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Amerika reikalaus, kad Chi 
nija pildytu sutartį

Visa Lietuva protestuoja 
prieš klerikalų smurtą

Francijos socialistai perėjo opo 
zicijon Painleve valdžiai

Amerika pareikalaus, kad 
Chinija pildytu savo sutartį

Protestai krašte prieš 
Konstitucijos griovimą

a
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Vaizdas biznio distriklo Santa Barbara, (ai., miesto, kurį sugriovė žemės drebėjimas, 
žmonių žuvo, nuostoliai siekia iki $30,000,000. (Fotografija perduota telegrafu).
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Išvarė japonus
TOLEDO, Ore., liepos 13. — 

Vietos gyventojai šiandie iš va' 
rė iš pavieto visus japonus, ku
rie dirbo Pacific Spruce <£orp. 
Po trumpo masinio susirinki
mo,,’ 250 vyrų :ir moterų nuėjo 
prie dirbtuvės, kur jiems kelią 
pastojo baltoji sargyba, kuri 
prigrūmojo šaudimu, bet ji ta
po nuginkluota. Japonai betgi 
nedarė jokio pasipriešinimo ir 

jiems dar pagelbėta išnešti jų 
daiktus į, laukiančius automobi
lius.

Nepasitikėjimas gimė'nuo to 
laiko, kaip lumberio kompani
ja atsigabeno japonus dirbti 
darbą, kurį dirbti atsisakė bal
tieji (reiškia japonai buvo at
gabenti streiką laužyti?).

Lietuvos Konstitucijos ir 
spaudos laisvės gynėjams
Kiprui Bieliniui, Dr. Griniui, 

I^ipinskui
Už tai, kad jie griežtai atsi

stoję prieš j RorAos bolševizmą 
išsigimusį lietuviškąjį klerika
lizmą, užsimojusį pasmaugti 
laisvą Lietuvos pilietį, liko pra- 
baštinio smurto aukomis, griež
tą smurtininkams protestą ir 
gilų kovotojams užuojautos jau
smą reiškia “kiaulių Naujie
nos.”

Ji turinti apsaugoti svetimša
lius ir pildyti visas sutarties 
sąlygas

Taipjau

SWAfMPSCOTT, Mass., liepos 
13. — Po konferencijos su pre
zidentu Coolidge apie Chiniją ir 
užsienio skolas, valstybės sek
retorius Kellogg paskelbė, kad 
Amerikos valdžia pareikalaus, 
kad Chinija iki smulkmenų pil
dytų visas sąlygas sutarties, 
kurią ji yra padariusi \Vashing- 
tono konferencijoje.
Amerika pareikalaus, kad Chi 
nija duotų užtektiną 
svetimšaliams. Toje, linkmėje 
bus veikiama tuojaus, negai
šinant b" k o.

Už trijų mėnesių bus sušauk 
ta internacionalinė konferencija 
apie Chinijos muitus, kaip tas 
yra numatyta devynių valsty 
bių sutarty Washingtono konfe- 
rencijoj.

Honan provincija evakuota

apsaugą

Francijos socialistai po 
tėjo opozicijon Painleve 

valdžiai

Rusijos • bolševikai numa 
to karą su Anglija

12 Jau 7 apkaltinti už Bos 
tono salės nelaimę

teises ir

Įstatymai 
Seimą ir 
nei liau

Balsavo prieš biudžetą, kuris 
betgi liko priimtas dešiniųjų 
balsais

Anglija esą jieškanti Baltijos 
šalių pagelbos ir pati mano 

pulti Rusiją z

džiuma svetimšaliu evakavo 
Honan provinciją, gilumoj Chi- 
nijos, kur yra dideli anglių ir 
rudos laukai, kuriuos daugiau 
šia valdo Pekino sindikatas 
kontroliuojamas svetimų šalių 
kapitalo. ’

Apie 2,000 chiniečių mainė- 
rių ten sustreikavo, taipjau at
kirto vandenį ir maistą svetim
šaliams Honane.

Užpuolė anglų misionierius
NEW YiORK, liepos 13. - 

Kantono kareiviai užpuolė Ang
lijos presbiterionų misiją Wu- 
kini'u, Kwantungo provincijoj ir 
sumušė tris misionierius, jų 
tarpe dvi moteris.

Chiniečiai taipjau įsakė vi 
siems svetimšaliams apleisti 
miestą ir vykti į Swatow_, j kui 
jau atvyko pavargę misionie 
riai.

Anglijos konsulas tuojaus pa
reikalavo, kad Chinijos valdžia 
oficialiniai atsiprašytų, nubaus
tų kaltininkus ir atlygintų mi- 
sionierams.

Padėtis Swatowe darosi vis 
rūstesnė; chiniečiai atsisako 
dirbti dėl anglų ir japonų, taip
jau neduoda maisto. Varžyti
nės tarp komanduotojų taipjau 
pablogina padėtį.

IŠVOGĖ KANDIDATĄ

Garbingiems Tautos laisvės ko
votojams D-rui K. Griniui, K. 
Bieliniui, J. Lapinskui.
Priimkite musų užuojautą dėl 

negirdėto klerikalų smurto. Ti
kėkite, Lietuvos visuomenė, 
Lietuvos liaudis su Jumis, neiš
sižadės įgytos laisvės. — Eže- 
rėnų Apskrities Liet. Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos Komite
tas.Darrow smerkia Tennes- boston, j>ePoS n.-- 

Grand jury jau 7 žmones apkal 
tino už baisiąją nelaimę, kada 
salei sugriuvus žuvo 44 žmo 

Jeigu tie įstatymai (prieš evo- nės. Tarp apkaltintųjų yra 
liuciją) yra konstituciniai, tai kontraktoriai, architektorinm 
konstitucija yra melas,” sako miesto inspektorius ir namo 
Darrow nuomininkai. Juos visus pa-

liuosuota už 2,000 dolerių kau
cijos. Busią ir daugiau apkal 
tinta.

see įstatymus
«

Salako L. V. L. S-gos valdy
ba giliausiai užjaučia Daktarui 
Griniui, Lapinskui ir Bieliniui 
— kademų smurtu išmestiems 
iš Seimo posėdžių beginant pi
liečių laisvę ir konstituciją. — 
Prezidiumas.

RYGA, liepos 13.' 
’zavęs Chatnberlaino

— Išanali- 
ir lordo 

Birkenhead kalbas, oficialinis 
Maskvos bolševikų organas Iz- 
vestija sako, kad Anglija sku
biai rengiasi prie karo su Ru
sija.

Izvestija editoriale kaltina, 
kad Anglijos valdžia bando su
organizuoti bendrą , Estonijos, 
Latvijos., Lenkijos ir Rumuni
jos ataką ant Rusijos, • kuomet 
Anglijos laivynas puls Lenin- 
gradą (Petrogradą) ir taipjau Į 
saugos Latvijos .ir ^Sstonijovs uo-, 

Istus Baltijos juroj; be to jis 
veiks ir Juodosiose jurose. '

Izvestija persergsti Pabalti- 
jos šalis dėl esančio pavojaus, 
jog jos gali įsivelt/ į Anglijos 
konservatyvų programą, kuri 
gali privesti prie naujo pasauli
nio konflikto. Anglija, pasak 
Izvestija, . prašanti Francijos 
padaryti spaudimą į Ix?nkiją ir 
Rumuniją, kad jos stotų naujon 
intervencijom Taipjau tvirti
ną, kad Londonas darysiąs vis
ką, kad Vokietiją įtraukus į 
antibolševikišką blokadą.

Per , pastarąsias pora savai
čių Maskvos laikraščiai 
pilni gandų apie karą.

Oficialįnė žinia bolševikų 
Rostos shkor kad Latvijos pre- 
miero Meierovitz apsilanky
mas Londone yra padary
tas sąryšy su Latvijos dalyva
vimu busiančioj intervencijoj 
prieš Rusiją. Latvijos užsienio 
rčikalų ministerija tam griežtai 
užginčija.

DAYTON, Tenn., liepos 13.— 
“Aš beveik negaliu perkelti sa
vo mintis i 16 šimtmetį, bet aš 
bandysiu argumentuoti šią by
lą tarsi ji butų dalykas ir žiū
rėsiu į ją kaipo konfliktą tarp 
dviejų civilizacijų,” pareiškė 
Clarence Darrow, pradedamus Brftish 
savo argumentus prieš konsti- 
tucingumą Tenncssee įstatymų, 
kuriais draudžiama dėstyti evo
liuciją viešose mokyklose — 
skelbti, kad žmogus yra ne iš 

i molio nulipintus, bet išsivystę.5? 
Įiš žemesnių gyvūnų.

“Jei šis įstatymas yra teisė
tas, tai konstitucija yra melas 
ir žmonės užmiršo ką reiškia 
laisvė,” sakė Darrovvas.

I)urrowas atidarydamas bylą' VIDAUS REIKALŲ SEKRE- 
pareikalavo panaikinti apkalti-j '------------------------- -  ~
n imą prieš mokytoją Scopes 
remdamasis tuo, kad tie jstaty-1 
mai, sulig kuriais Scopes yra Oficialiniuose rateliuose kalba

ma, kad vidaus reikalų sekreto
rius Dr. Hubert Work 
siąs su pabaiga šios 

išspręstai ir dar advokatai de- Jo vietą veikiausia 
lei to turės nemažai ginčų. Pro- Frank W. Mondell. 
kuroras dar nieko nesakė, vien -------- »-------
pareikalavo, kad' byla butų for
maliniai pradėta pirm negu įs- nansų ministerio Caillaux pati, 
statymų konstitucingurno klau- kuri 1914 m. nušovė Figaro re

daktorių Calmett už šmeižimą 
jos vyro, šiandie liko sunkiai, 

į bet nepavojingai sužeista ne 
laimėj su automobiliu.

Daugailiai (Telegrama). Dak
tarui Griniui, Bieliniui, Lapins
kui reiškiame užuojautos dėl 
pavartoto prieš juos klerikalų 
smurto. — Daugailių Valstiečių 
kuopa.

PARYŽIUS, liepos 13. —At
stovų butas vakar 421 balsais 
prieš 150 priėmė valdžios pa
siūlytą biudžetą. Socialistai 
balsavo prieš jį.

Socialistų vadovas Bhim pa
skelbė, kad jo partija 
prie senosios taktikos

Surado vėžio bakterijas

Mes Plungės miesto ir apy
linkės gyventojai skaičiuj apie 
2000 žmonių, viešame susirinki
me, įvykusiam birželio 24 š. m. 
išklausę Seimo narių praneši
mą apie priimtus Seime spau
dos ir susirinkimų įstatymus, 
kurie varžo žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę ir priešta
rauja Lietuvos Laisvės Konsti
tucijai §15 ir §17: apie įvedimą 
ginkluotos policijos į Seimą, a- 
pie išmetimą policijos pagalba 
iš Seimo posėdžių tautos atsto
vus, gynusius piliečių 
tt.

—Kadangi minėti 
buvo skubiai įnešti į 
neduota nei spaudai
džiai jų įvertinti ir kadangi bu
vo priimti prie uždarų durų vi- i

' suotį prieš buržuazijos biudže
tą, kadangi nebėra priežasčių 
kodėl reikėtų laikytis laikinai 
pakeistosios taktikos.

Premierns Painleve karštai 
rėmė savo finanšų ministeij 

|Caillaux, k^da Blum reikalavo 
biudžete pataisos,, paliuosuojan- 
čios maisto pardavėjus ir smul- 
kiuosius sankrovininkus, kurie 
samdosi nedaugiau trijų žmo 
nių, nuo apyvartos taksų.

Caillaux tvirtina, kad reikia 
imti pajamas nuo visų ir pri
žadėję vėliau palengvinti smul 
kiesiems perkupčiams; bet jei
gu dabar butų priimtas Blum 
priedas, tai jis, Caillaux, rezig
nuotų. Esą kada jis rengiasi 
pradėti laba/ opias derybas su 
Jungtinėmis Valstijomis ir An
glija apie skolas, tai jis t u rys 
parodyti pilnai subalansuotą 
biudžetą ir jokiu budu nega’i 
mažinti pajamas.

Po to premieras Paileve pa
darė tai pasitikėjimo valdžiai 
klausimu ir pareikalavo balsa
vimo. Valdžiai išreikšta pasiti 
kėjimas 325 balsais prieš 245.

Amerika skolins pinigus?
PARYŽIUS, liepos 13. —Kal

bama, kad finansų ministeris 
Caillaux gavo iš Jungtinių Val
stijų bankierių 100,000,000 do
lerių paskolos pasiūlymą. Bet 
dar nežinia ar derybos užbaig
tos. Tokią paskolą turėtų pa
tvirtinti Washingtonas. Ta

durnakty, t<Vdel mes griežtai 
protestuojamu ir reikalaujame 
minėtus įstatymus atmainyti.— 
Įgalioti asmenys (Parašai).

Mes pasvaliečiai skaičiuje 1,- 
500 žmonių susirinkę birželio 
mėn. 21 d., Pasvalyje ir išklav.- 
sę pranešimo Seimo atstovo Ž/ 
galio apie Seimo darbus, apie 
tai, kaip krikščionys demokra
tai su ūkininkų sąjunga ir dar
bo federacija smurto keliu lau
žydami konstituciją nori panai
kinti spaudos ir susirinkimų 
laisvę ir įvesti mirties bausmę, 
griežtai protestuojame. Neduo
sime kademams tyčiotis iš mu
sų teisių užgniaužti mums bur
ną. . N©išsigandome caro žan
darų, jo kalėjimų ir Sibiro — 
nebijome ir kademų. Visi iki pa 
skutimam kovosime su bet ko
kiais juodašimčiais ir neduosi
me užmauti sau apynasrį, pa
vergti mus ir musų vaikus. Mes 
ne dėlto kovojome už Lietuvos 
nepriklausomybę, kad mus pa 
Ja rytų kademų vergais.

(Protestai gaunami iš ‘ visų 
Lietuvos dalių, taip kad jų 
laikraščiai nebespėja spausdin
ti. Visa šalis yra sujudusi dėl 
klerikalų smurto ir prieš jį kuo- 
griežčiausia protestuoja).

VOLUNTIERIŲ ARMIJA 
SAUGOS MINNESOTOS 

BANKUS

DULUTH, Minn , liepos 10.— 
Minnesotos bankininkų asocia
cijos laikomoji čia konvencija 
nutarė organizuoti voluntierių 
armiją iš 3,000 žmonių, kuri 
saugotų mažesnių Minnesotos 
valstijoj miestų miestelių ban-KONSTANTINOPOLIS, liep.

13. — Metropolitas Gennonas, I kus it kitas įstaigas nuo plėši- 
vienas iš žymiausių kandidatų į 
pravoslavų patriarchus, tapo 
išvogtas 
žmonių, 
slaptosios
nusivežę prie vieno hotelio, jį

p’ijų nepažystamų 
. kurie prisistatė esą 

policijos nariais ir

ky.

CaiUauK išrinktas senatan.

PARYŽIUS, liepos 13. — Fi
nansų ministeris Caillaux liko

apkirpo ir nupiovė barzdą, po t išrinktas senatan iš Sarthe dė
to paleido. Kova už patriar- [partamento. Jis gavo 641 bal- 
chatą tarp metropolitų yra hi-,są, visi kiti kandidatai — 96 
bai aštri, nes kiekvienas nori balsus.
likti jjątriarchu ir daro viską, jo 
kad tik kito neprileidus.

96
Skaitoma, kad tai. yra 

išteisinimas ir visuomenės 
akyse.

gryšt n
- bal-

buvc

PONZI VĘL NUTEISTAS 
KALĖJIMAN

apkaltintas yra nckonstituci- 
niai, priešingi šalies konstituci
jai. Tas klausimas tebėra1 ne-

LONDONAS, liepos 13.
National Institute ot 

Medical Research paskelbė, kad 
po keturių metų stropaus dar
bo liko surastas ir izoliuotas 
organizmas, kuris pagimdo vė
žio ligą (cancer). Tai yra la 
bai svarbus suradimas ir tiki- 
mąsi, kad žinant kas gimdo ve 
žį, dabar visos pastangos bus 
dedamos įr suradimui kaip 
dyti tą baisią ligą.

-i______ ;------

DETEKTIVĄ IR MERGINĄ
RĄDO NEGAVUS L1MOZINE

gy-

TORIUS REZIGNUOSIĄS

VVASHINGTON, liepos 12.—

RUMSON, N. J., liepos 10.— 
Ward avė. šj rytą rado limozi- 
ne negyvus detektivų seržantą 
Wallingą, 28 metų, iš Ijong 
Branch, ir Marę Linzmayeriutę, 
22 metų, iš Atlantic Ilighlands. 
Abudu buvo peršauti. Auto
mobily rasta ir revolveris. Ar 
jie buvo kieno nušauti, ar pa
tys nusižudė, daroma tardymas

rezignuo 
vasaros 

užimsiąs ■

ANGERS, liepos 13. — Fi-

BONI, PASIŽYMĖJĘS ITAČŲ 
ARCHEOLOGAS, MIRĖ

ROMA, Italija, liepos 10. — 
Anksti šį rytą mirė Giacomo 
Boni, pasižymėjęs italų arche
ologas. Mirė apopleksija. Bo
ni vadovavo darbams atkasinė 
jant Forumą ir Cezarų rumus 
Palatino galvoj, taipjau padė
jo atsteigtr Kampanilę Veneci
joj.

sima§ bus svarstomas.
Pašalino liberalingą kunigą
Scopes byloje liudyti atvyko 

iš New Yorko unitarų kunigas 
Charles Francis Potter, stojas 
už evoliuciją. Vietos metodis
tų kunigas M. H. Byrd pasi
kvietė^ kalbėti savo bažnyčioje 
Tai užgirdę jo parapijonai pra
dėjo protestuoti ir privertė ne
leisti kun. Potteriui kalbėti. Po 
,to kun. Byrd, taipjau liberalin- 
gas kunigas, tikys į evoliuciją, 
nors ir nėra jos skelbęs savo 
bažnyčioje, rezignavo iš tos pa
rapijos. Jis netik pasitraukė 
iš parapijos, bet visiškai pasi
traukia ir iš kunigystės ir keti
na gryšt prie savo senojo ama
to — elektrikininko. Tai aiškiai 
parodo vietos gyventojų ūpą ir 
nusistatymą šioje byloje ir lin
kui evoliucijos, apie kurią jie 
nieko pirmiau negirdėjo ir vien 
tik biblijos pasakas teskaitė.

Bryanas gi sakė savo paino’r-

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei- 

- čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo
kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 
Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienas; kainuoja tiktai 50 centų; 
išmokami į 6 iki 10 dienų.

Del paprasto greitumo ir pigumo siųs
kit per Naujienas paštu, išmokami į,20, iki 
30 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba j bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIA1JS APTIEKA, 1616 West 47 St.

J1OSTON, Mass., liepos 12.— 
Charles Ponzit vienas pirmųjų 

► nu
teistas valstijos kalėjiman nuo 
7 iki 9 metų. Jis ir pirmiau 
už savo spešelus yra sėdėjęs ka
lėjime.

paskola butų suvartota sustų.r.- spe5e|ninkų Amerikoje tapo
nimui franko ir pravedimui pi
niginės reformos.

TRYS ŽUVO EKSPLIOZIJOJ

TAYLOR, Tex., liėpos 13.-’- 
Trys nepažystami žmonės^sude
gė ir šešių pasigendama po ek- 
spliozijos >r gaisro, kuris sunai
kino 18 vagonų su’ gasolinu

Gaisras tebesiaučia ir gelbė
jimo darbas yra negalimas.

Užvakar savoCHICAGO.
namuose VVebster hotely, pasi
mirė valstijos legislaturos na
rys Carl Mueller, 63 
žiaus, žymus Illinois 
konų . vadas, išbuvęs 
roję nuo 1888 metų.

metų am- 
respubli- 
legislatu-

Chicagai ir apielinkei oficia- sius dviejose bažnyčiose ir jos 
lis oro biuras Aini- dienai pra- buvo pilnos žmonių, nežiūrint 
našauja: didelio karščio.

Gedra; maža permaina teni-, -------- r--------
peraturoje. | SAN FRANCISCO, liepos 12.

Vakar temperatūra sieke vi- — Vakar liko % čia pakarti trys 
dutiniškai 73° F. jaunuoliais kurie buvo kaltina-

šiandie saulė teka 5:25, lei- mi nužudyme Los Angeles po-i 
džiasi 8:25 valandą. 1 licisto.

NAUJIENOS
Chicago, III1739 So. Halsted St

t
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Binghamton, N. Y.
Drg. A. M. čiurlionio-šiniko 

Išleistuvės.

S
Lincoln Fordson

Cars-Trucks-Tractors $
FRANK BRESKA g

2501-03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lavvndale 4113-14 $
Pasinaudok ?5 planu g

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio 
Reikia lietuvių salesinenų. S

Rusiškos ii Turkiškos Vanos
12th STREET 

lai. Kadete 8912

1514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

Šiomis dienomis Bingbamto- 
nas neteko vieno iš darbščiau
sių visuomenės veikėjų, t. y. 
A. M. čiurlionies-činiko, kuris 
9 d. su “Naujienų” ekskursi
ja išvyksta Lietuvon. Drg. A, 
M. č. j Binghamtoną atvyko 
9 melai atgal ir čia apsigyve
no; tuo tarpu dar buvo neski
lusi <LSS. 83 kuopa ir LDLD. 
20 kuopa. Tai pirmos vietos 
organizacijos, į kurias d. Č. įs
tojo. Atėjus bolševizmo aud
rai^ ir suskaldžius aukšČiaus 
minėtas kuopas d. Č. stojo nuo
saikioj) pusėn ir padedant ki
tiems draugams likosi išlaiky
tos ūbi kuopos, nors ir gerokai 
supurtytos, o šiandie LSŠ. 33 
kp. vardas' yra daug dauginus 
vertas, negu brolių komunistų. 
Vietos lietuviui pamatė, kad 
rimtas darbas yra LSS. pusėje 
ir už tai ją rėmė ir tuo Hudu 
vietos lietuviuose liko išlai
kytos socialistinės idėjos.

Be to, d. Č. daug pasidarba
vo* ir kitose organizacijose, 
kaip tai SLA. 50 kuopoje ir L. 
P. 'Kliube. įteikia pasakyti, 
l<ad d. Cį. tai ir vienas iš
tvėrėjų Lietuvių Pasilinksmini

mo Kliubo. šis k Kubas jau 
daug ką yra nuveikęs vietos 
lietuviuose. Kliubas yra be- 
partyviškas ir ačiū d. Č. jis li
kos išlaikytas tikroje to žodžio 
prasmėje. Per pastaruosius 
pusantrų metų d. C. buvo ir 
kliubo pirmininkas, kuris su
gebėjo kliubų vesti taip, kad 
visų pažvalgų lietuviai pradėjo 
jį remti, o taipgi pritraukti 
nemažų būrį Amerikoje augu- 
siojo jaunimo, kurie ačiū kliu- 
bui didžiuojasi esą lietuviais.

Per savo rimtumų, darbštu
mų, miosakumų ir draugišku
mų gerb. čiurlionis-činikas be
sidarbuodamas per keletu me
tų tarp binghamtoniečių įsigi
jo labai daug draugų. Ir dabar, 
kuomet jau nusisprendė vykti 
Lietuvon, tai IL. P. Kliubas bu
vo suruošęs šaunias išleistuves. 
Liepos 5 d. po pietų “Victory 
restau rante”,’ kuris randasi vi- 
durmiestyje, dalyvaujant dide
liam burini kliubiečių, buvo iš
kelti šaunus išleistuvių pietus. 
Aču gerb. P. Mainioniui ir J. 
Linoniui paruoštas, kaip'sve
čiai pavalgė, gėrb. kliubo vice- 
pirm. d.z P. Mainionis pakvietė 
tai t keletu žodžių gerb. kliubo 
biznio menedžerį Julių Bučin

Į Vilnius
Į 1323-1923

Istorijos apžvalgą paraše
I' ' K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
asuprantama kalba pradeda sgvo raštą:

L “Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
t milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie-
I tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis
I pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
i liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių Žvėrių; o paupiais knibždėti 

, knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.
Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik

slų ir Reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku-
I ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
1 Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

’ NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted Str., Chicago, III. -

ską. Jam užbaigus, liko pa
kviesti visi kiti iš eiles. Did
žiumoje vėlino geriausios lai
mės ir apgailestavo, kad tenka 
išsiskirt. Dg. Mainionis palin
kėjęs daug laimes pasakė: Ačiū 
d. Č. išvykimui man proga pa-

1 •

Garsinkities “Naujienose’

Kį SAKO ŠV. PETRAS 
APIE RUGPIUCIO 9 D.
Šiomis dienomis, vidurnakty, 

specialia komitetas Naujienų 
Piknikui rengti gavo iš Dangaus 
sekamą Radiogramą:

“Pasakykit visiems mano pa
sekėjams, kad yra dedamayusos 
pastangoš duoti gražu orą rug
pjūčio 9-tą. Tegul gatavojasi 
visi prie jūsų didelės šventės, 
kuria ketinat tą dieną apvaikš
čioti. Viešpats Dievas įsake iš- 
kalno visiems oro angelams iš
vaikyt visus debesis bepasiro- 
dančius tą dieną Chicagos pa
dangėje.”

“Aš ir Viešpats Dievas didžiai 
apgailestaujame, kad aną kartą 
įvyko toksai didelis nesusipra4- 
timas. Užtikrinu jus, kad tai 
nebuvo taikoma į jus.”

Prašau priimkit mano gilios 
pagarbos žodžius.”

“šv. Petras.”
Paaiškinimų prie šios Ridio- 

gramos, manome, nereikia.

silieka būti kliubo prezidentu 
ir U. paskiau s dar visa eile 
tarė po koletų žodžių, o pabai
goje’ ir pats banketo svečias. 
Po to visi linksmai išsiskirstė.

Ant rytojaus G d. d. Č. buvo 
pakviestas pas dd. Čižauskus, 
kurie irgi buvo iškėlę išleistu
ves. Į čia buvo susirinkę. kele
tas* dd. čižauskų, Vaitekūno ir 
Kaminsko draugų, kurių tarpe 
buvo ir mylimas d. Č. Čia buvo 
puikios vaišes, paskiaOs rimti 
pasikalbėjimai ir visa eilė vi
sokių linkėjijnų. f čia buvo pa-> 
kviestas ir gerb. B. Kaminskas, 
kuris irgi sykiu su č. išvyko j 
Lietuvą jau antru kariu, po 
kare ir, tur būt, jau apsigyve
nimui.

T ūksiančiaiŽmonių
kurie taupo ir laiko savo pinigus šioj bankoje 
irgi pasinaudoja mušti patarnavimu siųsdami 
pinigus Europon ir į kitas pasaulio dalįs, ka
dangi musų kainos ant foreign exchange yra 
visuomet žemiausios, užsakymai išpildomi į 
trumpinusį laiką ir už pilną jų vertę.

TURTAS
$20,000,000

; ; Musų Laivakorčių Skyrius
Turėdamas ryšius su visomis Laivų Kompani- 

; jomis ir su kompetentiškais ir patyrimą turin
čiais vyrais gvarantuoją geriausį patarnavimą 
tiems, kurie keliauja svetur, rūpinasi jais ir jų 
bagažu nuo pradžios jų keliones iki pabaigai. 
Informacijas suteikiame veltui.

Kaspar American State Bank
1900 Blue Island Avė., kampas 19 gatves

- CHICAGO, ILLINOIS

Užbaiga Ekskursijų 
Lietuvon

LEVIATNAN uLsa>“

Liepos-July 25, 
1925

f

Šią Ekskursiją remia U. 
S. Lines autorizuoti agen
tai ir NAUJIENOS.

Palydovas šios Ekskursi
jos bus Pranas Rimkus, 
artistas, dainininkas ir 
gimnazijos mokytojas.

Laivakortes Kaina iš New Yorko Klaipėdon ..
Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra $107

Laivakortes Kaina Klaipėdon ir Atgal .......
Karo taksai ir gelžeklio bilietas ekstra $186

Kas dar mano šią vasarą keliauti 
Lietuvon ir turėti kelionėje smagu
mu ir malonumą, kokį galima turėti 
tiktai keliaujant su gerai organizuo
ta, tinkamai prirengta ir aprūpinta 
ekskursija, lai nepraleidžią šios 
progos.
Iškeliavus su šia ekskursija pribusit 
Lietuvon dar labai puikiame laike, 
kada žmones šienauja, piauja rugius; 
kai sodai pilni gardžiausių prinoku
sių vaisių, laukai pilni uogų; ir ke
liai sausi ir geri keliauti iš vietos j 
vietą. , Paviešėję trejetą mėnesių 
Lietuvon galite sugryšti atgal, kaip 
tik tuo laiku, kai čia prasidės darbai. 
Šią ėkskursiją veda r. Rimkus, dau

geliui amerikiečių žinomas žmogus 
— veikėjas, dirbęs prie Lietuvos At
stovybės ir kitur; Lietuvoje kariavęs 
už Klaipėdos atvadavimą, mokytoja
vęs Palangos gimnazijoje, ir pasku
tiniu laiku įsteigįs Šiaulių Naujienas. 
Su šia ekskursija kviečiame keliauti 
visi lietuviai gyvenanti J. V., kurie 
dar šiais metais rengiasi keliauti.
Patarnavimą ir išrengimą maloniai 
suteiks NAUJIENOS visiems kas 
tik prie jų atsikreips. Ar keliaunin
kas gyvehtu prie pat Naujienų durų 
ar už kelių šimtų mylių, visus kelio
nės reikalus gali atlikti per Nau
jienas.

Kadangi laikas yra trumpas, patartina pradėti rengti^ tuo jaus neatidedant 
nei vienos dienos. Visuose Jūsų reikaluose maloniai jums'patarnaus

• NAUJIENOS \
1739 Smiltį I lakšteli Street, ( bicago, Illinois.

Po pasikalbėjimų ir įvairių 
linkėjimų <1. P. Balčiūnas tarp 
kitko padavė sumanymą, kad 
reikia sumesti keletas centų 
Lietuvos socialdemokratams, ir 
tuojaus čia ant vietps likosi 
suaukota $12.09 ir įteikta d. 
Čiurlioniui-Činikui, kad nuvež
tų tiesiai į Kauną, te apie 12 
vai. nakties liko palydėtas į 
D. tLąnd W. stotį, iŠ kurios 
abu su gerb.' Kaminsku ir iš
vyko į New Yorkų.

Stotyje žmonių prisirinko 
dar dauginus ir dideliam bu
rini draugų ir pažįstamų daly
vaujant, tapo išleisti tie du vi
siems gerai žinomi binghainto- 
n iečiai. —Korespondentas.

Antradienis, Liepos 14, 1925

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPK1TRSF 
PAS MUS. TAS JUMS BUSk 

ANTl NAUDOS. |

S. L FABIONAS Cik

809 W, 351h St., Chicago 
Tel. Bajievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasek ra i n <ai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. •

K. GUGIS
ADVOKATAS 

t 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn 8tn Roorn 1111-lg 

Tai. Central 4411. Vai. uuu 9-4
Gyvenimo vieta: 

8323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810 *

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarų, išskyrus ketverge. 

Nadėliomis nuo 9 iki 12 ryte.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. Paa

ukota pi n J gi 1 ir 2 morgičlams.

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room £0111
Tel. Kandolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais '
3241 S. Haisted St. Tel Yards 0062 

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

f-'1 t

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Koseland, 111.

10717 Indiana Avc.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
. Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunus Uorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310.
Teiephone Dearborn *946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephoųe Rousevelt 9090

Namu Telefonas Republic 9600K.-—,--- - , „y.
V. W. RUTKA US KAS

Advokatas
29 So. La Šalie SU Room 58t„

Tel. Centrui 6390
Vak. 8223 S. Halsted SU Oteage

Tel. Yards 4681

Tai. Daarbum V0k7 I

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj i
Room 17P6

CHICAGO TEMPLE JJLDG, 
77 W. Washingtpn 81 

Cor. V. aibinrton A.. Clark

Narni Tel.: 1 vte V* * friK J
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į mėnesį

F. ŠEŠTOKAS, Vice-pirm., 3259 S. Halsted St., Chicago.
J. LAPAITIS, Raštininkas, 1739 S. ITalstcįd St., Chicago.

J. LAZDAUSKIS, Iždininkas, 6044 S. I’eoria St., Chicago.

REDAKTORIUS:
M. J. Š1LE1K4S, 1739 South Halsted St., Chicago, III. 

CENTRO VALDYBA:
B. SIMOKA1TI5), Pirm., 5610 S. Sawyer Avė., Chicag

Išvažiavimo komisija prane
šė, kad išvažiavimas į girias 
dar nebuvo surengtas, bet yra 
rūpinamasi tatai padaryti. Ko
misijai pimkta tas darbas ir 
tolinu dirbti. Keletak narių už
simokėjo metines duokles.

Nutarta užprotestuoti prieš 
Lietuvos krikščionių demokra
tų smurtą Lietuvos Seime, ku
rie policijos pagalba išmetė iš 
posėdžių salės opozicijos atsto
vus, o paskui pervarė varžantį 
spaudos laisvę įstatymą. Tapo 
išrinkta ir atstovas į Bendrojo 
Komiteto posėdį. Nutarta para
šyti protesto pareiškimas į 
“Moksleivių Kelius.” —Koresp.

JAPONAMS GRĘSIA PA
VOJUS.. .

paviršiaus.
pavojaus

IAKASE SENĄ PAVEIKUSIĄ.

Protesto rezoliucija
prieš krikščionių demokratų 

smurtą Lietuvos Seime.

Lietuvių Moksleivių Susivie
nijimo Amerikoje 2 kuopos lai
kytame susirinkime,- liepos 11 
d., 1925, Lileikio studijoj, Chi
cago, III., tapo nutarta užpro
testuoti prieš Lietuvos krikš
čionių demokratų neteisėtą pa- 
sit Igimą. 'policijos 
metant opozicijos 
posėdžiu salės ir

atstovus iš 
paverčiant 

garbingą vietą policijos nuova
da.

priklausą 
nesikiša j 

bet, mate-

Nors moksleiviai, 
LMSA. 2 kuopai, 
kasdieninę politiką, 
daini šitokį nepateisinamą vieš
patavimą vienos partijos, ir 
norėjimą suvaržyti Lietuvoj 
spaudos ir susirinkimų laisvę, 
mes griežtai protestuojame ir 
kviečiame visas pažangiąsias 
organizacijas protestuoti;

Kadangi krikščionys demo-

todėl, kad nepildė žmonių noro 
-nemokino Biblijos.

Gana keistai išrodo, kada 
mokytojui esti surištos rankos 
ir negali jis naudotis savo in- 
dividybe ir pa t irimais. Jeigu 
mokytojas mokys to, ko moki
nys nori, tai, pagalios, moki
nys pradės mokytoją mokyti, 
šiandie taip ir yra Tennessee 
valstijoj. Tamsus valstijos 
gyventojai išleido tokį Įstaty
mą, kuriuo einant atsilieka 
valstijos mokyklų progresas ir 
tekių los valstijos mokyklų 

kiti Į (nenori pripažinti

ojas ir advokatas 
profesionalas, .lis 

su žmonėmis.

gvvenime.

LMSA Seimas
savoll.'MSA. centro valdyba 

posėdy, laikytame gegužės 1G 
dieną, priėmė 2 kuopos prašy
mą seimą atkilti i pabaigą rug- 
piličio mėnesio.

Nescnai sugrįžęs iš Graikijos 
Prihcetono universiteto prof. 
Dr. T. Leslic Shear, paskelbė, 
jog suradęs didžiausį senovės 
paveikslą (tapinį). Dr. Shear 
vadovavo J. Morgano finansuo
jamą ekspediciją Korintijoj, 
kur buvo kasinėjama senovės 
teatro griuvėsiai.

Paveikslas yra nupieštas 
spalvomis ant sienos nepapras-

Pacifiko okeane, ties Japoni
jos krantais, randasi giliausia 
duobė jurose. Duobė yra 7 
mylių gilumo, arba sudaro tris 
trečdalius žemės 
Japonams sudaro
lankus žemės drebėjimai Paci
fiko pakraščiuose. >

Mokslininkai sako, jog lai
kui bėgant Pacifiko pakraš
čiuose Japonijai priklausomos 
salos galinčios nuslinkti į 
juras, žemės drebėjimas galįs 
sunaikinti sieną, kuri laikosi 7 
mylių aukštume ir tokiu bildu 
pavojus neišvengiamas.

Kadangi žemė sukasi tūks
tantį mylų į valandą, vandens 
spaudimas didelis, po kuriuo 
randasi'daug vulkanų, tai visa
da galima tikėtis besiartinan
čio pavojaus.

VASARINES MOKYKLOS JAU 
ATSIDARĖ.

kuopos yra

yra 
turi 
juos 

socialiame

mokiniu namuosna ir gali
savo 

s va r-

pra so
mos didinti savo narių skaičių 

I ir rengtis prie seimo. Jau lai- 
kas yra kuopoms pradėti svars
tyti seimo reikalus ir savo nu
tarimus, sumanymus ir įneši
mus siųsti Centro Sekretoriui.

Per ištisus pereitus metus 
2 kuopa pagal išgalę veikė, ir 
jinai stropiai rengiasi sutikti šį 
seimą, nežiūrint to, kad 
ko .pergyventi sunkų 
Nieko ar)>a visai mažai 
sidčjo prie moksleivių

žmogaus didžio. Tas paveiks
las reprezentuoja graikų gla- 
dijatorių kovą su liūtais. Jisai 
buvo iškastas iš 40 pėdų gilu
mos ir išimta 5,000 tonų že
mės.

Tai pirmas tokio didumo'pa
veikslas buvo rasta. Graikai 
didelių paveikslų nepiešė. Ma
noma, kad tas paveikslas yrti 
pieštas apie 2.5 m. prieš Kristų.

Kaip paprastai, taip ir šią 
vasarą, bėgyje 10 savaičių kai 
kurios mokyklos teikia specia
lius Vasaros kursus. Regulia- 
rės klase užsidarė, studentų 
skaičius žymiai sumažėjo per 
vasaros atostogas, 
daugelis studentų 
nedaro.

bailes Institutas 
liepos G d., su žymiai
žintais kursais. Vasaros' moky
mosi kreditų kai kuriose klasė
se nepripažįsta tiems, kurie 
rengiasi prie diplomo.
'Cbicagos Universitetas taip

jau sumažino kursų skaičių. 
Paliko tiktai žemesniuosius per 
vasaros atostogas.

bet visgi 
pertraukų

atsidarė
suma-

kampa, SI

Telefonais:

MR. HERZMAN-^
-IŠ RUSIJOS—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisai ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

, Boulevard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Mrs. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERE A

3101 So. tylated St 
Tel. Yarde 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika 
vusi Perinsyl- 
vanijoH ligon 
bučiuos*. Sąži 
ningai patar
nauja, visokio 
se ligose priei 
gimdymą, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pata 
rimas, dar ir ki 
tokiuose veika 
tuose moterimi 
ir merginom: 
kreipkitės o ra 
site nagelbą.

Valandos nu.
8 ryto iki 1 pt 
pietą, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER; 0. D.
LIETUVIS AKtŲ SPECIALISTAS

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedaliomis nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.'

Tel Blvd. 3138 
M. Wuitkiewici- 

BAN1S 
AKU6ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
ta o , patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

4729 So. Ashland Avė, 2 laboe 
Chicago, Illinois 

Specialistas džiovos 
Moterišką, Vyrišką ir 

Vaikų ligą.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vaL 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880Specialistai užsise- 

nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija. Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Ava.

Ofise Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietą, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 10 iki 
12 dieną.

DR. HORVAT, I)R. VvILLLnG
1347 \V. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedelioj nuo 9 iki 12.

tepri- 
orga- 

nizacijos darbo Valparaiso stu
dentai. Mums išrodo, kad sa-( 
vo organizacijai veikti valpa-: 
raisiečiams yra daug palan
kesnės sąlygos negu chicagie- 
čiams. J‘ 
loję, visi ant vietos, kuomet 
cliicagiečiai turi sugaišti va-( 
landą ar daugiau iki jie pasie
kia mitingų salę. Šioje valan
doje tačiau valpa ra isiečiai iš
važinėjo į įvairius miestus.

J Mes kviečiigncgrifos pavieniais 
sumokėti Centrui savo meti
nes mokestis, idant nenustojus 
organizacijoje teisių. Į seimą 

prašome atvykti visus tuųs
pavienius moksleivių organiza
cijos narius, kurie tik gali Chi- 
cagą pasiekti.

—J. lapaitis, rast. į

ATOSTOGOS.
Skaitlingas moksleivių bure- 
liepos 4-5 d. buvo išvažiavęs 

Strikolių 
i j ie pra- 

dienų: pasimaudė,

į (.ryšiai Lake pp. 
farma, kur linksniai 
leido porą 
pasivažinėjo autu ir pauogavę 

Jie visi vienoje mokyk- /juoduogių, grįžo Chicagon. -R.

Phone Canal 1713-0241 
Kės. Midway 5512 

DR. RALPH CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas-4 
dibn. Panedėly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare.

Ką senovėje vadinamos “ne
kultūringos” tautos dailėje su
kūrė, tai šiandie kultūringos 
tautos tą griauja. . .

mis pasaulio gyvenimo bėgis 
a pru bežinotas 
jeigu mokyto- 
vienon kurion 

tai greit su-

mokytojui yra

Dft.HUMPHREYS*

Prie seimo besirengiant.

LMSA Seimas

nori ir 
įsigijus 
išroka-

M.* Šileikis, pirm
J. Lapaitis, rast.,

Moksleivių Susiv.
Seimas įvyks rugp.

Raymond Chapel 
Chicago, III.

kus daro iš Tennessee 
statymo draudžiančio 
Danvinizma C

Rytoją. .Jie nori apginti 
žmonių įsitikinimus. Ir 
daro, kad žmonės to 
kad dauginus nuo jų 
sau paramos politiniais
vimais. Kova yra gana sunki 
tarp mokslo ir politikos, kol 
galų gale mokslas paims viršų. 
Tikrenybėje kova čia eina tarp 
religijos ir mokslo.

evoliucijos mokslą 
mokykloje, tapo

į krūvą —, seimą ir 
ir visuome-

tiems pažangiemsiems Ameri
kos lietuvių laikraščiams per
spausdinti.

Po rezoliucija pasirašo

Tel. Boulevard 0537

Prancūziškas Daktaras

________________ u____________________

TABLETS

Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. Westem Avė.
Tat. Lafay*tt* 4141

Narni telefonas Yard* 16M 
Ofiso Tel. Boolevard 5918 
. DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted 8L 
Ofiso valandos nuo 1 Iki S H 

pietą ir 6 iki 8 vakaro

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1579 Milwankee AveM Room 209 
kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po piety, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4983 

Namų telefonas Spaulding 8683

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:89 iki 9:80 vakare

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

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1797 W. 47th St. -
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nu*
6 Iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietą.

Dr. Renedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedri* A v*. _Phon* 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:80 vakare.

smurto budu socialdemokratų 
ir valstiečių liaudininkų atsto
vus, pervarė tą įstatymą savo 
balsų didžiuma, tai mes negali
me tylėti, matydami mindžioji
mą demokratybės principų ir 
laužymą krašto konstitucijos, 
ir tapo

Nutarta išspausdinti “Moks
leivių Keliuose” ’ši:i rezoliuciją

politikos pusėn 
kels m pasitenkinimo mokinių 
arba jų tėvų tarpe. Visais at- 
žvilgsnįais mokytojas yra suvar
žytas. Jisai negali panaudoti 
visų savo gabumų ir išplėtoti 
savo žinias tarpe busimų pro
fesionalų. Kaip sakiau, nuo 
mokytojo priklauso žmonijos 
gerovė. Mokyklos parenka to
kius mokytojus, kurie joms 
ištydo, kokiais nors išrokavi- 
nais. geresni ir palankesni pil- 
lyniui jų užmanymų.

LMSA centro valdybos ir

2 kp. susirinkimas

Mokytojas ir protesto 
palas

Svarbu klausimą iškelia “The|; 
Christian Science Monitor” 
birž. 25 laidoj. Jisai daro paly
ginimą tarpe profesionalo ir 
mokytoju. Nuo mokytoj pri
klauso busimųjų profesionalų 
ir visuomenės gerbūvis. Tatai 
mokytojas yra daug branges
nis, negu kokis profesionalas. 
Mokytojas yra perdaug ap
krautas pedagogikos darbais. 
Jam nėra progos ką nors dir
bti dėl visuomenes, vienok ji
sai daug dirba visuomenės la
bui, tiktai mes nevisi įvertina
me jo darbą.

Mokinys privalo įtinkamai 
suprasti mokytojo individybę, 
jo psichologiją ir būti pilnoje 
jo kontrolėje.

Amerikos medicinos ir teisių | 
profesija paskutiniais metais 
susirūpino mokslo kvalifikaci
jomis, bet nieko nekalba apie 
mokytojų algas ir mokslo iš
laidas. Vidutinių mokytojų 
algos yra nepalyginamai ma
žesnės, negu vidutinio darbi
ninko. Mokytojo profesija nė
ra lygi gydytojo arba liet ku
rio kito profesionalo 
jai. Mokytojas nėra

profesi- 
liuosas 

nuo mokyklos uždėtų jam pa
reigų. Kad ir Tennessee įvy
kis parodo mums, jog mokyto
jas J. T. Scopes, kuris dėstė 

vidurinėje 
apkaltintas

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. J. A. ROTH

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
1389 Mihvaukce Avė., 

netoli Wocri St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedelioj nuo 10 iki 12

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligą 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir Bl*« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietą ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

R—..................— — ■

tik juo- 
valstijos 

dėstyti 
biologijos mo
las yra x gana

rimtas. Yra daug Amerikos 
mokslininkų, kurie Į tą byląl Liepos 11 d., Lileikio studi-' 
žiuri rimtai. Jie deda pastan-j joj, 35(>7 Cottage Grove Ave.J 
gų, idant apginus mokytoją Liet. Moksl. Susiv. Amerikoje’ 
Scopes, kuris nieku nenusidė-Į centro valdyba laikė savo susi
ję pairs mokslą, o tiktai prieš I rin'kimą. Buvo svarstyta besi- 
Žmonių norą. I artinančio seimo reikalai. Tąpo

Advokatai ir kiti, kurie pa-|nu^ar^a’ ^a(^ P’171108 sesijos
tvs mokinosi, dabar teisia mo-p)l1^^ surengta bendra vakarie* 

tamsiui11^ P- Juciaus restorane. Seimas 
jie tail Pas^e^)tn kibyti rugp. 29-30

I dd. Kon'stitucij.os projekto ko- 
I misija padarė • pranešimą, kad 
ji darbuojasi ir ketina seimel 
parodyti savo darbo vaisius.

Apsvarsčius bendruosius or
ganizacijos reikalus, susirin
kimas buvo užbaigtas ir pada
rius trumpą pertrauką buvo 
laikomas kuopos susirinkimas.

Protesto pareiškimas. {
Kuopos susirinkimas užsitę

sė gana ilgai, nes po susirinki
mo stud. J. Lapaitis, laikė pa
skaitą temoje: Abraomo Lincol- 
no gyvenimas. Prie neužbaig
tų reikalų buvo pakelta klau
simas delei pakeitimo organiza
cijos vardo. Pirm. Šileikis 
pastebėjo, kad tas klausimas 
bus išrištas seime, ir kad na
riai galį daryti planus: kaip 
moksleiviai tinkamiau - galėtų 
užvardyti savo organizaciją.

Man išrodo, kad organizaci
ja yra tinkamai užvardyta 
kaip ji dabar kad vadinasi, tik 
didžiumą narių pageidauja pa
keisti vardą lel skilusios 2 kuo
pos, kadangi atskilusieji irgi 
panašiai užvardino savo orga- 
nizaci j

I Lietuvių
Amerikoje 
29-30 dd., 
svetainėje,

Nors neskaitlinga moksleivių 
grupelė, bet visgi jie veikia. 
Moksleiviam ir nereikia, kad 
jie butų skaitlingi, nes moks
leiviai minių neorganizuoja. 
Moksleivių visados yra mažiau, 
negu nesimokinančių žmonių.

Taigi, ir šiemet susirinksi
me visi 
svarstysime savo 
nes reikalus. Mes paprašysime 
ir svečius, kad ir jie ateitų į 
seimą ir ką nors mums pasa
kytų.

Central Manufacturing 
District Bank yra saugi vieta 
jūsų pinigams. Jis yra prižiūri
mas Illinois valstijos ir regulia- 

‘riai egzaminuojamas Chicagos 
Clearing House Association, Nei 
vienas depozitorius Clearing 
House egzaminuojamų bankų 

, nėra pražudęs nei vieno dolerio, 
kaip Clearing House pradėjo 
egzamiuoti 20 metų atgal.
Illinois Valstija, Chicago mies
tas ir Cook County laiko čionai 
savo pinigus. Labai daug biz
nierių atlieka savo bankinius 
reikalus Central Manufacturing 
District Banke ir tūkstančiai 
laiko savo taupymus čionai. Šis 
yra dešimties milionų dolerių, 
bankas — jis turi viso resursų 
virš dešimties milionų dolerių 
apsaugojimui jsų pinigų nuo- 
pražuvimo. Bankos kapitalas ir 
surplius siekia iki $1,000,000.00.
Visi pinigai padėti į šį bankąi iki 
liepos 15 d., gaus 3% palūkanų 
nuo liepos. 1 d. Ateikite prieš 
liepos 15 ir. pradėkite savo tau- ' 
py mus, taip kaip jus buturtiėt 
pradėję nuo 1 d. Rytoj yra pa
skutinė diena.

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakaro.

Bankas atdaras visą dieną suba- 
toje nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoje nuo 9 ryto iki 3 vai. po 
piety ir nuo 6 iki 8 vakare. Kas
dien nuo 9 ryto iki 3 vai. po piety.

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

lite we 9T

C HlC AG O

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 S. Ashland, Tel. Boilevard 
7820. Rea., 6641 S. Albany AveM 
Tel. Prospect 1931. Ofiso valaa- 
doa 2-4, 6-8. Nodilioj II IH 12 d.

diliomis ii šventadieniai! 10—11 dirt

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. -Drexal 91*1

Dr. A. A. Roth
R*Hae Gydytojau Ir Chirvrga* 
Spedallsta* Moterišką, Vyrišką 
Vaiką ir visą chronišką ligą. 

Ofisą*: 3103 So. Halsted St., Chicag* 
arti 81»t Street

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausią metodą

X-Ray Spinduliai
' Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 Iki II, 
Nedalioj nuo 2:3Q iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine. *

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas kas reikalinga prie pa- 
grabą. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161
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NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily Nowg 

Flk'iMhed Daily Ezcept Svaday 
to) ihe Lithuanian Ntowa Puik Co. Ine.

Kditor P. fMUOAITIS
1719 South Habtod Stnrt 

01iicag«, iil 
Talephone Roo««v®lt 850fl

Subscription Ra ten i
18.00 per y e ar in Canada.
17.00 per year outside of Chicago.
|8.t0 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Secand Claaa Matter 

Mnrch 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iisklriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.r Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8M0.

DRAUDŽIAMI SUSIRINKIMAI ATVIRAM ORE.
• ••••• • •••••

FRANCIJOS SOCIALISTAI PERĖJO J OPOZICIJĄ.
• •••••

PAINLEVfi KABINETAS REMIASI DEŠINIAISIAIS.
• ••••• • •••••

v FINANSŲ IK KARO KLAUSIMAS.

Susirinkimų varžymo įstatymas, kurį kademų blokas 
smurtu pravedė Lietuvos seime birželio 20 d., draudžia 
laikyt susirinkimus atvirame ore; susirinkųnai atvirame 
ore dabar bus leidžiami tiktai renkant seimų arba savi- 
yaldybes.

Toks suvaržymas yra labai skaudus Lietuvos darbi
ninkams ir ūkininkams. Lietuvoje, kaip žinia, svetainių 
yra labai nedaug. Kunigai gali varyt savo agitacijų baž
nyčioje (kų jie ir daro), o kitų partijų žmonėms nėra kur 
susirinkti. Politiniai mitingai Lietuvoje todėl yra dau
giausia laikomi viešose aikštėse, rinkose ir panašiose vie
tose, kur gali sueiti minia.

Klerikalai dabar sumanė susirinkimus* tokiose vie
tose uždrausti. Aišku, kad šitaip jie daro, vadovauda
miesi vien tik savo partijos išrokavimais. Lietuvos labui 
susirinkimai atvirame ore juk nėi‘a nėkiek pavojingi.

/ --------------------------
Klerikalai nenori, kad žmonės laikytų susirinkimus 

po atviru dangum, kadangi tokiuose susirinkimuose kle
rikalų agitatoriai neturi jokio pasisekimo. Kuomet koks 
kunigas arba kunigų klapčiukas pasirodo prieš minių ir 
ima jai kalbėti apie “krikščionių” politikų, tai žmonės jį 
veja šalin. Buvo atsitikimų, kad deliai to kunigai net 
šaudė į minių!

Kadangi žmonės atsisako klerikalinių agitatorių 
klausyt, tai klerikalai pasiryžo visai uždraust mitingus, į 
Kuriuos sueina tūkstančiai žmonių. Netekę žmonių pasi
tikėjimo, “krikščionys” maąo galėsią pasilaikyti jėgos 
pagelba. 

• ■ ■ ■■,_- - T- •
Francijos valdžios nusistatyme įvyko, taip sakant, 

persilaužimas. Iki šiol ji rėmėsi kairiųjų partijų bloku; 
dabar gi ji pradėjo remtis dešiniomsioms partijoms ir 
viduriu.

Tai pasireiškė, balsuojant biudžetų ir pasitikėjimų 
valdžfai. Už p. Caillaux patiektųjį biudžetų balsavo 421 
atstovas, o prieš jį — 150 atstovų. Opozicijoje valdžiai 
čia jau pasirodė socialistai (ir kai kurie radikalai).

Stodamas už savo finansų ministerį, premjeras Pain- 
levė tame pat posėdyje pareikalavo, kad atstovų butas 
išreikštų pasitikėjimų valdžiai. Pasitikėjimo rezoliucija 

'tapo priimta 325 balsais prieš 245 b. Šitam balsavime jau 
prieš valdžių ėjo kartu su socialistais daugiau kaip šim
tas radikalų.

Dalis radikalų dar, matyt, remia Painlevė kabinetų. 
Bet pasitikėjimo jisai nebūtų gavęs be dešiniųjų pagal
bos. Pirmiaus prie šitokios situacijos valdžia butų rezig
navusi. Ji atkartotinai yra pareiškusi, kad ji nesutik
sianti naudotis dešiniųjų partijų parama, jeigu kairiųjų
blokas atsisakysiąs ją remti, 
imasi nacionalistu balsais.c

Tai reiškia atsižadėjimą
Francijoje Herriot po pereitųjų metų gegužės mėn. 11 d. 
rinkimų, pašalinusių iš valdžios Poincarė. Tai politikai 
išreiškė savo pritarimų Francijos balsuotojai ir per savi
valdybių rinkimus, įvykusius nesenai.

Atmetęs tų politikų, Painlevė-Caillaux-Briand’o kabi
netas vargiai galės ilgai laikytis, nes dešinieji nebus juo 
pilnai patenkinti, o kairieji jau stojo opozicijon.

Socialistai paliovė remti dabartinę Francijos valdžių 
dėl to, kad jie nenorėjo toliaus imti atsakomybę už finan
sų ministerio sumanymus ir už karų Morokkoje. #

Karo klausime Francijos socialistai pasiekė viso, ko 
buvo galima pasiekti dabartinėse aplinkybėse. Jie pri
vertė valdžių pareikšti, kad ji neis prie naujų užkariavi
mų Morokkoje ir stengsis kaip galint greičiaus padaryti 
taikų su riffais. Jeigu valdžia nesugebės tų karų greitai 
likviduoti, tai Francijai pasidarys labai didelių nuostolių, 
už kuriuos socialistai nemato reikalo imti ant savęs at
sakomybę.

Užsimokijimo kalnai
Chicagoje — paltui 

Metams................   $8.0(
l’usei metų_____ ____ —_____4.0(
Trims mlnesiams-------------------2.0(
Dviem mėnesiams------------ ---  1.50
Vienam minėsiu!____ .75

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija _ 3c
Savaitei ------------------------------- 18c
Minėsiu! ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metama ___ _____ ._________  >7.00
Pusei metų..................  8.50
Trims mlnealame-----------------1.75
Dviem mėnesiam ______________1.25
Vienam mėnesiui —____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ~........--------------------_ $8.00
Pusei metų ----- .................-......_ 4.00
Trims mėnesiams------------------ 2.90
Pinigus reikia siųsti palto Mcaey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Dabar gi ji jau aiškiai re

tos politikos, kurią vedė

Apžvalga
BIUROKRATINIAI-KARINĖ
MAŠINA AR VALSTYBĖ?

Kiek laiko atgal mes turėjo
me ginčą su mūsiškių ekstra- 
kairiųjų organo redaktorium, 
p. St. Sabu, valstybės klausi
mu. Jisai paraše, kad Karolis 
Marksas liepęs darbininkams 
“panaikinti” valstybę; mes gi 
nurodėme, kad šitokios nesą
monės Marksas niekuomet ne
skelbė, bet kad ją skelbė anar
chistas Bakuninas, kurio sekė
ju yra ir bolševikų pape Leni
nas. v

9

P-ui Sabui pagalbon dabar 
ateina kitas toks pat “marksi
stas” (niekuomet neskaitęs 
Markso t ve i k alų), H. Vergas, ir 
mėgina mus nugąsdinti Mark
so citatomis, paimtomis iš 
Lenino brošiūros. Viena tų ci
tatų skamba taip:

“Darbininkų (klasė negali 
stačiai ^paimti'j savo rankas 
gatavą valstybės mašiną ir 
paleisti ją veikti savo tiks
lams.”
Antroji citata yra tokia:

“...Aš skelbiu: ne peiduo
ti iš vienų rankų į kitas biu 
rokratiniai-karinę mašiną, 
kaip kad lig šiol būdavo, o 
sulaužyti ją”. \
Tai esąs įrodymas, kad Mar

ksas reikalavo valstybės panai
kinimo.

Gaila, bet įneš turime pasa
kyti, kad tas p. Vergas nesu
pranta, ką jisai skaito. O nesu
pranta jisai dėl to, kad jisai 
protauja vergiškai—savo dva
sinio pono protu.

Jam Leninas (savo brošiur- 
palaikėje) pasakė, kad aukš- 
ciaus paduotieji Markso žod
žiai reiškią “valstybės panaiki
nimą,” ir jisai tiki, kaip akla 
davatka, kad taip ištiesų yra. 
kuo gi tarpu Markso žodžiai 
tokios prasmės visai neturi. 
Jisai pataria “sulaužyt” ne val
stybę, bet tiktai "biurokrati- 
niai-karinę valstybės mašiną”.

Su šituo patarimu pilnai su
tinka ir mintis, išreikšta pir
moje ištraukoje: kad darbinin
kai, būtent, negalį stačiai pa
imli į savo rankas “gatavą val
stybės mašiną ir paleisti ’ ją 
veikti savo tikslams”. Kad ga
gėjus vartoti savo tikslams tą 
valstybę, kurią jie paima iš 
buržuazijos rankų, jie turi pir
miausia “sulaužyti” jos “biu- 
rokratiniai-karinę mašiną.”

Jeigu “Aido” Vergas butų ne 
protinis vergas, bet laisvai pro
taująs žmogus, tai pas jį butų 
<ilęs klausimas: kokiu gi budu 
Marksas patarė “laužyti biuro- 
kratiniai-karinę mašiną”? J r 
jisai butų paėmęs palies Mark
so aprašymą to “laužymo”, bū
tent, jo knygelę apie “Pilieti
nį Karą” (Paryžiaus Komuną), 
r butų perskaitęs. Ką jisai te

nai rastų?
Jisai rastų, kad darbininkų 

valdžia Francijos sostinėje 
(1871 m.) įvedė visuotiną, ly
gų ir slaptą balsavimą (vi
siems be išėmimo piliečiams!); 
panaikino spaudos cenzūrą ir 
susirinkimų bei organizacijų 
suvaržymus; visas ’ valdiškas 
vietas padarė renkamomis ir 
pastate jas po nuolatine pilie
čių ir jji atstovų kontrole ^pa
naikino politines policijos fun
kcijas ir pavertė policiją vien 
tiktai tvarkos sargais; panai
kino nuolatinę kariuomenę ir 
vieloje jos, apginklavo visus 
piliečius (suaugusius ir svei
kus vyrtis); ir taip toliau.

Ką šitos visos reformos rei
škia? Jos reiškia pilną demo
kratijos įvykinimą. Ir kaip pa
darė Paryžiaus Komunos vald* 
žia, taip, Markso supratimu, 
turi padaryti darbininkų kla
sės valdžia kiekvienoje valsty
bėje, kurią ji paims į savo 
rankas. . Valstybę sti “buržua- 

ziniai-karine . maširia” ji turi 
pakeisti demokratine valstybe.

Tai yra, kaip matome, visai 
priešinga “valstybes panaiki

nimui”, kuri skelbia davatkos 
iš “Aido”.

Joms butų pravartu, beje, 
M a rk so aprašy mą Pa ryži aus 
Komunos sulyginti su ta tvar
ka, kurią įvedė Rusijoje bolše
vikai. Leninas ir Ko. ne su- 
laužlėi “biurokratiniai-karinę 
mašiną” (ta mašina pati sulū
žo po karo našta), bet atsteige 
ją ir padarė dar .biurokratiš- 
kesne ir dar kariškesne, negu 
ji buvo prie caro. Vienok ak
los bolševikiškos davatkos įsi
vaizduoja, kad bolševikų tvar
ka tai esąs grynas “marksiz
mas”)

KANTRI PAPIERA

Išgirdęs, kad Chicagos socia
listai ir sandariečiai rengia 17 
dieną liepos bendrą protesto mi
tingą prieš Lietuvos klerikalų 
smurtą, S. Bostono “Darbinin
kas0’ rašo:

“Sandariečiai ir tautininkai 
dedasi dideliais Lietuvos pat
riotais, bet darbais įrodo, kad 
jiems artesni marksistai, ku
rie nepripažįsta tautybes. Iki 
šiol tokių eksperimentų dar 
musų gyvenime nėra buvę.”

Laikraštis, kuris pasakoja ši
tuos negražius melus, vadina 
save “Rymo Katalikų šv. Juoza
po Darbininkų Kooperatyvčs Są
jungos” organu. Religija ir 
šventenybė jam, matyt, yra tik
tai skraistė savo nedoriems 
šmeižtams dengti.

“Darbininko” redaktorius gal 
būt nežino, kad Karolio Marksas 
buvo didesnis tautą teisių gynė
jas, negu visi patentuotieji 
“patriotai”. Pavyzdžiui, Pirmo
jo Internacionalo manifestas, 
kurį parašė Marksas (1864 m.), 
iškėlė obalsį kovos prieš Rusijos 
carizmą, pavergusį visą eilę tau
tų nuo Baltiko juros iki Kauka
zo.

Bet jisai turi žinot, kad Mark
so pasekėjai Lietuvoje, social
demokratai, kovojo už Lietuvos 
nepriklausomybę dar tuomet, 
kai Lietuvos kunigai sakė, jogei 
lietuvių tauta tėra tiktai caro 
“įnamis”.

“Darb.” redaktorius žino taip 
pat (tai žino ir kiekvienas Ame
rikos lietuvis), kad socialistai 
Amerikoje yra daugelį kartų 
veikę išvien su kitomis srovė
mis, kuomet iškildavo koks nors 
bendras reikalas. Didžiojo karo 
pradžioje net klerikalai dėjo vi
sas pastangas, kad prikalbinus 
socialistus dalyvauti visuotina
me seime. Kai su klerikalais ne
buvo galima susitarti, tai socia
listai ir tautininkai laikė bendrą 
seimą Brooklyne.

Želigovskiui užpuolus Vilnių, 
socialistai rengė masinius mitin
gus .bendrai su abiem kitom sro
vėm. Taip pat buvo bendri visų 
trijų srovių rengimai ir dėl 
Klaipėdos. Bet klerikalams su
manius įvesti Amerikos lietu
vių “registraciją” ir jpasportų 
sistemą, bendras protesto de
monstracijas rengė socialistai ir 
sandariečiai. Del Vatikano kon
kordato' Su Lenkija socialistai 
su sandariečiais irgi veikė iš
vien.

Ir po viso to, šv. Juozapo są
jungos organas n.esisarmatija 
sakyti, kad “tokiu eksperimen
tų dar mūšų gyvenime nėra bu
vę”! Popiera, mat, viską paken
čia, o kunigų klapčiukai nelaiko 
grieku meluoti apie “bedievius”.

JAU ARTINASI
_______ >

Didi lietuvių šventė ir iškil
mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kuric'S 
visi čikugiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVE,
• Blue Island, III.

Musų spauda 
Amerikoj

__ Anfraclienls, Lienop R

Evoliucija ar Biblija 
Mokslas ar^įprietarai

Yra įdomus dalykas pažiūrė
ti į dabnrtinj stovį Amerikos 
lietuvių laik raštijos į josios 
kryptis ateity. Laikraštija, 
kaip ir viskas šiame gyveninio, 
keičiami metai iš metų ne tik 
technikos, liet ir turinio at
žvilgiu.

Musų draugai Lietuvoj daž
nai stebisi čionykščių laikraš
čių sutvarkymu. Jiems dauge
ly atsilikimų atrodo nesupran
tami dideli straipsnių atgaivini," 
plačios sensacijos, smulkmenų 
išpūtimas ir lt. • šiuomi ir ten
ka aiškinti žiūrėjimą iš aukš
to į kaikuriuos amerikiečių 
spaudos organus. Bet jeigu 
musų draugai tenai arčiau su
sipažintų su vietinėmis sąlygo
mis ir anglų spaudos nusista
tymu, musų laikraščiai Ameri
koj atrodytų jiems aukštos 
vertes.

Beabejo, yni nelengva kal
bėti bendrai apie visą lietuvių 
spaudą Amerikoje. Ji yra taip 
įvairi ir skirtinga, kad tik Mi
deliu akių įtempimu tegalima 
surasti bendrų bruožų. Nema
žai apsunkinimo teikia šiuo 
žvilgsniu kraštutinių jų griovių 
organai, kurie, rodos, turi su 
kitais tik tiek bendro, kad 
spausdinami juodomis rajdė- 
mis ant balto popierip. Reikia, 
tečiau, pasakyt, kad neatsi
žvelgiant i smarkią anglų arba 
teisingiau pasakius amerikie^ 
čių spaudos įtaką, musų leidė
jai nepasidavė pagundai grieb
tis visokių sensacijų; vagys
čių, žmogžudybių plačiausių 
aprašinėjimų ir panašiai. Iki 
šiam laikui skaitydamas savo 
laikraštį, pastebėsi jame daug 
idėjinio, pamokinančio ir lieto 
rasi žinių, kurios turi išbiro 
dideles rekšmės asmens, tau
tos arba žmonijos gyvenime.

Nuo Lietuvos jlaikilaščių 
musų laikraščiai skiriasi tuo, 
kad jie yra įvairus, nenuobo
dus skaityti; kad jie nagrinėja 
daugiausia tuos klausimus, ku 
ric paliečia šios dienos gyveni
mą, o ne istoriją ar ką kitą. 
Užtatai musų laikraščius skai
to plačiausios minios paprastų 
darbininkų, luom tarpu kaip 
Kauno teskaito tik daugiausia 
vieni inteligentai. <

Kokią didelę rolę musų gy
venime lošia spauda, rodos, ne 
sunku kiekvienom įsivaizduoti. 
Daleiskime, kad vieną gražią 
dieną ima ir sustoja visi musų 
laikraščiai. Kas tuomet atsi
tiktų? Nugi nepraeitų nei 
mėnuo, kaip Amerikos lietu
vių kultūrinis ir politinis ju
dėjimas sumažėtų dviem treč
daliais. Kai kurios organizaci
jos turėtų vien iš tos priežas
ties pranykti iš žemes pavir
šiaus. Tik per laikraščius 
mes Amerikos lietuviui tepa
laikome vienybę. Per juos kaip 
per kokius šaltinius plaukia 
musų idėjiniai santykiai ten ir 
atgal. Mes esame išmėtyti per 
tūkstančius mylių vieni nuo 
kitų, tečiau, ačiū spaudai, mes 
sužinom vieni . apie kitus. 
Jei laikraštis ką nors parašo 
iš vielinio gyvenimo, mes su
žinom apie tai, o jei neparašo 
nieko, tai reiškia, kad nieko 
ypatingo tenai neįvyko ir gy
venimas plaukia senomis va
gomis. Prie viso šito reikia 
dar pridėti tą naudą, kurią 
teikia spauda, kaipo švietimo, 
kultūros platintoja. Aprašyti 
tą visa, žinoma, nėra galimy-^ 
bes šiam straipsny.

Suprantamas daiktas, musų 
spauda nėra laisva ir nuo tru
kumų. Bet jie prie dabarti
nių sąlygų yru neišvengiami. 
Laikas ir patyrimas daug ką 
pataisys; pataisys geriau, negu 
\ad mes šiandie galim įsivaiz
dinti. „M. V.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, \ 
kad pačios Naujienos 
yra namlingos, '

(Mokytojo John Thomas Scopes byla, Dayton, Tenn., 
; paveikslais)

ADVOKATAI JOHN R. NEAL, BAINBRIDGE COLBY IR CLA- 
RENCE I)ARROW, kurie gina J. T. Scopes, kuris Dayton, Tenik 
yra teisiamas už peržengimą valstijos įstatymų, draudžiančių 
viešose.mokyklose aiškinti evoliuciją.

."Ci.

TEISĖJAS JOHN T. RALSTON, prieš kurį yra nagrinėjama mo
kytojo J. T. Scopes byla dėl skelbimo evoliucijos mokykloje,

WILLIAM JENN1NGS bLyAN, vyriausias prokuroras J. T. Sco
peš byjoje. Bryan yra Zlemokratų vadas, tris sykius buvęs kandi
datu V prezidentus, paskui buvęs valstybės sekretorius, o dabai 
fundamentalistų agitatorius. Jis yra didelis mokslo priešininkas, 
kuris nori, kad vienatiniais įstatymais butų biblija,

i



Antradienis, Liepos 14, 1925 KSUJIENUS, CEfcųp, UI *

CHICAGOS 
ŽINIOS

Rakandu fabrikantai K 
nubausti

83 fabrikantai prisipažino prie 
kaltes ir turės užsimokėti 
$188,000 pabaudos

Dar viena grupė rakandu 
fabrikantu prisipažino prie kal
tės, kad jie peržengė Shermanc 
prieštrustinius įstatymus, pa
darydami tarpusavinę sutartį 
kontroliuoti prekybą ir kelti 
rakandų kainas.

Dabar prisipažinusiais prie 
kaltės fabrikantais yra 83 iš
dirbėjai valgomųjų ir miega
mųjų kambarių sėtų. Tie fab 
rikantai, federalinio teisėjo 
Glife nuosprendžiu, turės užsi
mokėti viso 188,000 pabaudos.

Kiek pirmiau prie kaltės pri
sipažino 50 krėslų fabrikantų, 
kuriuos nubausta 166,000 ir 16 
refrigeratorių fabrikantų, ku 
riuos nubausta 68,000 dolerių. 
Viso buvo apkaltinta 260 ra
kandų fabrikantų. Kiti betgi 
prie kaltės neprisipažino ir jų 
byla bus nagrinėjama^ vėliau. 
Valdžia tikisi pabaudomis iš
rinkti iš tų kompanijų daugiau, 
kaip 500,000 dolerių.

—
Kas buvo, kai Chicagos 

nebuvo?
Kas buvo prieš milionus me

tų toje vietoje, kur dabar ran
dasi Chicaga?

Field muzėjaus geologas Dr. 
Henry W. Niehols sako, kad 
Chicaga (teisingiau, ta viela, 
kur šiandien randasi Chicaga) i 
buvusi bent kelis kartus van
dens apsemta. Prieš kokius 
600,000,000 metų čia šliaužio
ju daugkojai kirminai. Tem
peratūra buvusi irgi ne toki, 
kaip dabar: ji buvusi tropiška. 
Žuvų tais laikais nebuvę. Ne
buvę nė stuburinių gyvulių.

Chicago turi 2,995,239 
gyventojus

Merchants’ Association ap
skaitymu. liepos 1 d., Chicagos 
gyventojų skaičius pašoko iki 
2,995,239 gyventojų. Tuo pa
čiu laiku New Yorko gyvento
jų skaičius siekė 6,103,384.

MOTERYS GALĖS BŪTI JURY 
TEISĖJAIS.

Circuit teismo teisėjas Phi
lip L. Sullivan nusprendė, kad 
moterys gali btui renkamos j 
jury ir įsakė jury komisionie- 
riams Įtraukti ir moteris į jury 
kandidatų sąrašą.

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925

SALUMET GROVE, M 
Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti pik
nike ir lenktynėse.

Bandytai laimėjo $6,500 
vertės brangakmeny
Laikai tikrai mainosi. 'Pir

ma plėšikams ir visokiems ki
tiems kriminalistams buvo ant 
rankų dedami, plieniniai “bras- 
lietai,” o dabar banditai prade
da savo “klientus” prie stul
pų “branslietais” rakinti.

Du jauni vyrukai sekmadie
nį Įėjo į Huffman Brothers Mo
tor Co., 1220 S. Michigan Avė. 
Tai buvo jau jųdviejų trečias 
atsilankymas. Jiedu žiurėjo 
ir bandė automobilius ir nutarė 
pirkti sau auto. Bereikėjo tik 
pinigus sumokėti ir “bill ot 
sale” padaryti. McPherson, 
pardavėjas, įsivedė “pirkėjus” j 
ofisą. Bet čia /‘pirkėjai” pa
rodė, kas iš tikrųjų jiedu yra: 
akimirksniu ant McPhersono 
rankų tapo uždėti plieniniai 
“branslietąi.” Su . Wm. L. 
Ihiffmanu, kompanijos vedėju 
irgi panašiai tapo pasielgta. 
Po to banditai padarė “kratą” 
ir, pasiėmę ią lluffmano $6,500 
vertės aukso ir deimantų, išdū
mė savo keliais.

McPherson šiaip taip prislin
ko prie telefono ir pranešė a- 
pie apiplėšimą policijai. Bet 
kai policija atvyko, tai banditų 
nebebuvo jau nei dvako.

Suėmė keturis plėšikus
Sekęiadienio vakare apie 9 v. 

įsiveržė į M. Carlsono (3650 
(Lexington St.) butą, kuris 
randasi ant pirmo aukšto. Carl
sono šeimos nebuvo namie, tad 
vagiliai manė pasipelnyti. Jų< 
nelaimei,, pastebėjo juos ant an-^ 
tro aukšto gyvenantis Dr. M. 
Baron. Daktaras telefonavo į 
policijos stotį, iš kur pribuvo 
automobilius su policistais. Plė
šikai, bėgdanų iš Carlsono bu
to, įsilaužė į Dr. Barono butą, 
bandydami ten pasislėpti. Bet 
po penkiolikos minučių mušic, 
kai vienas plėšikų tapo sužeis 
tas, policijai pasisekė suimti 
visi vagiliai. Suimta sekami 
plėškai: Mike Muscato, 815 Ga
ribaldi place, vapo pašautas | 
koją; Ralph Orlando, 714 Lytie 
St.; Mike Paletero, 1313 Elburn 
St., ir Joseph Caryse, 711 Mar 
shfield Avė.

Visi suimtieji,. matyti, yra 
italai.

Gavo darbą, bet negalės 
dirbti

James O’Neill, 23 metų, (66 
\V. Vau Buren St.), nutarė tin
kamai prisirengti naujam dar
ini!. Pirmiausia reikėjo skalb> 
niai išplauti. Tad jis nuėjo 
prie ežero, nusirengė ir pradėjo 
plauti skalbinius ir pats save, 
kad galėjus pasirodyti naujoje 
darbo vietoje visiškai švariu. 
Bet saule tiek įkaitino jį, jog 
ant odos pasirodė pūslės, ir jį 
prisiėjo skubiai į ligoninę vežti.

Šunys sukandžiojo 1,496 
žmones

Sveikatos komisionierius Dr. 
Herman N. Bundesen įspėja pi
liečius geriau prižiūrėti šunis. 
Šiais metais jau 1,496 žmonės 
nukentėjo, — juos sukandžiojo 
šunis. Geriausia, sako Dr. Ban
delėm uždėti šunims antsnu
kius, J kad jie negalėtų kąsti.

Mirė antirukytoja
Evans tone mirė Ilenrietta 

Page Gaston, sulaukusi 93 me
tų amžiaus. . Jos duktė Lucy 
(kuri mirė pereitą metą), pasi
žymėjo tuo, jog bėgiu daugelio 
metų vedė griežtą kampaniją 
prieš taboko rūkymą. Ji norė
jo pravesti įstatymus, kuriate 
butų draudžiama tabaką parda 
vinėti. Tačiau manoma, kad 
tikruoju anti rūkymo kampani
jos vadu buvusi senukė Ilęn- 
rietta.

Ilenrietta mirdama prašė, 
kad jos‘ kūnas butų sudegintas 
kremą tori joje, o pinigai, ku 
riuos draugai skiria vainikams, 
privalo nau<|iilgesnį darbą at
liktų būtent: išleisti kampani
jai prieš tabako rūkymą.

Du žuvo nuo auto
mobiliu

Sekmadienį automobiliai Chi- 
cagoje užmušė du ir kelis su
žeidė. Pavieto ligoninėje mi
rė neidentifikuotas žmogus, ku
lį prie Ilalsted ir 14 gatvių su
važinėjo Bauer taksikabas.

Mirė taipgi John Pachola,, 12 
m. amžiaus (2636 W. 21 PI.), 
kurį prieš kiek laiko užgavo au
tomobilius bevažiuojant dvira
čiu. s

Ideališkas oras
Prof. Henry J. Cox sako, kad 

Michigan ežeras Chicagai buvo 
tikrp palaima. Vakar tempe 
ra t u ra, pasak jo butų pasiekusi 
100 laipsnių, jeigu nebūtų pu- 
lęs gaivinantis vėjas iš ežero. 
Ačiū tam vėjui, vakar oras bu
vęs pakenčiamas.

Lieruvių Rateliuose.
Pažaugiyjy lietuvio 

susirinkimas

ODINĖS LIGOS

yra tankiai nepakiančiamas; 
gali būti pergalėti vartojant

SEVERA’S

ESKO
AntiseptiŠkas mostla.

Sutaisytas prašalinimui 
niežejimo ir kitu 
odos irritacijas.

Kaina 50 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

E
VV. F. SEVERĄ CO.

GEDAR RAP1US, IOVVA

Patys bukime ir kviesk i me Vi
sus kitus į pažangiųjų Chicagos 
lietuvių masinį mitingą liepom 
17 d., Lietuvių Auditorijoj.

labai įdomus. Tai bus visuoti
nas pažangiosios Chicagos lie
tuvių visuomenės susirinkimas. 
Tą vakarą susirinks visi pažan
gieji lietuviai apsvarstyti siau
čiančią Lietuvoje klerikalų re
akciją ir kaip su ta reakcija ko
voti; taipjau pakelti savo balsą 
prieš tą reakciją ir užtarti pa
žangiąją Lietuvos visuomenę, 
kurią klerikalai visomis netei
sėtomis priemonėmis puola; ir 
netik pažangiąją visuomenę, bet 
ir visus Lietuvos gyventojus, 
atimdami iš gyventojų pamati
nes laisves.

šis susirinkimas bus tuo įdo
mus, kad jis parodys kiek ištik- 
rųjų mes turime tikrai pažan
gių žmonių, kurie, netik skelbia 
save pažangiais esant, bet ir 
sutinka dirbti dėl pažangos ir 
taipjau kovoti netik už savo, 
bet ir kitų laisvę. O juk čia 
eina kova už Lietuvos laisvę, už 
laisvę musų tėvynės. Tą ko
vą turi paremti visomis savo 
išgalėmis kiekvienas, kuris tik 
skaito save pažangiu ir susi
pratusiu žmogum. Kiek mes 
tokių žmonių turime, pamaty
sime ateinantį penktadienį.

Kiekvieno pažangaus lietuvio 
pareiga yra būti šiame susirin
kime ir pasirodyti, kad jis iš
tik rųjji brangina laisvę ir yra 
pasiryžęs visomis savo jėgomis 
padėti kovoti už ją. Visi penk
tadienio vakare bukime Lietu
vių Auditorijoje. —K. V.

SLA. 134-ta Motery kuo
pa pasitraukė iš 2-ro

Apskričio
Liepos 3 d., McKinley parko 

knygyne įvyko SLA. ‘134-tos 
moterų kuopos mėnesinis susi
rinkimas, kuriame tarp kitko 
delegatės iš SLA. 2-ro apskri
čio., buvusio gegužes 24 d. šių 
metų konferencijoj, išdavė ra 
ĮMirtus (nęs pirmesniam susi-

Ateinančio penktadienio, lie
pos 17 dieną, viešas susirinki
mas Lietuvių Auditorijoje, bus

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMP1C, HOMERIC, LAPLANI), 
PITi’SBURGH, ARABU' siulo*grei- 
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaite.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE \ 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III. 
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ELEKTRA
Šviesą inpajiegą suvedame j senus h* naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje.

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I « c,
A. BARTKUS, Pree.

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

rinkiman delegatėms neatsilan
kius, raportai nebuvo pateikti). 
Dviejų delegačių raportai buvo 
maždaug vienodi, — trečios gi 
pasirodė skirtingas kaip naktį? 
nuo dienos (ketvirta delegatė 
visai neatsilankė). Nežiūrint 
į tai, kad trečioji delegatė viso
kiais budais straksėdama gynė 
2-ro apskričio valdybą ir visą 
Maskvos diktatūrą, susirinki
mas išklausęs visų raportus ir 
viską plačiai apkalbėjęs pirmų
jų delegačių raportus vienbal
siai priėmė, trečiosios gi — a t 
metė.

Po tam buvo skaitytas laiš
kas ir priimtas nuo 2-ro apskri- 
čio laikinosios komisijos. Laiš 
ką apsvarsčius tik vienu (jau

(i ąsa ant 0-to pusi.)

BOLESLOVAS LANAUSKAS
Musų mylimas sūnūs persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
20 mėnesių amžiaus, liepos 13 
d., 1925 m., 3:45 vai. ryto. Pa
liko dideliame nuliudimė tėvą 
Vladislovą Lanauskį ir motiną, 
Barborą Ivanauskienę ir 1 broli 
Joną. Kūnas pašarvotas, 4629 
So. Paulina St. Laidotuves 
jvyks liepos 15 d., 9:00 vai. ry
to iš namų 4629 So. Paulina St. 
į šv. Kryžiaus Bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas į $v. Kazi
miero kapines. Visus gimines 
ir draugus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su-i 
teikti mirusiam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliu<|fe ir pilni gilios siel- 
vartos liekame

Tėvas, motina ir brolis.
Laidotuvėse patarnauja gra

bo! ius Eudeikis, ti/Syards 1741,

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

Didysis Ofisas: {
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS |
4904 W. 14th Str., Cicero. 

Tel. Cicero 8094
L-r-------------------- •—----------------------J

Ar jus žinot, kad
Centralinė telegrafo stotis Kaune 

reportuoja, kad laike 1924 metų ji ga- j 
vo 256,265 telegramų, kuriuose buvo 
viso 2,442,564 žodžių, o 1923 metais , 
tiktai 231.203 telegramų kuriuose bu- L 
vo 2,442,564 žodžių. Ar jus žinotę,' 
kad Helmarai yra geriausios rųšies 
šiandien, taip kaip jie buvo padaryti 
pirmą dieną. Tie patys 100% gryno 
Turkiško tabako. 

\
I !■ | 110 111 ------------- , II III I -

Tel. Lafayette 4228

Pliunbing, Heating
Kaipo lietuviu lietuviams visados i 

patarnauju kuogeriauidai. i
'■ M. Yuška, i

82211 W. 38th 3t- uCblr.go, IH.J

Ar Jūsų Oda Niežti 
Arba Dega

Daug kentėjimų nuo visokių odos 
ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą 4r degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra gerus-nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų. žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t.

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės
ir Goiterio

apžiūrės ligonius irkluos patarimus

Dykai r i
, WESTEKN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kaihpas Congress gatvės.

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro, arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei-, 
kutos institute. Beveik visos ligos 

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausj Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog i 
kraują, sykiu su 
kitomis • gyduo
lėmis dėl viduri
nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią py

dančia jėga, daugumas jų yra fm-

ne-
ir

portuotų iš Europds ir kitų šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
kc ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ii’ 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai gėjas pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma; 
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio . trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir vcueriškas- ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligonineše ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbčjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioi nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke. Sere- 
doi ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12* dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro 
.... ■! .. .. !■/

Dr. W. R.
Register, 

109 N. Dearborn 
St^ 12 augštas 
Draugas kiek
vieno sergan
čio vyro. Mano 
geriausia reko- 
mendąciia ^ra 
daug išgydytų 
ligonių.

_________ y

GYDOME VYRUS
$50 $10

Iki tolimesnio pranešimo gydy
siu sergančius vyrus tokia maža 
kaina kaip $10.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti ? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma-. 
nes dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami- 

‘XųMamg su 
jiagema X-Ray 
ir Mikrosko

po. Jeigu yra reikalas dėl galu
tino ištyrimo ligos ir dėl užtikri- 
rinimo gero gydymo, egzaminuo
jame taipgi kraują, šlapumą ir Lt, 

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 Gyduole,' 914
TIKRA PAGELI1A

{čirškimai tiesiai i gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo vis^p 
medikai^ praktiką, iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi ępeciales interve
nous gyduŲles: Jei bus reikalas 
taipgf pavartoj u naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:30 vakare. Utarninke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė- 
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearborn St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

--------- <-------------------------------------

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Mr. i. Knovvitt Therman had better se. iksu than to stand a n d a rg ue w i i h\o i m. By ThorntonTlsher
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WABJIBNU8,' Chtaųpj, HL Antradienis, Liepos 14,1925

skausmai ir diegliai Lietuvių Raiuiiuose.
VISAME KŪNE

Davatkos susikibo

Mrs. Procktor reportuo- 
ja, kad ji gavo gerą pagelbą 
vartodama Lydia E. Pink
liam s Vegetable Compound.

Sharpsburg, Pa. — “Aš rekomen
duoju Lydia E. Pinkham’s Vegetable 

Compound dėl ken- 
čiančių moterų. Aš 
išvartojau jų ketu
ris butelius ir aš 
dabar jaučiu 100’ 
nuošfrnčių geriau. 
Aš buvau labai 
silpna ir neturėjau 
apetito,* ambicijos 
ir buvau pavalgu-J 
si visuomet. i.„ 
turėjau dieglius iri 
skausmus visame

Maruuctte Parke tarp pagir
tų katalikių moterų yra niado- 

žinomu) balsu prieš, nutarta, ie šmeižti vieną kitą.
kad SLA. 131-ta moterų kuopa 
pasitraukia iš 2-ro apskričio,

'nes kiekvienam švaresniam 
žmogui, o ypatingai moterims, 
gėda yra dalyvauti ten, kur 
vartojama, biaurųs koliojimo ir 
keiksmo žodžiai ir mindžioja
mos narių teisės.

Taipgi nutarta dalyvauti iš 
2-ro apskričio . pasitnrukusių 
kuopų konferencijoj liepos 26 
d., kurion išrinkta penkios kuo-

Ąg pos delegatės.

(Tąsa nuc 5 pusi.)

K. Katkevičiene.
kūne ir taipgi tankiai turėjau galvos 
skaudėjimus. AŠ pamačiau jūsų skel
bimą laikrašty “Pittsburgh Press” ir 
sumaniau pabandyti jas. Man jos la
bai pagelbėjo ir aš rekomenduoju jus 
<lel moterų nuo visokių ligų”. — Mrs. 
J. H. Prockter, Box 1, East Liberty 
Station, Pittsburgh, Pa.

Tokie laiškai patvirtina gerumą 
Vegetable Compound. Tos moterys 
žino iš praktikos kokią pagelbą jos 
gauna. Jų laiškai parodo dideli norą 
pagelbėti ir kitoms moterims kurios 
kenčia nuo panašių trubelių. Tegul 
tie patyrimai pagelbsti jums—dabar.

Paskutiniame vajuje moterų pirkė
jų šio produkto, 98 iš 100 rąportavo, 
kad ios gavo pagelbą vartojant Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compond. 
Jos yra parduodamos visur pas aptie- 
korius.

Sinodas
Nauja draugija.

NORT RMAN

Trečiadienį, 
vai. ryto įvyko Lietuvių^,tautos 
katalikų bažnyčios neprigul- 
mingųjų kunigų suvažiavimas. 
Suvažiavimas laikyta Asbury 
bažnyčioje, 'Pa mėli Avė. prie 
31 gatves.

Iki pietų buvo tik registra
vimas, o jų seimas prasidėjo 
pusė po pirmai po pietų. Tiks
lą^ šio pirmojo seimo buvo 

visų ku-
Sinodą.' 
neorga-

TEN IR
TĘS

ATGAL LAIVAKOR- 
NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVA
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai

Svetimšaliai grjždami į 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
a r ba prie vietinių agentų

Lai PAIN- 
F-XPELLERIS 

. Praveja Skausmus! 
Trinkite greitai taip, kadIJ/iT ---‘“■F. MB Jis

UUf stebėtinas hnimentas persisunktu 
Per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Fain-Expelleris palengvina kraujo

‘ 111 su kepimą ir atsteigia normali
kraujo tekėjimą giliomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. A D. RTCHTER & CO.
Berry & South 5th Sts. .

B rook!y n, N. Y.

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos
Ligos I Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsnhenamine ir Luescide gy 
d y m ai 

įM* ą riausi

Dr. B. M. Rom 
35 $. Dearborn St

yra ge- 
ir tikriau- 
išgydymas 

nuo kraujo suiri
mų ir Sifilio. Del 
labai didelio skai
čiaus atsilanky
mo ligonių pas 
Dr. Ross gydymo 
tų ligų, jis galėjo 
atpiginti 
nuo

kainas

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yr:. 
skirta dėl sergančių.

SPECIALI8 GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymas nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, Šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
dėl gydymo tų ligų.
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausį gydymą nuo tų ligų.
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės dėl Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crilly Namas

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. 

Pauedėly, Seredoi ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

pa

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir 

bučefne iš priežasties išvažia
vimo iš Chicagos. Kas nu
pirks, tas laimes.

4600 So. Sacramento Avė.
Tel. Lafayette 3723

PARSIDUODA labai geroj 
vietoj Ice Cream Parlor su mo- 
derniškiausiais įrengimais.

173? S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI medinis na

mas S metu senumo, 4 ir 4 
kambarių, ir 3 kambariai pa- 
dogė. Aukštas beizmentas, 2 
karų garadžius. Viskas įtaisy
tas pagal vėliausios mados. 
Randasi Brighton Park.

PARDAVIMUI dviejų fami- 
lijų namas, 4 ir 4 kambarius. 
Aukštas beizmentas, graži vie
ta. Randasi Brighton Park.

Užsimušė lietuviu vaikas' ISRENDAVDJIMUI
RENDON, 4, 5 ir 10 kamba

rių apartmentai, 3430 S. Ilalst- 
ed St. Išdekuoruosime pagal 
rendauninko norą. Rendos nuo 
$30 iki $60.

Tel. Hyde Park 2976

Praeitą sekmadienį nuo ant
ro aukšto nupuolė B. Jonaus- 
kas (4629 fto. Paulina St.) ir 
mirtinai susižeidė. Jonauskas 
buvo vos 1 metų ir 8 mėnesių 
amžiaus. Jis žaidė ant “por-

Ž. gyvenanti ant Washtenaw 
Avė., čigoniškais žodžiais susi- 
žodžiavo su kaiminka K. gyve
nančią ant Fairfield Avė. Po 
trumpo laiko įsikarščiavusios 
susi kybo į plaukui ir apsikulė 
nėr veidus. (Rodos, galėjo nusi
žeminti: nueitj, I bažnyčią išpa
žinties ir vėl gyventi, kaip sa 
ko katalikiškai, bet kur tau, —• 
mat, ne taip katalikiškai).

Ž. tuojau susirgę, kreipėsi į 
gydytoją ir patraukė savo prie
šę teisman. Liepos 7 dieną į- 
vyko teismas, l>et padavėja by
los nepribuvo. Teisėjui užklau
sus jos liudytojas, ką jos ži
nančios apie peštynių įvykį ii 
kodėl nėra bylos padavėjos, pa
starosios paaiškino, kad jos ne
matė, kada mušėsi, bet buvu
sios lankyti savo draugės, tai 
ji sunkiai serganti. Del muš- 
tinių<u|<ilusi ypatinga liga, ir 
esanti ligoninėje, bet 10 vai. at
vyksiąs teismo salėn gydytojas 
ir kaipo liudytojas pranešiąs 
teismui apie jos sveikatos sto- 
vj...

Praėjo ir 12 vai., bet nei 
dytojas nei bylos padavėja 
pribuvo.

Norėta bylą likviduoti, 
pagaliaus tapo atidėta 
niam sprendimui, 
abi “davatkos” i 
liudytojų ir gal advokatų, o 
apieliūkinės jų draugės irgi, ga
limas dalykas, kad susipeš dėl 
jų bylos laimėjimo, besiginči- 
damos.

į Tos pačios “davatkos” balsiai 
giriasi, kad jei ne tikėjimo mo
kytojai ir netikintieji žmonės, 
tai žmonija visai pasileistų, ir 
išsimuštų, bet kol kas Mar- 
(|uette Parke tariamieji bedie
viai nė bažnyčios reikalauja 
skubiai statyti, nė policijos gai
šina, nė į teif/nus tamposi, bet 
ramiai gyvena.

“Dievobaimingiesiems” —tai 
vieni rūpesčiai ir piepuoliai. Be 
dieviai su jais neužsiima, tai pa 

Itys pešasi tarp savęs; ant žo
linės daugybės rūpesčių; dcl 
(bažnyčios ir klebono, dėl poli
cijos ir teismų, advokatų ir liu
dytojų, o po mirties vėl rūpes
čiai <lel dangaus ir dėl praga
ro....

Pranešimai
- __k__ i________

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAI I’YK IK TURfiK

I

SIŪLYMAI KAMBARIU

sąvnitę, kas dvi

ir
IŠRANDAVOJIMUI labai puikus 

kahibarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyram:*., pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Tolephone Roosevelt 
8500, Box 566.

iry
li e-

sutverti susivienijimą 
nigų bei parapijų — 
nes iki šiol jie buvo 
nizupti.

Seimas pradėta y su 
mu. Visiems sustojus, 
kun. Geniočiui ir pianuojant 
kun. Karšiui visi sugiedojo Lie
tuvių Tautos Bažnyčios himną 
(muzika Šimkaus).

Seimą atidarė kun. Žukaus
kas, kuris sukalbėjo ir maldą. 
Perstatytas kalbėti arcivysku- 
pas Carfora, I). D. Kalbėjo an
gliškai. Visi, kiti delegatai ku
nigai kalbėjo angliškai po 5 
minutes. Jų kalbos buvo vi
sokio turinio.

Užsiregistravo: arcivyskupas 
Carfora, jo raštininkas kun. 
C. Miglioli; kun. Xavcrs Žu
kauskas, šv. Petro ir Povilo,' 
Oakley ir 22 PI. Chicago, III. ( 
kk‘bonas; kun. F. A. Mikniaus-) 

s parapijos 
Park, III., 

Šv. Kryžiaus 
\Vestville, 

Geniotis, šv. 
Parnell ir 31 

III.; kun. R. 
St. Linkus,

Chicago, III. Kun. L. S. Bro'pos 17 d. bukime visi pažangių- 
do\vich iš VVestville, III. pri-'jų Chicagos lietuvių visuotina- 
siuntė tik laišką. »|me susirinkime Lietuvių Audi-

Tvarkos vedėju išrinkta kun. torijoj.

kas, širdies Jėzai 
klebonas, Melrose

parap. klebonas, 
III.; kun. S. A.
Jono bažnyčios, 
gatvės, Chicagos,

progra-
vedant

bet 
toles- 

š i nogi tarpu 
ieško gabesnių 

gal advokatų

—Juodas Varnėnas.
Ginkime Lietuvos laisvę! Lie-

Mikalauskas. Raštininku — 
kun. Genotis.

Nutarta sutverti Sinodas. 
Sinodas pagamins diplomus sa 
vo kunigams, ant kuriu pasira
šys vyskupas ir Sinodo valdy
ba. Sutverta Sinodo fondas. 
Užtvirtintos tautiškomis 
temis: Lietuvos

PRANEŠIMAS
Visiems savo drau

gams ir pažįstamiems, 
kurie turėjote visokius 
reikalus ir naudojotės 

patarnavimais.šven'mano 
nepriklauso- šiuomi pranešu visiems 

myVės diena, Vaikų diena, Mo- gerbiamiems mano Tė- 
tinos diena ir Tėvo diena. Si- * ' “ ...........
nodas riš visus klausimus ir 
juos patvirtins.

Sinodo valdyba bus vieniems 
metams. Pirmininku išrinkta 

Geniotis, raštininku — 
Mikalauskas ir kasierium 
P. P. Zulink. Misijonie- 
išrinkti: kun. Žukauskas 

ir .kun. 
tvarkys 
kalbėta 
bet jis 
nepripažino, 
turėti savo tikrąjį lietuvį tau
tietį vyskupą. Kai kurie kuni
gai skundėsi, kad Lawrence’o 
kunigas esąs per “slo»w” — 
neatsako laiškus nė savo para- 
pijonams neperduodąs. Nutar
ta, kad arcivyskupas nešventy- 
tų kunigų be žinios Sinodo. Vi
si Sinodo principai, įstatai ir lenktynėse prašomi tuojaus at- 
protokolas su visais jų laiškais sišaukti į Naujienų raštinę ir 
Sinodo reikale, busią atspaus 
dinta brošiūroje. Suikalbėjus 
arcivyskupui Carforai maldą, 
6 vai. vakare Sinodo seimas 
užsibaigė.

Tą patį vakarą 8 vai. 
prakalbos su dainomis. 
Geniotis buvo pirmuoju 
tojum. Visi kiti kunigai 
jo trumpai. — Rep.

kun. 
kun. 
kun. 
riais

Linkus. Seminariją 
patsai sinodas. Buvo 
apie vyskupą Gritėną, 

esąs nuo lenkų, tai jo 
Jie tikisi ateitv

• mėjams, kad apleidžiu 
I Chicagą, ant dviejų sa- 
' vaičių laiko. Išvažiuosiu 
Ketverge, Liepos 16 d.. 
Vaistynė bus • atdara 
kaip visada. Kurią pri
žiūrės Charles Rama- 
shauskas. Su pagarba,

K. S. Ramashauskas.

REIKALINGA 6 FORDAI
3 tourjng karai su “self starte

riu” ir 3 touring karai su 
“krenkeriu”.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose

įvyko
Kun. 

kulbė* 
kalliė-

užsiregistrudti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali jūsų For- 
dukas! -r

Tos didelės lenktynės įvyks 
Rugpiučio 9 d., 1925 
Calumet Grove, 
Blue Tsland, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

Kas sąvnltę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jusų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. <. 
Iš čia jus galite pasiimti Hile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės, 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. RypkeviČius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo fO ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

Protesto mitingi) rengia Chicagos 
lietuvių piogresyvės visuomenės Ben
dras Komitetas, penktadienyje, liepos 
17 d., 1925 
Auditorijoj, 
Chicago, III

Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes 
jau esam girdėję iš laikraščių prane
šimų, kas dabar darosi Lietuvoj. Val
dančioji partija (krikščionys demo
kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
ciją, suvaržė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo 
tris opozicijos atstovus ir įvedė mir
ties bausmę. Mes, Amerikos lietu
viai, negalim ramiai į tai žiūrėt, bet 
turime pakelti savo balsą, šituo tik
slu ir yra rengiamas šis masinis 
protesto mitingas. Bus geriausi kal
bėtojai, kurie visą reikalą geriausia 
išaiškins. Taipgi bus ir gralis mu- 
zikalis programas.

Kviečiame 
siiinkti!

m., Chicagos Lietuvių 
3135 So. Halsted , St, 
Pradžia 7 vai. vakare.

kuoskaitlingiausiai su- 
Bendrpsis Komitetas.

Liepos 14 <1., 8 vai. va- 
kambariuose 10900 So.

Roseland.
kare Aušros
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų* susirinkimas. Delegatai 
ir delegatės atsilankykite paskirtu 
laiku, nes bus svarstoma Sąryšio 
svarbus reikalai.

J. Tamašauskas, sekr.

Visuotinas Vilniaus Vadavimo Ko
miteto nnrių susirinkimas {vyks tre
čiadieny, liepos 15 d., 8 vai. vak. Mil-

Kviečiame visus dalyvauti tame 
susirinkime, nes reikės aptarti nepa
prastai svarbiu klausimų.

— Valdyba.

įvairus skelbimai
Tel. Lafayette 5153*6438

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO.r

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojani. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus Ir t. t.

3149 So Halsted St.
j. S. RAMANOIONIS. Prez..

I --- II 1 ' BI , I ■! II <**
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The Guarantee Auto Electric, 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetas, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wabash Avė., 
Tel. Victory 7874L ....  .......... .... -J

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Ix>ng distance handling. 

Turimo daug metų patyrimų.
8400 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 ros.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. , Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

BRIGHTON PARK DECORATOR 
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

JIESKO DARBO

PARSIDUODA Restoranas 
pigiai, nes saviųinkas turi du 
bizniu.

/Klauskite
STENLEY SIMON
Tel. Pullman 6995

PAJEŠKAU darbo barbernej, 
vakarais ir dienoms. Jei 
»reikalinga praneškite.

JOE. KER.
3213 So. Auburn Avė.

kam GULBRANSEN Grojiklis Pia
nas, 88 notų, moderniški keisai, 
su benčiumi ir 50 rolių, kaina, 
$160. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms. 812^ W. 63rd 
Street lst floor.

PARDAVIMUI 4 ir 4 kam
barius, medinis namas, 9 me
tų senumo. Randasi 4062 So. 
Maplewood Avė. Kaina $4,800.

PARDAVIMUI nauji namai 
po 5 jr o kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, neto
li mokyklų, parkų ir biznio 
praperčių, ant 66-tos ir Fair
field Avė.

PAJEŠKAU darbo į keptuvę 
už pirmarankį* darbininkų prie 
juodos, baltos duonos ir keksų.

šaukit be kerį
Phone Yards 2595

PAJEŠKAU darbo prie buče- 
rio ,tu riti 5 metų patyrimą.

Atsišaukite
L. DAUGAITLS

3429 So. Leavitt St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA —
Čiperių prie casting mašinų.

Atsišaukite
Chicago Steel Foundry Co.

3720 So. Kedzie Avė.

REIKIA —
Vyrų darbui prie beiling pre

so. Turi būt patyrę.
AMERICAN SALVAGE CO.

2314 W. Lake St.

REIKALINGAS virėjas (Rū
korius), nuo 3 po pietų iki 1 
vai. naktį. Gera mokestis,

Atsišaukite
1841 So. Halsted St.

REIKIA —
Stiprių vyrų, nuolat darbas,

gera mokestis.
Atsišaukite

UNITED MILLS CO.
321 So. Jefferson St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 kavalkų parlos 

setas, mahogany skurinis apmušalas, 
viena geležinė lova, springsai ir mat- 
rasas. 
duos, 
dieną

Parduosiu už tiek, kiek kas 
Savininkų galimu rasti visą

3101 So. Morgan St.
Aptiekoje

5 KAMBARIŲ rakandai' turi 
būt parduoti tuojaii, jie yra kaip 
nauji. Parloro setas, virtuvės 
setas, ice box, pianas, fonogra
fas. Bargenas. Parduosiu da
limis, 5544 S. Lincoln St. 1.

AUTOMOBILIAI
TURI BŪTI greitai parduos 

tas automobilius Jewet Sedan, 
už $675.

Galima matyti visada.
3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PLAYEJU PIANAS, vartuo

tas 3 savaites, 25 rolės, ben- 
čius, už $165.00.’ Ant lengvų 
išmokėjimų.

3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 bal
ti krėslai, biliardų stalas, cigarai, ne
svaiginami gėrimai. Turi būt parduo
tas šitą savaitę jūsų pačių kaina.

Savininkas apleidžia miestą.
62B E. 67. Str.
Fairfax 2836

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė labai pigiai tik už $1400.00. Tu
riu dvi krautuves nepajiegiu tvarkyti 
abiejų. 4 ruimai pagyvenimui, vie
ta apgyventa visokių tautų; biznis 
cašh.

Atsišaukite
2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI 6 ir 6 kam
barių nauji namai, dabar tik 
budavojami, įtaisyme pagal 
tamstų reikalavimo. Mes šitus 
visus namus parduosime kaip 
pigiausiai galime, arba mainy
sime ant senų namų ar lotų.

GERA PROGA pirkti krautuvę, 
grosernę, ice cream, saldainių, papso, 
cigarų .tabako, molto. Biznis geras, 
renda $45.00, ilgas lysas, 4 kambariai 
gyvent ir maudynė; turi būt parduo
ta j tris dienas.

5702 So. Racine Avė.
Telefonas Wentworth 2475

PARDAVIMUI restaurantas, ge
roje vietoje, galima uždirbti daug 
pinigų, pigi renda, ilgas lysas, gera 
priežastis pardavimui. Imkit Madi- 
son arba Lake St. karą.

AMERICAN RESTAURANT 
520 St. Charle Road, 

Mayvvood, III.
- ----- ---

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj ant biznio 
stryto ,visokių tautų apgyventa, 
parduosiu pigiai ir greitai, ba 
turiu kitą užsiėmimą.

2119 So. Halsted St.

PARDAVIMUI naujas biz
niavęs namas, storas, 4 kam
bariai iš užpakalio storo, 6 
kambariai flatas, karštu van
deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu ant 
mažesnio namo ar lotų.

— •

NAUJAS mūrinis, bizniavas 
kampinis namas, didelis što- 
ras, 6 ir 6 kambarių flatai, tik 
3 metų senumo, įtaisytas pa
gal vėliausios. .mados. Biznis 
yra bučernė ir grosernė; biz
nis išdirbtas ir geriausias 
Brighton Park. Atvažiuokit 
pamatyti patys. Parduosime 
ar mainysime ant private na
mo.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, geroj vietoj. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
automobiliaus arba*ant namo.

šaukite per tel.
BoulevArd 10185

EXTRA BARGENAS!
Pardavimui medinis, vieno meto 

senumo, 5 kambarių bungalow, su 
visais paskiausios mados {taisymais. 
Savininkas priverstas apleisti mic; 
stą. > /

1418 — 51st Avė.
Cicero, III. '

PARSIDUODA RESTORANAS
Sena vieta lietuvių kolionijoj.

Biznis gerai išdirbtas. Renda 
pigi. Lysas ilgas.

šaukit telefonu:
x Roosevelt 2174

KENDŽIŲ ir ice cream krau
tuvė parsiduoda. Biznis eina 
gerai. Pigi renda. Parduodu, 
nes turiu kitą biznį. Kaina $300.

6251 So. St. Louis Avė.
50 pėdų* nuo 63čios gatvės

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant 
mažo namo.

Atsišaukite
3307 Wallace St.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų (saliunas), pirmos klasos 
su laisfiems.

Atsišaukite
2445 W. 47th St.

UAMAI-ZEME
•DIDELIS BARGENAS, pinigų ne

reikia daug, parsiduoda 5 ruimų na
melis ir 4 lotai, kas pirmas tas lai
mes, nes priežastis pardavimo yra 
svarbi, galima karves laikit; darbi
ninkui žmogui didelė pagelba Čionais 
gyventi. Vieta randasi Clearing mie
stelio. Atsišaukiu pas J. Laurinaitis, 
6100 W. 64th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi {rengimai kas prie 
namo reikalingi, kaipa $8100, {mo
kėti $2000, likusius $50 i mėnesj už
baigtas bus July 1, arba mainysiu j 
lotą.

Savininkas
633.8 So. Mozart St.

DU LOTAI ant 65-to St., tarpe 
Hamlin ir Springfield Avė. ’ Parsi
duoda labai pigiai. Lotų priekis į 
pietus, visi įtaisymai. Laukiama di
delio kainų kilimo toj apielinkėje. 
Galimu būdavot! tuojaus ar parduoti 
vėliaus, kada kainos pakils. Savinin
kas parduoda todėl, kad reikalingi pi
nigai kitam bizniui. Galima pirkti 
su mažu {mokėjimu.

Klauskit šmotelio ’
1739 So. Ralsted St.

PUIKUS karčiamos namas su vie
nuolika ruimų ir visais rakandais 
(Fixtures) parsiduoda visai už žemą 
kainą, arba ant rendos, labai geroje 
vietoje, Lietuvių apgyventoje Kolio- 
nijoje, Kenosha, VVisconsin.

WM. BEL1NSKI, ' 
905 Wictory Street, 

Waukegan, III.

PARDAVIMUI 5 kambarių cotage, 
didelis aukštas, • miegamieji porčiai, 
fornisu apšildomas, dviejų karų ga
radžius. Parduoda ^aviniokas.

Atsišaukite
6612 So. Oakley Avė.

2 FLATŲ medinis namas, 704 So. 
Artesian Avė., 5-6 kambarių, lotas, 
30x125 pėdų, furnace šildomas, 2 ka
rų garažas, kaina, $10,000, cash, 
$3,0000.

W. H. O’BRIEN,
1906 So. Robey St.,
’ Republic 0174

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. laibai gra- 
židje vietoje, geroje biznio ir indus
trijos vietoje, Halsted netoli 22 St. 
Daromas geras biznis. Parduosiu 
namą su restaurantu .

Atsišaukite
RADZIK & CO.,

1826 So. Halsted St. 
Arba prie savininko, 
2138 So. Halsted St.

MOfiTGECHI -PASKOLOS
ANTRI MORG1ČIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus. • 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6788.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS •
Kainų laike vasarosr mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager
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skausmai IR diegliai Lietuvių Raieiiuose.
VISAME KŪNE „w-—

------------------- I
Mrs. Procktor reportuo- žinomu) balsu prieš, nutarta,

Davatkos susikibo
Maniuctte Parke tarp pagir

tų katalikių moterų yra mado
je šmeižti viena kitą.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI groserne ir 

bučefnė iš priežasties išvažia
vimo iš Chicagos. Kas nu
pirks, tas laimės.

4600 So. Sacramento Avė.
Tel. I^afayette 3723

PARSIDUODA labai geroj 
vietoj Ice Cream Parlor su mo- 
derniškiausiais įrengimais.

173$ S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

NKMAI-2EME
PARDAVIMUI medinis na

mas 8 metų senumo, 4 ir 4 
kambarių, ir 3 kambariai pa
stogė. Aukštas beizmentas, 2 
karų garadžius. Viskas įtaisy
tas pagal vėliausios mados. 
Randasi Brighton Park.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON, 4, 5 ir 10 kamba

rių apartmentai, 3430 S. Ilalst- 
ed St. Išdekuoruosime pagal 
rendauninko norą. Rendos nuo 
$30 iki $60.

Tol. įlydė Park 2976

SIŪLYMAI KAMBARĮ^
IšRANDAVOJJMUI labai puikus 

kahibarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyram:-., pat lietuvių širdyj ant 
Bridgeporto, gera šviesa, venteliacija 
ir karštas vanduo pačiame kambary
je. Atsišaukite j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Tolephone Roosevelt 
8500, Box 566.

įieško darbo

Užsimušė lietuviu vaikas
Praeitą sekmadienį nuo ant

ro aukšto nupuolė B. Jonaus- 
kas (1629 f>o. Paulina St.) ir 
mirtinai susižeidė. Jonauskas 
buvo vos 1 metų ir 8 mėnesių 
amžiaus. Jis žaidė ant “por- 
čiaus”, iš kur ir nupuolė.

Pranešimai
- —i------------------

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TtJRftK

/ /

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar ka.s mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. Čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: ,
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų I’. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. RypkeviČius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto i|ęi 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo fO ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

ž. gyvenanti ant \Vashtenaw 
Ave„ čigoniškais žodžiais susi- 
žodžiavo su kaiminka K. gyve
nančią ant Fairfield Avė. Po 
trumpo laiko įsikarščiavusios 
susikybo j plaukui ir apsikulė 
oer veidus. (Rodos, galėjo nusi
žeminti: nueitj. j bažnyčią išpa
žinties ir vėl gyventi, kaip sa 
ko katalikiškai, bet kur tau, — 
mat, n*' taip katalikiškai).

Ž. tuojau susirgo, kreipėsi į 
gydytoją ir patraukė savo prie
šę teisman. Liepos 7 dieną į- 
vyko teismas, bet padavėja by
los nepribuvo. Teisėjui užklau- 

. sus jos liudytojas, ką jos ži
nančios apie peštynių įvykį ir 
kodėl nėra bylos padavėjos, pa
starosios paaiškino, kad jos ne- 

( matė, kada mušėsi, bet buvu
sios lankyti savo draugės, tai 

' ji sunkiai serganti. Del muš
tinių kilusi ypatinga liga, ir 
esanti ligoninėje, bet 10 vai. at
vyksiąs teismo salėn gydytojas 
ir kaipo liudytojas pranešiąs 
teismui apie jos sveikatos sto- • • vi...

• Praėjo ir 12 vai., bet nei 
dytojas nei bylos padavėja 
pribuvo.

I Norėta bylą likviduoti, 
pagaliaus tapo atidėta toles
niam sprendimui, šiuogi tarpu 
abi “davatkos” ieško gabesnių 
liudytojų ir gal advokatų, o 
apielinkinės jų draugės irgi, ga
limas dalykas, kad susipeš dėl 
jų bylos laimėjimo, besiginči- 
damos.

| Tos pačios “davatkos” balsiai 
giriasi, kad jei ne tikėjimo mo
kytojai ir netikintieji žmonės, 
tai žmonija visai pasileistų. ir 
išsimuštų, bet kol kas <Mar- 
ųuette Parke tariamieji bedie
viai nė bažnyčios reikalauja 
skubiai statyti, nė policijos gai- 

, šina, nė į teismus tamposi, bet arcivvskupas . . *. ramiai gyvena.
jo ra. inin as un.i “Dievobaimingiesiems” —tai 

\avors z u* ’ •
ir Povilo v*en* rūpesčiai ir piepuoliai. Be 

’ dievini su jais neužsiima, tai pa 
'Įtys pešasi tarp savęs; ant že- 

.. Jinės daugybės rūpesčių; dėl 
l^^Pi-1^8 bažnyčios ir klebono, dėl poli- 

. ‘ ’ ’’ ei jos ir teismu, advokatų ir liu-sv. kryžiaus ,' . . • -i... . -.i įdytojų o po mirties vėl rūpės- Westville.I a. d g jr del 
Geniotis, sv.l

i, Barneli ir 31 
gatvės, Chicagos, III.; kun. B. 
N. Baršys ir kun. St. Linkus, 

Bro 
pri-'jų Chicagos lietuvių visuotina

mi me susirinkime Lietuvių Audi- ' • 1 • • •

ja, kad ji gavo gėrę pagelbą kad SLA. 134-ta moterų kuopa 
vartodama Lydia E. Pink- pasitraukia iš 2-ro apskričio, 
hani’s Vegetable Compound.’nes kiekvienam švaresniam 

žmogui, o ypatingai moterims, 
geda yra dalyvauti ten, kur 
vartojama, biaurųs koliojimo ir 
keiksmo žodžiai 
mos narių teisės. 

Taipgi nutarta 
apskričio .

Sharpsburg, Pa. — “Aš rekomen
duoju Lydia E. Pinkham’s Vegetable

Compound del ken
čiančių moterų. Aš 
išvartojau jų ketu
ris butelius ir aš 
dabar jaučiu 1001 
nuošimčių geriau. O-rn 
Aš 'buvau labai , , ..... „ ,
silpna ir neturėjau kuopų konferencijoj liepos 26 
apetito# ambicijos (į kurion išrinkta penkios kuo- 
ir buvau pavargu-l... de|efri(tgg. *

—K. Katkevičienė.
si visuomet. Aš Pos 
turėjau dieglius ir! 
skausmus visame'

kūne ir taipgi tankiai turėjau galvos 
skaudėjimus. Aš pamačiau jūsų skel
bimą laikrašty “Pittsburgh Prešs” ir 
sumaniau pabandyti jas. Man jos la
bai pagelbėjo ir aš rekomenduoju jas 
dėl moterų nuo visokių ligų”. — Mrs. 
J. H. Prockter, Box 1, East Liberty 
Station, Pittsburgh, Pa.

Tokie laiškai patvirtina gerumą 
Vegetable Compound. Tos moterys 
žino iš praktikos kokią pagelbą jos 
gauna. Jų laiškai parodo dideli norą ; 
pagelbėti ir kitoms moterims kurios 
kenčia nuo panašių trubelių. Tegul 
tie patyrimai pagelbsti jums—dabar.

Paskutiniame vajuje moterų pirkė
jų šio produkto, 98 iš 100 rąportavo, 
kad ios gavo pagelbą vartojant Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compond. 
Jos yra parduodamos visur pas aptie- 
korius. j j.

NORT RMAN
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVA
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai__________

Svetimfialiai Rrjždami Į 12 Į 
mėnesių neturi jokių kliūčių |

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmus!
Trinkite greitai taip, kad ii, 
stebėtinas linimentas persisunktu 
per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleri, palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekžjimą gjslomia.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad butu 
Inkaro vaizbalenklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts. , 

Brooklyn, N. Y.

Kraujo Suirimai
Slaptos I Užkrečiamos 
Ligos | Ligos

Gydomos geriausiu ir pasekmingiau- 
siu metodu

Nauji Arsnhenamine ir Luescide gy- 
dymai yra ge- 

/Py Ą riausi ir tikriau-
Lff sis • išgydymas
g'. Kįįjk nuo kraujo suiri-

mų ir Sifilio. Del
Va1 jCSh ^elio skai- 

čiaus atsilanky-
ino Pas

R°ss Ky<iym° 
Ub tų ligų, jis galėjo 

I Dr. B. M. Rom atpiginti kainas 
35 S. Dearborn St nuo

$12.50 iki $5.00 
Delei pasekmingų rezultatų ir labai 
žemų kainų, atsilanko labai daug 
žmonių. Tūkstančiai jau yra pasveikę 
ir yra laimingi.
Dešimtis gydymo kambarių yr:. pa
skirta del sergančių.

SPECIALIS GYDYMAS 
už PUSĘ KAINOS 

Gydymais nuo užnuodijimo Kraujo, 
Pūslės, šlapumo ir Chroniškų Ligų 
Viena geriausiai įrengtų institucijų 
del gydymo tų ligų. 
Trisdešimtis metų nuolatinės prakti
kos yra garantija, kad jus galite gau
ti geriausj gydymą nuo tų ligų. 
Pasitarimas ir Egzaminacija Dykai 
Reikalaukite knygelės del Specialių 

Ligų. Duodamos veltui.
Vyrų priėmimo kambarys, 506—Mo
terų priėmimo kambarys, 508—Kal
bame visokias kalbas

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St., kamp. Monroe, 

Chicago.
Penktas aukštas, Crillv Namas 

25 metai tame Name
VALANDOS:

Kasdien nuo 10 ryto iki 5 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Pauedėly, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

ir mindžioja-

dalyvauti iš 
pasitraukusių

Sinodas
Nauja draugija.

10

PARDAVIMUI dviejų fami- 
lijų namas, 4 ir 4 kambarius. 
Aukštas beizmentas, graži vie
ta. Randasi Brighton Park.

PARSIDUODA Restoranas 
pigiai, nes saviąinkas turi du 
bizniu.

/Klauskite
STENLEY SIMON
Tel. Pullman 6995

PARDAVIMUI 4 ir 4 kam
barius, medinis namas, 9 me
tų senumo. Randasi 4062 So. 
Maplewood Avė. Kaina $4,800.

Trečiadienį, liepos 8 
vai. ryto įvyko Lietuvių 
katalikų bažnyčios 
mingųjų kunigų suvažiavimas. 
Suvažiavimas laikyta Asbury 
bažnyčioje, Pameti Avė. prie 
31 gatves.

Iki pietų buvo tik registra
vimas, o jų seimas prasidėjo 
pusė ix) pirmai po pietų. Tiks
lą^ šio pirmojo seimo buvo 
sutverti susivienijimą visų ku
nigų bei parapijų — 
nes iki šiol jie buvo 
nizuoti.

(1
tautos

neprigul-

Sinoda.
neorga-

progra- 
vedant

gy- 
ne-

bet

PAJEŠKAU darbo barbernej, 
vakarais ir dienoms. Jei kam 
ireikalinga praneškite.

JOE. KER.
3213 So. Auburn Avė. .

PAJEŠKAU darbo į keptuvę 
už pirmarankį darbininką prie 
juodos, baltos duonos ir keksų.

šaukit bekerį
Phone Yards 2595

GULBRANSEN Grojiklis Pia
nas, 88 notų, moderniški keisai, 
su benčiumi ir 50 rolių, kaina, 
$160. Išmokėjimais atsakan
tiems žmonėms. 8121/2 W. 63rd 
Street Ist floor.

PARSIDUODA groserne ir bučer- 
nė labai pigiai tik už $1400.00. Tu
riu dvi krautuves nepajiegiu tvarkyti 
abiejų. 4 ruimai pagyvenimui, vie
ta apgyventa visokių tautų; biznis 
cašh.

Atsišaukite
2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI nauji namai 
po 5 jr 5 kambarius, įtaisyti 
pagal vėliausios mados, neto
li mokyklų, parkų ir biznio 
praperčių, ant 66-tos ir Fair
field Avė.

PARDAVIMUI 6 ir 6 kam
barių nauji namai, dabar tik 
budavojami, įtaisyme pagal 
tamstų reikalavimo. Mes šitus 
visus namus parduosime kaip 
pigiausiai galime, arba mainy
sime ant senų namų ar lotų.

Seimas pradėta t su 
m u. Visiems sustojus, 
kun. Geniočiui ir planuojant 
kun. Baršiui visi sugiedojo Lie
tuvių Tautos Bažnyčios himną 
(muzika Šimkaus).

Seimą atidarė kun. Žukaus
ką?, kuris sukalbėjo ir maldą. 
Perstatytas kalbėti arcivysku- 
pas Carfora, I). D. Kalbėjo an
gliškai. Visi, kiti delegatai ku
nigai kalbėjo angliškai po 5 
minutes. Jų kalbos buvo vi
sokio turinio.

Užsiregistravo: 
Carfora,
C. Miglioli; kun. 
kauskas, šv. Petro 
Oakley ir 22 PI. Chicago, T" 
klebonas; kun. F. A. Mikalaus
kas, širdies Jėzaus 
klebonas, Melrose 
kun. P. P. Zulink, 
parap. klebonas 
III.; kun. S. A 
.Jono bažnyčios

Protesto mitingų rengia Chicagos 
lietuvių progresyvės visuomenes Ben
dras Komitetas, penktadienyje, liepos 
17 <1., 1925 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3135 So. Halsted z St, 
Chicago, 111. Pradžia 7 vai. vakare.

Gerbiamieji, broliai ir seserys! Mes 
jau esam girdėję iš laikraščių prane
šimų, kas dabar darosi Lietuvoj. Val
dančioji partija (krikščionys demo
kratai) sutrempė Lietuvos Konstitu
cija, suvaržė žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę, jėga išmetė iš seimo 
tris opozicijos atstovus ir įvedė mir
ties bausmę. Mes, Amerikos lietu
viai, negalim ramiai į tai žiūrėt, bet 
turime pakelti savo balsų, šituo tik
slu ir yra rengiamas šis masinis 
protesto mitingas. Bus geriausi kal
bėtojai, kurie visą reikalą geriausia 
išaiškins. Taipgi bus ir gralis mu- 
zikalis programas.

Kviečiame kuoskaitlingiausiai su
sirinkti! Bendrasis Komitetas.

• ..... ----------
Roseland. Liepos 14 <1., 8 vai, va

kare Aušros kambariuose 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Delegatai 
ir delegates atsilankykite paskirtu 
laiku, hes bus svarstoma Sąryšio 
svarbus reikalai.

J. Tamašauskas, sekr.

PAJEŠKAU darbo prie buče- 
rio ,turiu 5 metų patyrimą.

Atsišaukite
L. DAUGAITIS 

3429 So. Leavitt St.

REIKIA DARBININKĮf
VYRŲ

GERA PROGA pirkti krautuvę, 
grosernę, ice cream, saldainių, papso, 
cigarų .tabako, molto. Biznis geras, 
renda $45.00, ilgas lysas, 4 kambariai 
gyvent ir maudynė; turi būt parduo
ta į tris dienas.

5702 So. Racine Avė.
Telefonas Wentworth 2475

PARDAVIMUI naujas biz- 
niavas namas, Storas, 4 kam
bariai iš užpakalio štoro, 6 
kambariai flatas, karštu van
deniu apšildoma, gera vieta. 
Brighton Park. Mainysiu ant 
mažesnio namo ar lotų.

ro....
—Juodas Varnėnas.

CJiieago, III. Kun. L. S. 
doAvieh iš \Vestville, III. 
siuntė tik laišką.

Tvarkos vedėju išrinkta

Ginkime Lietuvos laisvę! Lie
pos 17 d. bukime visi pažangi ų-

Visuotinas Vilniaus Vadavimo Ko
miteto narių susirinkimas įvyks tre
čiadieny, liepos 15 d., 8 vai. vak. Mil
dos svet.

Kviečiarne visus dalyvauti tame 
susirinkime, nes reikSs aptarti nepa
prastai svarbiųi klausimų.

— Valdyba.

kun. torijoj.

REIKIA — 
čiperių prie casting mašinų.

Atsišaukite
Chicago Steel Foundry Co.

3720 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI restauranta's, ge
roje vietoje, galima uždirbti daug 
pinigų, pigi renda, ilgas lysas, gera 
priežastis pardavimui. Imkit Madi- 
son arba Lake St. karą.

AMERICAN RESTAURANT 
520 St. Charle Road, 

Maywood, III.

----------------- ?
REIKIA —•

Vyrų darbui prie beiling pre
so. Turi buį patyrę.

AMERICAN SALVAGE CO.
2314 W. Lake St.

REIKALINGAS virėjas (ku- 
korius), nuo 3 po pietų iki 1 
vai. naktį. Gera mokestis.

Atsišaukite
1841 So. Halsted St.

REIKIA —

PARSIDUODA bučernė ir 
groserne geroj vietoj ant biznio 
stryto .visokių tautų apgyventa, 
parduosiu pigiai ir greitai, ba 
turiu kitą užsiėmimą.

2119 So. Halsted St.

NAUJAS mūrinis, bizniavus 
kampinis namas, didelis Sto
ras, 6 ir 6 kambarių flatai, tik 
3 metų senumo, įtaisytas pa
gal vėliausios .mados. Biznis 
yra bučernė ir groserne; biz
nis išdirbtas ir geriausias 
Brighton Park. Atvažiuokit 
pamatyti patys. Parduosime 
ar mainysime ant private na
mo.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674

PARDAVIMUI bučernė ir 
groserne, geroj vietoj. Parduo
siu pigiai, arba mainysiu ant 
automobiliaus arba • ant namo.

Šaukite per tel.
BoulevArd 10185

Mikalauskas. Raštininku — 
kun. Genotis.

Nutarta sutverti Sinodas. 
Sinodas pagamins diplomus sa 
vo kunigams, ant kurių pasira
šys vyskupas ir Sinodo valdy
ba. Sutverta Sinodo fondas. 
Užtvirtintos tautiškomis šven
tėmis: Lietuvos nepriklauso
mybės diena, Vaiką diena, Mo
tinos diena ir Tėvo diena. Si
nodas riš visus klausimus ir 
juos patvirtins.

Sinodo valdyba bus vieniems 
metams. Pirmininku išrinkta 
kun. Geniotis, raštininku — 
kun. Mikalauskas ir kasierium 
kun. P. P. Zulink. Misijonie- 
riais išrinkti: kun. Žukauskas 
ir .kun. Linkus. Seminariją 
tvarkys patsai sinodas. Buvo 
kalbėta apie vyskupą Gritėną, 
bet jis esąs nuo lenkų, tai jo 
nepripažino. Jie tikisi ateity 
turėti savo tikrąjį lietuvį tau
tietį vyskupą. Kai kurie kuni
gai skundėsi, kad Lawrence*o 
kunigas esąs per “slow” — 
neatsako laiškus ne savo para- 
pijonams neperduodąs. Nutar
ta, kad arcivyskupas nešventy- 
tų kunigų be žinios Sinodo. Vi
si Sinodo principai, įstatai ir 
protokolas su visais jų laiškais 
Sinodo reikale, busią atspaus 
dinta brošiūroje. Sukalbėjus 
arcivyskupui Carforai maldą, 
6 vai. vakare Sinodo seimas 
užsibaigė.

Tą patį vakarą 8 vai. įvyko 
prakalbos su dainomis. Kun. 
Geniotis buvo pirmuoju kalbė- 
tojum. Visi kiti kunigai kalbė
jo trumpai. — Rep.

PRANEŠIMAS
Visiems savo drau

gams ir pažįstamiems, 
kurie turėjote visokius 
reikalus ir naudojotės 
mano patarnavimais. 
Šiuomi pranešu visiems 
gerbiamiems mano rė
mėjams, kad apleidžiu 
Chieagą ant dviejų sa
vaičių laiko. Išvažiuosiu 
Ketverge, Liepos 16 d.. 
Vaistynė bus ■ atdara 
kaip visada. Kurių pri
žiūrės Charles Rama- 
shauskas. Su pagarba,

K. S. Ramashauskas.

REIKALINGA Indai
3 touring karai su “s’elf starte

riu” ir 3 toiping karai su 
“krenkeriu’’.

Tai bus didelės Fordų lenkty
nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuojaus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistrudti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali jūsų For- 
dukas!

Tos didelės lenktynės įvyks 
Rugpiučio 9 d., 1925 
Calumet Grove, 
Blue Tsland, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

įvairus skelbimai
Tel. Lafayette 5153-6438

Stiprių vyrų, nuolat darbas, 
gera mokestis.

Atsišaukite
UNITED MILLS CO.
321 So. Jefferson St.

PABSIDUODA RESTORANAS
Sena vieta lietuvių kolionijoj. 

Biznis gerai išdirbtas. Renda 
pigi. Lysas ilgas.

šaukit telefonu:
\ Roosevelt 2174

EXTRA BARGENAS!
Pardavimui medinis, vieno meto 

senumo, 5 kambarių bungalow, su 
visais paskiausios mados įtaisymais. 
Savininkas priverstas apleisti mie
stą. /

1418 — 51st Avė.
Cicero, III.

PUIKUS karčiamos namas su vie
nuolika ruimų ir visais rakandais 
(Fixtures) parsiduoda visai už žemą 
kainą, arba ant rendos, labai geroje 
vietoje, Lietuvių apgyventoje Kolio- 
nijoje, Kenosha, Wisconsin.

WM. BELINSKI, '
905 Wictory Street, 

Waukegan, 111.

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

chicago. ’ .........— ........... —/
ZTel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus'Ir t. t.
3149 So Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS. Prez..

RAKANDAI
PARDAVIMUI 3 kavalkų parlos 

setas, mahogany skurinis apmušalas, 
viena geležinė lova, springsai ir mat- 
rasas. Parduosiu už tiek, kiek kas 
duos. Savininką galima rasti visą 
dieną

3101 So. Sforgan St.
Aptiekoje

KENDŽIŲ ir ice cream krau
tuvė parsiduoda. Biznis eina 
gerai. Pigi renda. Parduodu, 
nes turiu kitą biznį. Kaina $300.

6251 So. St. Louis Avė.
50 pėdų nuo 63čios gatvės

PARDAVIMUI 5 kambarių cotage, 
didelis aukštas, miegamieji porčiai, 
fornisu apšildomas, dviejų karų ga- 
radžius. Parduoda rsavininkas.

Atsišaukite
6612 So. Oakley Avė.

PARSIDUODA bučernp ir 
groserne, arba mainysni' ant 
mažo namo.

Atsišaukite
3307 Wallace St.

2 FLATŲ medinis namas, 704 So. 
Artesian Avė., 5-6 kambarių, lotas, 
30x125 pėdų, furnace šildomas, 2 ka
rų garažas, kaina, $10,000, cash, 
$3,0000.

W. H. O’BRIEN,
1906 So. Robey St.,
• Republic 0174

The Guarantee Auto Electric, , 
Jonas Davnis, taisome visokių iš- 
dirbimų generatorius, starterius, 
magnetas, motorus, armatūros. 
Darbas garantuojamas.

1840 S. Wnbash Avė., 
Tel. Victory 7874

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Ix>ng distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
84°6 So. Halsted St.

Phones: Yda 8408 — Blvd. 1969 re».

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. . Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwauke Ar. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

/— —— 
BRIGHTON PARK DECORATOR
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malevoji- 
mo darbus. Dekoruoju pagal 
naujausią madą.

4105 So. Maplewood Avė.
Tel. Lafayette 7799

5 KAMBARIŲ rakandai' turi 
būt parduoti tuojau, jie yra kaip 
nauji. Parloro setas, virtuvės 
setas, ice box, pianas, fonogra
fas. Bargenas. Parduosiu da
limis, 5544 S. Lincoln St. 1.

AUTOMOBILIAI
TURI BŪTI greitai parduos 

tas automobilius Jewet Sedan, 
už $675.

Galima matyti visada. 
3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI
PLAYER’ PIANAS, vartuo

tas 3 savaites, 25 rolės, ben- 
čius, už $165.00/ Ant lengvų 
išmokėjimų.

3343 So. Halsted St.

PARDAVIMUI minkštų gė
rimų (saliunas), pirmos klasos 
su laisfiems.

Atsišaukite
2445 W. 47th St.

NAMAI-IEMĖ
DIDELIS BARGENAS, pinigų ne

reikia daug, parsiduoda 5 ruimų na
melis ir 4 lotai, kas pirmas tas lai
mes, nes priežastis pardavimo yra 
svarbi, galima karves laikit; darbi
ninkui žmogui didelė pagelba Čionais 
gyventi. Vieta randasi Clearing mie
stelio. Atsišaukiti pas J. Laurinaitis, 
6100 W. 64th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. laibai gra- 
židje vietoje, geroje biznio ir indus
trijos vietoje, Halsted netoli 22 St. 
Daromas geras biznis. Parduosiu 
namą su restaurantu .

Atsišaukite
RADZ1K & CO.,

1826 So. Halsted St. 
Arba prie savininko, 
2138 So. Halsted St.

MOHTCECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGlčIAI 

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 
ir kontraktus.* 
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Avew 

Lafayette 6738.

PARDAVIMUI barbernė, yra 3 bal
ti krėslai, biliardų stalas, cigarai, ne
svaiginami gėrimai. Turi būt parduo
tas šitą savaitę jūsų pačių kaina.

Savininkas apleidžia miestą.
622 E. 67, Str.
Fairfax 2836

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildomu ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaipa $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį už
baigtas bus July 1, arba mainysiu j 
lotą.

Savininkas
6338 So. Mozart St.
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DU LOTAI ant 65-to St., tarpe 
Hamlin ir Springfield Avė. ’ Parsi
duoda labai pigiai. Lotų priekis j 
pietus, visi įtaisymai. Laukiama di
delio kainų kilimo toj apielinkėje. 
Galima budavoti tuojaus ar parduoti 
vėliaus, kada kainos pakils. Savinin
kas parduoda todėl, kad reikalingi pi
nigai kitam bizniui. Galima pirkti 
su mažu įmokėjimu.

Klauskit šmotelio
1739 So. Rhlsted St.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU- 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių del 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite del tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager


