarams nusipirkti ir 
kad kiti kalėjimo sargai tas de
šimkes mielai ima ir todėl duo
da McErlane ir keliems kitiems 
didelių laisvių. Juos nuolatos 
patalpinama Į ligoninę, kur jie' 
laisvai gali pasikalbėti ir kuri 
jie turi pilną laisvę. McErlane 
tankiai prisigeriąs ir keliąs ka
lėjime triukšmą, net niekurius 
sargus ir kalinius sumušęs, bet 
jam nieko nedaroma, nes jis Į 
“geras žmogus”, galys dalinti 
dešimkes “ant cigarų.”

Pradėjo vaigščioti elek- 
trikiniai traukiniai

Illinois Central priemiestinis 
geležinkelis jau pradėjo vartoti 
elektrikinius traukinius. Juos 
pirmą sykį paleista užvakar. 
Kol kas vaigšto tik šeši trauki
niai, bet greitai vaigščios 40 
traukinių ir jų keletas bus pra
ilgintas iki Kensington Avė., o 
vėliau ii’ tolinus į pietus. Illi
nois Central yra pirmas gele
žinkelis įvedęs Chicagoje elek
trikinius traukinius, nors ki
tuose didesniuose miestuose tie 
traukiniai tankiai naudojami ir 
kitur garinių traukinių visai 
neįleidžiama.

Elektrikiniai traukiniai vaig
što daug lygiau, tykiau, nedaro 
trūkčiojimų, gali eiti daug di
desniu greitumu ir taipjau yra 
daug švaresni, nes nėra nepa
kenčiamų durnų. Gyvenimas 
prie elektrikinio geležinkelio 
irgi yra visai pakenčiamas, nes 
nėra to triukšmo ir durnų, ku
riuos sukelia paprasti gari
niai garvežiai.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės - Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. 
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Suktybės miškų 
pirkimuose

Po kelių mėnesių slapto tyri
nėjimo apie.pirkimą miškų ddl 
Cook pavieto, kad paskui tuos 
miškus pavertus į “Forest Pre
serve”, susekta didelių suktybių. 
Pasirodė, kad farmeriai, iš ku
rių miškus pirkta, gavo daug 
mažiau, negu buvo už tuos miš
kus paskaityta pavietui, o kai 
kur dideli plotai žemės pateko i 
privatines rankas ir j,určs būti 
vėliau išpirkti. Į tą skandalą 
yra Įvelti keli politikieriai. Vi
sas tas dalykas bus atiduotas 
g ra n d jury.

Lietuvių Rateliuos.
Iš “Birutės”- - - - - 1

Nors vasaros metas ir karš
tis slopina kiekvieną^ vienok bi- 
rųticčiai nežiūrėdami karščio, 
lanko visi nariai-ės choro pa
mokas, ir prakaituodami moki-, 
naši dainas, taip kad atvėsus o- 
rui ir sezonui atsidarius, visi 
bus tinkamai prisirengę.

Rašo naujas dainas
Komp. A. Vanagaitis, prakai

tą braukdamas nuo kaktos ra
šo naujas dainas. Ne tik kad 
rašo, bet ir mokina jas pridera
mai išpildyti.

A. Vanagaitis pernai parašė 
dainą “Saulėleidžio Giesmė”,] 
bet neturėjo progos ją išmoky
ti, nes daina yra virš penkių 
puslapių ir labai klasiška.

Todėl šiemet “Birutė” jokių 1 
vakacijų neturi, ir jos mokyto-j 
jas atsisakė kitur dalyvauti. I 
Kad priruošus “Birutės” chorą' 
tinkamai, turi iškalno sunkiai 
padirbėti.

Chicagiečiai turės p’rogą 
girsti “Saulėleidžio Giesmę” | 
“Birutės” koncerte, kuris 
Įvyks spalio 10 d., Auditorijoj. 
Tuomet galėsime daugiau įver
tinti A. Vanagaičio gabumus.

Dramos Skyrius.
Dramos skyriaus darbas pra

dėtas. Režisierius St. Pilka uo
liai darbuojasi su kitais artis- 
tais-my lėto jais: P. Milerienė, 
M. Dundulienė, J. Gulbinienė, 
L’ktverisj .J. Auryla, K. Širvys, 
Ad. Micevičius ir kiti. .Jie jau 
pradėjo darbą susirinkdami kas 
antradienį į Raymond Chapel.

Rugsėjo 19 d. bus statoma 
komedija “žemės Rojus”, ku
rioj dalyvaus geriausios artis
tinės spėkos. Taipgi debiutuos 
režisierius St. Pilka, kuris iki 
šiol negalėjo pasirodyti ką jis 
rankove laiko. Tad įsitėmikite 
rugsėjo 19 d.

Nauji nariai.
Dabar yra kviečiami nauji 

nariai prisidėti prie “Birutės”. 
Kurie gali dainuoti kviečiami 
prie choro; kurie gali vaidinti 
—prie dramos skyriaus, o ku
riems laikas nepavelija, bet my
li dailę, kviečiami stoti į rėmė
jų eilę.

“Birulės” pamokos atsibuna 
kiekvieną ketvergą, Mark 
White Parko salėj prie 29 ir 
Halsted gatvių*.

“Birutės” Jubiliejus
“Birutė” apvaikščios^ savo 

dvidešimt metų choro gyvavimo 

sukaktuves balandžio mėnesy. 
“Birutės” nariai, rėmėjai, vei
kėjai ir jos pritarėjai jau išan- 
ksto planuoja kaip tinkamai tą 
dailės šventę apvaikščioti.

O imusų chorvedys komp. 
A. Vanagaitis, žadėjo parašyti 
“Birutės Himną”. Todėl patarti
na visiems sekti “Naujienas”, 
nes jose tilps visos “Birutes” 
veikimo žinios ir programas.

šeimyniškas išvažiavimas

Nedėlioj, liepos 25 d. įvyks 
“Birutės” šeimyniškas išvažia
vimas. — Katriutė.

“Surprise Party”
Pereitą šeštadienį susirinko 

būrys bimtiečių pas p-lę V. Bi- 
geliutę, nes jos namuose buvo 
surengta “Surprise party” p-lei 
M. Yocaitei. i

Apie 11 vai. vakare J. Puišis. 
atvežė M. Yocaitę, kurios visi 
laukė. Atvažiavus jiems, vipi; 
sėdosi prie stalo, kuris buvo 
gražiai papuoštas. Pirma prade
dant valgyt S. Krasauckienė pa
sakė trumpą kalbą, sveikindama 
savo draugę ir linkėdama il
giausių metų.

Pavalgius buvo žaidimas 
“bunco” su prizais. Pirmą prizą 
laimėjo p-ni P. Milerienė (mat 
ji geriausiai mokėjo kauliukus 
berti), o “booby” prizą gavo S. 
Krasauckienė.

Taipgi buvo dainų, žaismių, 
skepetaitės gaudimas geriausiai 
patiko, nes p-lė V. Volteriutė 
tiek visus prijuokino, kad šonai 
skaudėjo. — Katriutė.

Vieši Chicagoje
šiomis dienomis į Chicagą iš 

Dayton, O., atvyko vcjkįįi p-ia
M. Mockevičienė. Atvyko porai

■ savaičių. P-ia M. Mockevičienė 
išbyra buvusi chicagietė ir birutie- 

tė. Ji išsiilgo chicagiečių ir at-
vyko juos aplankyti kariu su 
p-ia Bigeliene, kuri Daytone 
viešėjo apie trejetą savaičių pas 
pp. Mockevičius. —Katriutė.

Ekskursija
Paskutinės dienos kada dar 
g: įima suspėti prisirengti 
išvažiavimui su Naujienų 
ekskursija. Bet tik Suvie
nytų Valstijų piliečiai gali 
tai padaryti. Norintieji, pa
skubėkite, nes dar nevėlu. 
Laikas labai atatinkamas. 
Laivu važiuojant nebus taip 
karštu, o parvažiavę rasite 
nunokiusius obuolius, gru- 
šes, slyvas ir visokių kitų 
vaisių. Lietuvoj ūpas žmo
nių labai geras, nes jie 
džiaugiasi sulaukę geresnės 
valdžios ir vaisių jos darbų, 
kurie apie tų laikų pradės 
pasirodyti.

Taigi kaip kelionė taip ir 
buvimas Lietuvoj bus labai 
smagus ir linksmas.

Pavėlavusieji — rengki- 
tės.

Naujienų Laivakorčių 
Skyrius.,

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nąujienoa.

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ncdė-
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Murshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Grahorius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
g.au nėgu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stčs.

OFISAS:
668 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų palanuivlnrtaš laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visdomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chieago, III.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46tb St„ Chieago

Klausyk ir Tėmyk 
. 0 Polam

šis .musų prietelis dirba ii 
širdies ir neša naujus skaityto 
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit ui 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją;
Už metus.  150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponui 
Už tris mėnesius.... 85 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
YxxxxixKxxzxxxxxxiaaaaaxxi
■ .. .. ........—m

Garsinkitės Naujienose

DR. VAITUSII
OPTOMETRISTAS

Jau sugrįžo iš vakacijų

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gąlvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Denli&tas patar
naus geriau.

Traukimų^ dantų be Kkauumo. 
Bridge geriausio aukso. Su mušt; 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stą. Garai it no jame visų savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Serganti
VYRAI IR MOTERYS

Sekamomis ligomis:
Kraujo, Odos, Inkstų, Pūs
lės šlapinimosi kanalų, 
Chroniškų ir Visų Priva- 

tiškų Ligų.
Yra * nžkviečiami atsilankyti pas 

Dr. R oss dėl pasitarimų dykai.
' Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 
priežastj, tam tikslui yra vartojama 
moksline laboratorija:

Kraujo analyza, egzamina- 
cija su pagelba mikrosko
po, egzaminavimas šlapu
mo, spaudimo kraujo, 
X-Ray, kraujo išmieravi- 
mas ir kiti reikalingi eg- 

, zaminavimai.
Per trisdešimti metų Dr. Ross spe

cializavosi gydyme socialių ligų. Per 
tą laikų jis tūkstančius yra išgydęs 
su savo gydymo sistema.

Galvos skaudė- 
/nr/ jiniQ> reumatiz-

\ mą, širdies, skil-
A vio, inkstų ligas 

S- _ ’r daugeli kitų
ifV ppfy chroniškų ligų

į _ 4 yj kurios paeina iš
V kraujo ir nervųJČ į^~ suirimo.

Kiekvienas vy- 
ras arba moteris 
kurie turi spau- 
dimą kraujo ar- 

B. M. Ross, M. D j)a kitas užkre
čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikčjimu, kad 
čia gaus geriausj medikai} gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėję^, tuksiančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyŽio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybės, nuo am
žino pabėgimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep*, 'jus turit savo nusilpimo 
ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumų. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natū
rali pasekmė.

'Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jj, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
galit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitų pasekmingų gydymų 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa
cientų, kurie rekomendavo jo gydymų 
savo draugams.

Kiekvienam atsilankiusiam yra su
teikiama teisingi patarimai be jokios 
atsakomybės. Atsilankykit šiandien. 
Rytoj gali buli jau pervėlu.

Yra du priėmimo kambariai ir de
šimtis privatinių gydymui kambarių,
yra tinkamai prirengti dėl suteikimo 
sergantiems tikros pagelbos. Kiek
vienas vyras ir moteris gali turėti 
pilną užsitikėjinią j Dr. Ross gydy-* 
mų, nes jis jau yra išgydęs tūkstan
čius kitų žmonių.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearbom St.

kampas Monroe St., Crilly Building 
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 508. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki & 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
subatomis nuo 10 ryto iki 8 vakaro.

Dvidešimtis penki metai tame 
pačiame name
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NAUJIENOS, Chicago, m. Penkiadienis

Ar myli savo gimines, sa 
vo draugus Lietuvoje?

PRANEŠIMAI ĮVAiRŲS SKELBIMAI AUTOMOBILIAI NAMAI-ZEME NAMAf-ZEME NAMAI-ZEME
NEGIRDf/I A.S ID RGL'NAS 

SOUTH SIDftJ
Kertinis muro 

krautuvė, bailu, aržuolo trirningai, 
maudynės, elektra ir gasas,*viskas 
geriausiam stovy. Rendos neša per 
metus $3672; prekė tik $26090. Ga
liu ir mainyti į bučernę ar kok| 
groseriuką. Klauskit

A. K. MASIULIS 
1920 S. Hflfsled St.

3 lubos frontas

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienį 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 murintai namai 54 

Pardavimui gatavi'gyvenimui
Atsilankyklt anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 į mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškj įmokė limo, mes palaiky

sime jums ndmą kokį jus išsirinksi
te. t Atsilankykit anksti ir atsiveskit 
savo šeimyną. Jei jus nepirksite, tai 
bent pamatysite didžiausj šių metų 
bargeną.

5 kambarių, tilo vana, farnaA šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, mokyklų ir ge
ros transportacijos.

Kaina $6100

JEWETTAI — Coupe, Brougham’al, 
Sedanai, Touringai, 20 dėl pasirin
kimo, visi karai pilnai perdirbti, 
visokių spalvų duco,* visų vėliausių 
modelių ir turi naujų karų garan
tiją.

MARTIN J. O’BRIF.N 
Paige ir Jevvett pardavinėtojai 

4400 W. Madison St.

STOCDEVG5 STR
Jūsų stogų prakiurimas uitaisoinus 
ir garantuojrmas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicago] Ir 
apielinkė], įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia Ir geriausia slogų den
gimo įstaiga CliicagoJ. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J, J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phc.n® Lavvnnale (1114.

Didelis metinis Išvažiavimas, kui| 
rengia Draugystė Lietuvos Gojaus, 
Chicago, Illinois, Nedėlioj, Liepos 
(July) 25-tą dieną, 1926, Julijono 
Savicko farmoj, ant Keane Avė., pir
mas geitas už Lietuviškų Tautiškų 
Kapinių, Justice Park, III. Jžanga 
veltui, ir bus uždyką įstojimas į 
Draugystę Lietuvos Gojaus tą dieną.

P. S.: — Važiuodami Keane Avė. 
automobiliais, pamatysite didelę iš- 

? geitų, arba važiuodami 
strytkariais, važiuokite tais pačiais 
karais, kur į Lietuviškas Tautiška* 

laikraštis Anie-| Kapines važiuojate, paskui eikite pro 
kapinių Šalį ligi antro kalno, kur yra 
ta farma, bus iškaba prie 
pastatyta, širdingai kviečiu 
silankyti v

Draugyste Lietuvos

pavienius nu- kabą prie
« • « | * ’«•♦•••• 4 L <• %>t «»prisiųstų. lur būt ne

lietuvių
negauna tiek daug nuo-

maldavimų laikraščio,
Nau-

Tel. Lafayette 8765—8706

ROBIN BROS.
STl’DF.BAKER — Big 6 touring, 

pilnai prirengtas, visi geri tajerai, 
tiktai perdiblas. Savininkas Irving 
1991.

rt KAMBARIAI — $7850 namus 5 fl. ir

pat kelio 
visus at-

Tūkstančiai Lietuvos žmonių 
akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų 
merius 
vienas 
rikoje 
bitinių
kiek aplaiko tų prašymų 
j ienos“. Žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotės, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina* žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš
ki, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos” yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo ga
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ii 
darbuotės, bet visais einamais 
klausiniais, kurie beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di- 
džiai dėkingi, nes jus jiems . 
įteiksite kultūrinę dovaną ir i 
sykiu dvasini pasigerėjimą. ' 
“Naujienų0 kaina metams į Lie 
tuvą $8, pusei metų $4, 
mėnesiams $2. Užsakyti 
pas “Naujienų” agentus, 
j te nu” skyriuose arba 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago.

Gojaus

Svarbus pranešimas Roselando. Pull- 
mano. Keiu ingtnno ir West l’ull- 

mano lietuviams
Nuo gegužės 31 dienos, palengvi

nimui viršuj paminėtų kolonijų lie
tuviams gavimu “Naujienų” pavie
niais numeriais, atidarome ‘‘Nau
jienų” pardavinėjimą ant sekamų 
kampų:

RUSEI
Michigau
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan
Michigan

WEST PULLMAN: 
Michigan Avė. ir 119

KENSINGTON.
115 St. ir Front SI.

NAMU STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

CHICAGO

PARDAVIMUI arba mainymui 1 
Willys Knight sodan. 1 Hupmobile 
sėdau. J. Budrick, 3712 S. Parnell

PARSIDUODA 1923 metų Mar- 
mon touring karas. Kam reikia gero 
karo atsišaukit 3139 So. Parnell Av., 
l-mos lubos iš užpakalio.

prirengtas
per Chicago Title 
atdaras rytą, die-

Mano naujas namas, pusė muro 
bungalow, 6 dideli kambariai, visi 
kieto medžio, virtuvėj vieno šmoto 
sinku, graži pentrė, iš lauko ledas 
įdedamus j sinką, didelis svečių ii 
valgomas kambarys, styliškas bufe
tas gražiai dekoruotas, su gražiais 
elektros fikčeriais, uugštas cemen- 

Ituntas skiepas, pritaisytas skalbimui 
lovys, gera transportacija, I. C., New 
York Central, gatvekariai ir busai 
netoli nuo katalikiškos mokyklos ir 
bažnyčios, lotas 33x137 pėdų. Jus 

•galit kraustytis j šitą namą rytoj 
įmokant man $399. Kitus išmokėji- 

| mais ir galėsit turėti savo namą j 5 
■ metus. Atvažiuokit ir pažiūrėkit šį 
'gražų namą, 9317 Muskegon Avė., 
arba telcfonuokit Saginavv 85.79.

Kas nori priemiestyj 
gyventi?

Avė

Avė

AND: 
ir 

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

103 St.
105 St.
108 St.

St 
st

111 St. ir Cottnge Grove 
čia visose paminėtose 

‘Naujienos” gaunamos an 
pat ryto kasdien.

Stale St. ir 63 SI.

trims

“Nau

ranesimai
ŠPILKOS REIKALUOSE

Birželio 30 dieną užsibaigė 1-mas 
kvartalas šių metų ir 13-tas spulkos 
gy~\-avinio iš viso. Valdybos liko nu
tarta spulkos knygutes peržiūrėti 
kas kvartalas. Todėl visus spulkos 
narius meldžiam priduoti knygutes 
pei žiūrėjimui į spulkos ofisą

1739 So. Halsted SI.
Meldžiu pasiskubinti.
Naujiena Spulkos Sekretorius

— V. Miszeika

Prisidėkite j šią draugiją
Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 

yra didžiausia savišelpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
v> r i; ir moterų. Draugijos piniginis 
tiirtns siekia arti $15.000. Yra trys 
skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $(i, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metu. Iki gruodžio 
12 d., 1926 metų yra priėmamos ir 
čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 
Chicagos Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So. 
Halsted St. Tel. Hoosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti į 
Šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreigikiičs į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją j 
cagos Lietuviu Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Chi-

Kenoaha, Wis. — Draugystės 
tuvių Balso susirinkimas įvyks lie
pos 25, 12 vai. dieną, Schlltz svetai
nėj. Malonėkit nariai atsilankyti.

— K. Brazevičius, Pirm.

Lie-

Vaidylų Brdiijos valdyba ir pik
niko komitetas renkasi pėtnycioj, 
liepos 23, Rypkcvičiaus auditorijoj*.

Augščiausias Kalnas

Jaunosios Birutės valdybos ir ko
mitetų susirinkimas bus pėtnyčioj,| 
liepos 23 d., pas Baronus, 8605 S.1 
Marsbfield Avė., pusė bloko i va
karus nuo Ashland Avė. Visi pra
šomi dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų. —Pirm. J. Baranauskienė.

Lietuviu Piliečių Brolybės Kliu- 
bus Amerikoj kviečia visus narius 
atsilankyti ant pusmetinio kliubo 
susirinkimo, kurs įvyks liepos 25 d., 
1 vai. po piety, Mildos svetainėj. 
Bus daug svarbių reikalų aptarti.' ,

Antenas Zalafenas, prot. rašt.

Avė.
virtose

T()WN O F LAKE: 
Bcnošiaus Apticku, 1616 \V

DIDMIESTYJE:
Van Buren St. ir State

Jeigu yia numatomos kur tinka
mos ir reikalingos “Naujienų” sto- 
txs įsteigimui bile kurioje dalyje 
miesto C.hicagos arba ir Chicagoą 
priemiesčiuose, malonėkite apie tai 
pranešti “Naujienų” cirkuliacijos 
skyriui. Tą galite i adaryti telefo
nu bei laišku. Kiekvienas toks pra
nešimas bei reikalavimas įsteigti 
•‘Naujienų” pardavinėjimo stotį bus 
tinkamai išrištas ir radus tinkamas 
sąlygas įsteigimui tokios stoties, 
stotis bus įsteigta.

“N-nu” Cirkuliacijos Skyrius.

SI.

ASMENŲ MOJIMAI
vinsky.
želio 21
i adi t v j. 
meldžiu

LŠKAU savo vyro Jono Chle- 
Pnasišalino nuo manęs Bir- 
dieną. Paliko mane bėdnoj 
Kas žinote kur jis randasi, 
pranešti. Atlyginsiu.

36G5\So. Emerald Avė.
Chicago, III.

jie patys, 
’or Pocius, 
Dam, \Vis.

Bukucionių, paeina iš Var- 
irapijos Pabaisko. Jų brolį 
lidelė nelaimė, ja v 

‘takucionis, jis neteko 
kojos. Jie visi gyvena

N. Y. Kas juos žino 
pranešti.

Am-Į

I AJIEŠKAU pusbrolio , Kazimiero 
čiva ir kaimyno Klemenso Sulčkaus. 
Gy venunčiii (’hieagoj. Prašau 
kaukti arba žinantieji 
ka busiu dėkingas.

u z

4665 So. Rcckvveli Street 
Chicago, III.

PA.JIEŠKAU Agotos Sirutis, kuri 
gvvena Chicago. III., 1224 W. 49th 
PI., turiu ’svaibų reikalą. Meldžiu at
sišaukti po ant lašu:

IGNACAS GRIGALIŪNAS 
96 W. 6th Street į 

St. Charles, III. L

par-RENDON barternė ir beauty 
vietoje, lietuvių koloni

joj. 2711 W. 43rd St., Lafayette <6*198
geroje

PARENDAVOJ1MUI 6 kambarių 
flatas, naujas, paskutines mados 
įrengimai. 4238 So. Tahnan Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RANDAI du kambariai pavieniams 

pigiai ir ramioj vietoj, nėra vaikų, 
taipgi ir garadžius. 830 W. 34th St., 
Tel. Boulevard 7556.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Už

laidom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. KAMANČIONIS, Prez.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir jrankių 

krautuvė (
2805 W. 63rd Street

Visokios malevos, aliejai ir var- 
nišiai. Parduodama už prieinamas 
kaina*/ * .• ■■■ .

KRAUTUVIŲ FŽKČERIAI 
Grosemių, Bu- 
Kernių, Delikate-

UraP’V ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

Ef^^^specialumns Geras patar
navimas. žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

LIETUVIŲ SPAUSTUVfi
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programas, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 

i padarome greit ir gražiai. Reikale 
j spaudos darbų malonėkite kreipkitės 

j musų spaustuvę.
B RIDGEPORTO LI ETŲ VIŲ 

SPAUSTUVĘ
710 W. 33r<! St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

ĮVEDAME elektrą su _ geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me radiokir visokius motorus. Del 
platesnių Hnl'ormacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC.

Tel. Boulevard 7590

Michigan.

Bubelius, legalius* dokumen- 
ir t. t., greitas vei
das \V:tllace, 2294 
1 143.

Auburn Upholstering Shop 
7153 So. Morgan St.

JU8 surasite, kad mes esame ži
novai reupholstering, pališiavimo, 
suklijavinio, kabinot darbo ir t. t. 
Pari mo setai ir matracai daromi 

Turime visokių snm-ant or
peliniu

Phone Stc\vart 9739

LAIMINGAS BUS!

Biznis su 
sis, nereikia patyrimo ir 
to. (iid'ina mainyti 

pusininką.

901 \V.

PARDAVIMUI

Title garantuotos 
A: Trust Co. Ofisas 
ną ir vakare.

SAWIAK & CO..
Statytojai

7181 W. Grand Avė.

anglių jardą, 
ra pelningiau- 

nėra 
k<> nors

1669

REIKIA DARBIN[NKy
MOTERŲ

REIKIA moterų darbui nuo štukų 
namie. Lengva išmokti, gera mokes
tis. 159 N. State St. Room 1632.

REIKIA moterų sortavimui popie 
rų atKiti-pų, patyrusių ir nepatyru 
siu. 1445 So. Peoria St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ,

REIKALINGAS šiaučius. patyręs.
748 \V. 33rd Street

AR neturit darbu ir norit 
dirbti, parašykit man keletą 
žodžių, Naujienos, Box 825.

REIKIA čeverykų taisymui 
Atsišaukit tuojau.

2717 W. 63rd Street

RAKANDAI

vyro.

1 ARDAV1MUI 4 ruimų rakandai 
daiktai visi gori, nupirksit 
sykiu ar po vieną, sykiu ir 
galima renduoti. Kreipkitės 
rais nuo 6 vai. Nedėlioį visą 

821 W. 88rd Place 
3-čios lubos frontas

pigiai, 
ruimus

dieną.

GRAŽUS šilkinis mohair parloro 
netas, 2 ir 4 šmotų, riešutinis mieg- 
ruimio setas, drosel iai, rakandai var
toti tiktai 1 mėnesį. Pigiai.

6010 South Park Avenue
. ... -!________■ -

AUTOMOBILIAI
Studebaker automobl- 

f^^^H|9ai yra vieni ii tvirčiausių mĮĮĮyJir kainos prieinamos, nes 
kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

baker ir yra užvadintas “one profit 
car”. Niekas kito pelno negauna 
kaip Ųk ji pati, nes pati gamina: 
bodies, enginus, transinission, diffe- 
rencial ir ašys, o kitos kompanijos 
perka po dalį iš kitų kompanijų. Tai
gi kas manot pirkti ak mainyti ant 
naujo, meldžiu pašaukti mus, mes 
atvažiavę jums nuodugniau išaiškin
sime.

Milda Auto Sales
3121 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 1685 
Kuraitis ir A. Kasulis, VedėjaiD.

GERAS Pianų bargenas. Pianistą, 
bungalow grojiklis pianas, New Yor- 
ker išdirbtas, gražaus styliaus, artis
tinis balsas, turiu parduoti su ben- 
Čiumi, rolėmis už $135, pasimatykit 
su M r. Smythe.

NATIONAL PIANO STORES , 
2332 W. Madison St., Ist fl.

PARDAVIMUI grojiklis pianas, 
tiktai biskį vartotas, vėliausios ma
dos išmarginimo, kaina $115, įskai
tant volelius ir benčių, $50 cash ir 
po $10 j mėnesį atsakantiems žmo
nėms.

VAITONITIS
6512 So. Halsted St., Ist fl.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė lietuvių ir maišytų tautų apie
linkė j. Geras biznis.

3220 W. lllth Street

BARGENAS. Parsiduoda eigaretų, 
cigarų ir ice cream krautuve ant 
kampo, tarpe dviejų mokyklų. Dide
li 5 ruimai, remia pigi.

1736 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučeniės fikčeriai, 
a kas tik reikalingus prie bučer- 
•s. Nupirksit labai pigiai.

3156 So. Wallace St.

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė. 3337 So. Auburn Avė.----------- T—

PARDUOSIU 
giai dėl to, 1 
Lietuvą trumpu laiku, 
siu ant namo;

Phone

ftirničių storą pi- 
kad turiu išvažiuoti į 

. arba mainy- 
meldžiu atsišaukti. 
Paulina St.

k’ards 9145

Rymkievicz

P?' RSIDUODA l'.uknės nerius, dėl 
anvlių, gazo. taipgi vandenį sušildo.

1635 So. Lawndale Avė.
Tel. Rodkwel| 6629

PARDAVfMUl bučernė ir groser
nė, su namu arba be namo. Gera biz
nio vieta. 2761 W. 48rd St.

PARDAVIMUI delikatossen ir gro- 
sernė, Ice Cream,. saldainių ir ciga- 
iu, nebrangi kaina. Turi būt parduo
ta tuojau dėl ligos.

i 4465 So. Wells St.

PARSIDUODA restauruotas su 5 
kambarių pagyvenimu užpakalyje. Iš 
priežasties ligos. Del informacijos 
šaukities prie 5544 So. Savvyer Avė.

PARDAVIMUI delikatessen, gro- 
serio, saldainiu, tabako, ;
pigiai. 6090 So. Aberdeen St., — 
Wentworth 7046.

Supirkinėjimas ’r Mainymas
Turiu parduoti rezidencijos lotą už 

$1400 ir biznio prapertę. 2 blokai nuo 
elevatoriaus. Imsiu pirmus ir antrus 
mortgečius arba gerus bondsus ar 
staką. Greitam pardavimui. Rašyk 
tuėjaus. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted SI. Box 799.

PARDAVIMUI 1 augšto mūrinis 
mimas, 25y60, gera vieta dėl ma
žos išdirby si ės. $(>660. Pašaukit 

IHdisade 1515.

ir ne- 
sapne 
mane 
nuve-

As Stenley Kukas- pirkau far
mą Neillsvillc, Wis. ir labai 
man patinka gyventi. Esu la
bai užganeiintas,. niekad 
maniau pirkti farmą, nė 
nesapnavau. Bet kaip 
draugas Julius- Welicbka
že dirbti ant farmų už gaspa- 
dorių, tai už mėnesio laiko pra- 
buvimo taip pamylėjau būti 
ant ūkės, kad tuoj Cbicagos 
prapertes išmainiau su ponu 
Wilichką ir pasilieku ant ūkių. 
Dabar pranešu savo draugams, 
manantiems pirkti farmas, pirk
ti atsilankyti pas mane, 
daug jau apsipažinau su 
momis, tai mielai priimsiu, 
atvažiavęs pirks- farmą, tas 
papuls į rankas apgavikų, 
kaip ir aš nepapiioliau. Su
rais draugais gerai draugauti. 
Mano antrašas:

STANLEY KUKAS

far-
Kas

ARGO
Argo — naujas 5 kambarių mūri

nis bungalow. Naujos konstrukcijos. 
2 lotai. Vertas $9,500. Kaina $8,000, 
$500.00 cash, likusi lengvais/ išmokė
jimais.

THE ROY T. MOULD CO. 
7627 W. 63rd St., Argo, III.

PARSIDUODA North West kam
pas 56-tos ir Morgan Street, 4 fla- 
tą po 5 kambarius ir 5 karams ga
radžius. Kambariai dideli, šviesus. 
Moderniškas visais atžvilgiais. Kar
štu vandeniu šildomas, naujas na
mas. Parduosiu už $30,000, $10,000 
įmokėti. štai yra didelis bargenas. 
Ateik prisirengęs dėl biznio. Klausk 

5544 So. Morgan Street

PARDAVIMUI 3 augstų mūrinis 
namas su krautuve ir lotas.

981 W. 19th Street

PARDAVIMUI 3-5 kambarių fla
tas, moderniškas, 50 pėdų lotas, ge
ros įplaukos, geroje vietoje dėl sta
tymo krautuvės, Leavitt St., netoli 
22nd St., $4,000 cash, kitus išmokė
jimais. *

S. G. TUPONICH
1829 Blue Island Avė.

BARGENAS $5000
2 lotai ir 8 kambarių mūrinis na

mas, karštu vandeniu šildomas, su 
sieteliais porčiai, lengvais išmokėji
mais. 3610 VVallace St.

PARDAVIMUI arba išsimaino ant 
nedidelio namo, Ice cream parlor, 
laikoma mokyklos reikmenys ir ki

ne-] toki dalykai, tarpe 2 mokyklų, 4 ru:- 
taip 
ge

mai gyvenimui. Priežastie pardavi
mo liga šeimynoj.

3329 So. Auburn Avenue 
Tel. Yards 2296

Nelllšvlllc, Wis.

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 2 flatų 5 ir 5 mūrinis namas, 
arti parkų, bulvaro ir mokyklos. Par
duosiu už 1,600 dolerių mažiau ne
gu mokėjau, nes turiu apleisti mie
stu ir būti savo farmoj, ateinantį 
mėnesį. Savininkas: 5526 So. Fair- 
field Avė., antros lubos.

120X191, BIZNIAVAS 
Frontage

KAINA $1080, išmokėjimais, $180 
Įmokėti ir po $10 j mėnesį, yra 
vanduo, gasas, elektra ir tas įskai
toma į kainą, randasi naujame 
miestelyje, 17 mylių į vakarus nuo 
Chicagos, 1 blokas nuo geležinke
lio stoties, nereikia taksu mokėti 
iki 1928 metų. Keletas lotų čionai 
padarys jumis turtingu.

W. H. DAR R
225 S. Homan Avė.
Tel. Van Buren 7841

PARDAVIMUI namas ir lotas, 2 
flatų, elė ir gatvė cementuota, yru 
elektra. Kaina $5500. 5223 So. Prince- 
ton Avė., Tol. Yards 5193.

PARSIDUODA puikus 5 kamba
rių bungalow su iri a door lovom. In- 
murintas plumbingas. 2 karų garad- 

Arti bažnyčios ir mokyklos.eeioi vietoj ĮZ1US- Artl bažnyčios mokyklos, 
en St Tel Par<luosiu nebrangiai, su mažu jmo-

PARDAVIMUI moderniškas 
2 augštų namas, 4-4 kamba
rių, ant cementinio pamato, 2 
dvigubi miegruimiai, lotas 30\ 
125, reikia $2,000 cash, 5041 S. 
Washtenaw Avė.

kėjimu. Matyk savininką.
6240 So. Francisco Avė.

PARDAVĖM UI delikatesen 
geri gyvenimui kambariai, 
baltinis savininkas jau 4 
tai, kaina $850.

238 W. 17 St.

da- Į 
ine-

DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA garažas, geroj vie- 
j. R'/.nis geras.

LUNCI1 Room. Biznis
šapų

JOE BARTlN
5656 S. \Vells St.

Tel. l'nglevvood 5563

1R 
prie

GARAŽAS su lotu 50 V 130 ir su 
pilnu mašinšapio įtaisais visokiais. 
Gera proga dėl mechaniko; aplei
džiu miestą; labai pigiai, atsišauki
te

3407 S. Morgan St. 
Nuo užpakalio

PARDAVIMUI bekernė ir namas, 
geriausia retail vieta ant South West 

, savaitinių įplaukų, $800, 
įstaiga per 18 metų. Jei jus žingei- 
daujat pelninga vieta, štai yra jūsų 
proga. '• 

2234 W. 2Ist Street

Meras, i ?»*<*.*>•

PARSIDUODA' grosernė ir deli- 
cateessen, įsteigta ilgus metus ir 
darantis gera biznį. Parsiduoda dėl 
ligos. 155 VV. 59 St.

PARSIDUODA naujas, moderniš
kas 6 kambarių bungalovv ant kam
po. Mūrinis garadžiu!? 2( karams. Duo
sime mortgage. jeigu reikės. Savi
ninkas: 5955 So. Albany Avė.

PARSIDUODA pirmos rūšies gro
sernė, ice cream, kendžių ir visokių 
truktų krautuvė1, geroj vietoj, prie
šais šv. Jurgio bažnyčios, ant Bridge- 
poęto. Priežastis pardavimo, vašiuo
ju Lietuvon.

919 W. 38rd Street 
Tel. Yards 2109

PARDAVIMUI 6 i kambarių medi
nė cottage prie vienuolyno. Namas 
geras, ir extra lotas. Bargenas! Kai
na cash 84500. išmokėjimais $4700. 
7216 So. Campbell Avė.

Savininkas
6155 So. Dorchėster Avė.

BARGENAS
Parsiduoda delikatessen krautuvė 

ir lunch ruimis. Biznis randasi labai 
geroje vietoje arti Jackson Parko ir 
yra netoli maudynių. Kostumerlų 
yra užtektinai kaip dėl panrastų taip 
ir šventų dienų. Kreipkitės:

Phone Fairfax 0085

PARDAVIMUI 85 akrų vaisių far
ma, 9 mylios nuo Benton, Harbor, 
Mich., tarpe lietuvių fermerių.

Atsišaukite pas t
' P. STOGIS 

400 W. 72nd St.
Tel. Vincennes 0111

NAMAI-2EMF
WISCONSIN farma 160 akrų, 80 

akrų dirbamon, kita ganykla, nėra 
budinkų. Greitam pilkėjui labai 
giai. Phone Pullman 8898 po 6 
kare.

WALTER TESSER 
10641 Stephe.ison Avė., Chicago,

pi-
va-

in.
MURINĘ Cottage 5 ruimų, su 

beizmfentu 5 ruimai, 2 ruimai atike, 
toiletai, vanduo. Bargenas.

3405 Wallac« Street

PARDAVIMUI medinis na
mas, Gary, Ind. 2 augštų, po 
4-4 kambarius; namas ir»šalę 
kampinis lotas tuščias. Mainy
siu j Chicagos biznį arba į ma
žą namą. 2521 W. Warren Av.

namo, tai 
Ką tik 
šviesus 
veliau- 
karštu

JEI jus ieškote 
mes turime jį dėl jūsų, 
yra užbaigtas, 5 dideli 
kambariai, grįsti viškai, 
sios mados plumbingas,
vandeniu šildomas, aržuolinės 
grindys ir užbaigimas, su sie
teliais ir stikliniai porcini, 30 
pėdų lotas. Būtinai pamatykit 
šį namą nedalioj. Savininkas 
ant vietos.

7147 S. Campbell A ve.

PARDAVIMUI arba mainy
siu 5 ruimų bungalow į tarmę, 
tik farma neturi būti labai to
li nuo Chicagos.

6342 So. Seely Avė. ‘

NAUJAS ir moderniškas 4 kam
barių mūrinis bungalovv, 30 pėdų 
lotas, nupirksit ji už geriausf pa

jus

180 akrų farmą parduosiu pigiai, 
ar mainysiu ant namo ar Styro. Far
ma yra smagioj vietoj arti miestu
ko mylios, budinkai visi geri, bar- 
nė ant beizmento, visos mašinos, 17 
galvijų, 12 melžiamų. 2 kiaulės, viž
lo h, 2 geri arkliai, laukas užsėtas ker
nais, avižoms, bulvėms. J. N., Shen- 
nington, Wis., Box 54.

PARDAVIMUI naujas muro na
mas 2 po 6 kambarius, atskiri boile
riai, naujausios mados įtaisymais. 
Randasi 3133 So. Lowe Avė. t

Atsišaukit:
PETRULEVIČIA 

8844 So. Emerald Avė.

lotas, nupirksit jį už geriausi 
siūlymą. Atsišaukit anksti, jei 
norit bargeno, atdara kasdien.

Kreipkitės •
7206 S. Rockwell St.

PRIE VIENUOLYNO
MARQUETTE Manor parsiduoda 

2 augštų medinis’ namas, 
kambarių. Elektra, gazas, 
nės ir 2 lotai. Kaina $9000.

6535 S. Washtenaw Avė.

žiūrėk:
4 flatų namas su 

lotu. Rendos $720 j 
Graįi apielinkė — 
oras. Kaina tik $3,000.

šaukit įgaliotinį
S. J. DARGUŽIS 

Canal 5947

platum 
metus. 
Švarus

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
5ile ko, 2 pagyvenimų namą su vi
sais įrengimais, šis bargenas ilgai ne
bus. Pasiskubinkite. Kreipkitės vaka
rais.

2X64 W. 3Kth Street 
Antros lubos 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI ar mainymui biz
nio namas. Vertas $16,000. Atiduo
du daug pigiau ar mainysiu ant ma
žesnio namo ar lotų, šaukite

PARSIDUODA 2 pagyvenimų, ga
ru šildomas mūrinis namas, 5-6 kam
barių, 2 karų garadžius. Norint įsi
gyti pigiai namą, atsišaukit

7726 St. Lawrence Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių 
ddencija, 3(1 pėdų lotas, garu 

taip-šildoma, 1 karo garažas, 
gi 30 pėdu pločio, galima 
Ii sykiu arba atskirai.

5145 So. Troy St.

Atyda Namų Investoriams

luve ir fialai, apibudavota bal
tomis plytomis, garu šildoma, 
25x^3 pėdų, dar galima dasta- 
tyti 2 diaugiau augštu, 2953 
Bclmonl Avė. .Juniper 1673.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas. -

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

REIKALINGA pirmieji ir antrieji 
mortgečiai, stakai ir bondsai. Veik 
greitai. NAUJIENOS, 1739 So. Hul- 
sted St., Box 798,

Nerokiiojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

arba $300 savaitiniais arba mėne
siniais išmokėjimais, už 3% nuo
šimčių.

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Hermitagc

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienomis ir vakarais. At
sigaukit arba rašykit INTERNA
TIONAL BARBER COLLEGE, 651- 
672 W. Madison Street, arba 109 So. 
Wells Street.

VASARINE VAIKAMS 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.
- -• -1 Gyvename biznio šaly, kurioj yra 

maudy- daug visokių lietuviškų įstaigų, ka
irioms yra reikalingi lietuvių vaikai, 
'mokantys gražiai ir taisyklingai lie
tuviškai rašyti. Todėl mes prirengė
me tam tikru skyrių vaikus mokin
ti lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvams, 
kuriems rupi vaikų "gerovė privalo

PARSIDUODA du akrai žemės 
Justice Park. 5 kambarių namus. 
Didelis garažas ir vietininkas. Tu- _ . _
rlu greit parduoti. Priežastis pu- supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tirslt ant vietos iš ryto iki 7 vai. kalba bei rašyba. Pamokos prasideda 
ir vakare po 6. Paširtikit Englevvood 9 vai. ryte ir tęsiasi iki 12 vai. Mo- 
5563. 5656 S. VVtlIs St. Jos. Bnrtin kestiS tiktai $5 kas mėnuo.


