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Mirties Bausmes įstatymas Atšauktas
Lietuvos Seimas trečiuoju Meksikos prezidento pa 
skaitymu priėmė įstatymo reiškimas dėl vyskupų

pakeitimo pakeitimą paskelbtos kovos
Lietuvos valdžios laikraščio 

“Lietuva” pranešimu 
savo posėdy liepos 9 dit 
čiuoju skaitymu priėmė Bau
džiamojo Statuto pakeitimo pa
keitimą, kuriuo mirties bausme 
panaikinama.

Atstovui Toliušiui (valst. 
liaud.) referavus mirties baus
mės įstatymo panaikinimo pro- 

u l< i n i n l< 1,1 sa j ii n Stos
vas Valavičius, oponuodamas, 
bandė įtikinti, kad buk mirties 
bausmės įstatymas buvęs tiks
lingas. Jei, girdi, iki šiam lai
kui nebuvę padaryta nusikalti
mų, mirties bausme baudžia
mų, tai dar tas nereiškią, kad 
negalį būti.
Seimo atstovo, 
kit. užmušėjus 
smarkiau.

MEKSIKOS MIESTAS, liepos
Seimas 26. — Del Meksikos arkivysku

pų ir vyskupų paskelbto laiško, 
kuriuo jie skelbia krašto val
džiai kovą, Meksikos preziden
tas savo pareiškime spaudai sa
ko:

“Ką gi turi daryti bet kurio 
krašto valdžia, kai viena vi
suomenės grupė, tikybinė ar ki- 
tolcia, viežai nepripažįsta pama
tinių krašto įstatymų, skelbia 

tiems įstatymams kovą ir kurs
to žmones neklausyti konstitu- 
cijos?

Esą, prezidento, 
ministerio ir 
reikią bausti

pažymėjęs, kad, 
sąlygoms,

Referentas 
esant normalinėms 
mirties baiismi^n^pateisinarna ir 
prezidento, seimo atstovo, mi
nisterio nužudymu. Jis siūlė vi
sus mirties bausmės įstatyme 
numatytus nusikaltimus bausti 
bendra tvarka.

Balsuojant, mirties bausmės 
įstatymo panaikinimo projek
tas buvo galutinai priimtas.

Vadinasi, asmenys* nužu- 
dižiusieji aukštą valstybės val
dininką — krašto prezidentą, 
ministerį. seimo atstovą, kon- 
trolierį, kariuomenės vadą —ar 
šiaip žmogų politikos tikslais 
bus baudžiami bendrąją tvarka.

Francija reikalauja iš 
Meksikos $21,500,000
MEKSIKOS MIESTAS, liepos 

26. — Franci jos-Meksikos ieški
nių komisijai Įteikta ieškiniu5 
Francijos piliečių, nukentėjusių 
Meksikoje jos revoliucijų me
tais. Bendra tų ieškinių suma 
siekia apie 211 ’•> miliono dolerių.

7 užmušti, 65 sužeisti 
tiltui sulužus

“Naujų įstatymų leisti mes 
neturėjome nė reikalo: reformų 
įstatymai išleisti jau daugiau 
kaip penkiasdešimt metų atgal, 
konstitucija gi priimta 1917 
metais. Mes tik norime tuos įs
tatymus dabar vykinti. Val
džia nesi vaduoja impulsu, ji 
neturi nė piktumo, nė noro per
sekioti arkivyskupus ir vysku
pus, kurie 1917 metais pasirašė 
konstitucijos nepripažinimo 
atsišaukimą, kurstanti žmones 
kelti maištą prieš valdžią.”

Prezidentas Calles nurodė, 
kad tarp grupių, darančių ob
strukcijos valdžios programui, 
yra nemaža tokių advokatų, ku
rie, dėdamies HhJinij*‘katalikais, 
tikis pasipelnyti, įsigaudami 
kunigų nuosavybių advokatais 
ar administratoriais; yra profe
sinių politinių agitatorių, ku
rie, katalikybės skraiste prisi
dengę, organizavo politinę parti
ją, tariamai Franciscui Made
rai remti. Bet ant rytojaus 
po Maderos nužudymo tie patys 
asmens jau buvo susidėję su 
generolu Victoriano H u erta, 
Maderos priešu.

“Aš žinau.” sakė preziden
tas Calles”, kad žmonėms Jung
tinėse Valstijose yra sunku su
prasti, kad yra nedorų elemen
tų, kurie religijos skraiste prisi
dengę bando atsiekti savo poli
tinių ambicijų; bet Meksikoj, 
nuo pat jos nepriklausomybės 
laiko iki šiai dienai, katalikų 
bažnyčia visados buvo nuolati
nė politinė problema.

“Tatai katalikų bažnyčios

Jauno lietuvių menininko, M. J. Šileikio kūrinys “Pavasa ris,” kuris, kartu su kitais jo 
teptuvo darbais, buvo išstatytas paveikslų parodoj Chicagos Meno Institute. Už šį paveikslą 
tapytojas laimėjo pirmą (Good mano) prizą. Menininkas yra baigęs Chicagos Meno Istitutą.

J

Sako, kad Dzeržinskis bu
vęs nunuodytas

Reichsbanneriečiai bus 
ginkluoti šautuvais

Klerikalų kova prieš 
valdžių Meksikoje

pa-Bažnyčiose nebebus laikoma 
maldų, kol kunigai nenuveik
sią valdžios

MEKSIKOS MIESTAS, liepos
26. — Katalikų vyskupai Mek
sikoj paskelbė spaudoj laišką 
visiems tikintiesiems, kuriuo jie 
pareiškia, kad po šio liepos me
nesio 31 dienos, kai naujasis 
tikybų įstatymas bus įėjęs ga
liom bažnyčiose nebebusią jokių 
pamaldų — mišių etc., o kuni
gai busią iš jų atšaukti.

ir trijų (te
pasirašytas, 

bažnyčios 
ir įstatymui 

tikintieji

• vo privilegijomis.
Arkivyskupai ir vyskupai 

graudena katalikus tęsti savo 
kovą dėl tikybų įstatymų pa
keitimo, ir duoda iškilmingą 
prižadą, kad katalikų bažnyčia 
kovosianti tol, kol 
laimėsianti, 
kad 
šią

savo kovą 
Jie pranašauja, 

galų gale katalikai laimė- 
ir busią dar galingesni; ne 
buvę pirmiau.

Francijos socialistai ne
leis nariams atstovauti 

buržuazinę valdžią 
Genevoj

Sovietijoj prasidėjo ko 
munistų kivirčiai

Zinovjevas, 
išmestas iš “politbiuro”; 
pat jo sėbras Leševič

kominterno vadas* 
taip

MASKVA, liepos 26. 
sijos komunistų part

Ru-
_ .  r_ „-j kilo 

Irimtų kivirčų, kurie gresia pa- 
ardyt visos tos , organizacijos

CHARLESTON, W. Va., lie
pos 26. — Whitesviilėj, apie 40 
mylių nuo Charlestono sulužus 
nedideliam tiltui per Coal River 
upę, septyni asmens buvo už
mušti, o apie šešiasdešimt penki 
sužeisti.

Nelaime atsitiko praeito šeš
tadienio vakarą. Upėj buvo su
rengtas karnavalas, ir jo pasi
žiūrėti ant tilto buvo prisirin
kęs apie pusantro šimto žmo
nių. Netvirtas tiltas svorio 
neišlaikė — su lūžo, dauguma gi 
žiūrovų sukrito upėn.

silpnino, kad, neskaitant mažo 
nuošimčio gerų ir ištikimų ka
talikų, nepajėgiančių kiaurai 
permatyti bažnyčios

PARYŽIUS, liepos 26. 
vijos solialistų partija 
nutarimą, kad socialistai, parti
jos nariai, negali būt kapitalis
tinės valdžios atstovais Tautų 
Sąjungoje, Genevoj.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, 
Paul Boncour, kurs per pasta
ruosius dvejus metus buvo nuo
latinis Francijos valdžios atsto- nas apkaltino abudu, 
vas Genevoje, bus atšauktas, novjevą taip i* 
Kartu su juo yra dar keli sočia-i jie “neteisėtais metodais, slap- 
1 i štai franeuzų
Tautų Sąjungoj, kurie taipjau 
turės rezignuoti.

-Fran- 
priėmė

Sovietų vyriausybei ir komu
nistų rateliams nesuskubus at
sigauti nuo smūgio dėl staigios 
Dzeržinskio, aukščiausios eko
nominės tarybos pirmininko, 
mirties, jų tarpan krito kita 
bomba — išmetimas kominter
no pirmininko, Grigorijo Zinov
jevo, iš politinio biuro, aukš
čiausio komunistų valdžios or
gano, ir pašalinimas iš vietos 

■karo komisaro asistento ir poli
tinio biuro nario-pavaduotojo, 
Laševičo.

Plenariame centralinio vyk
domojo komiteto' posėdy praeitą 
šeštadienį sovietų viršila Stali- 

kaip Zi- 
ir Laševičą, kad

LONDONAS, liepos 26. —Pa
sak gautų iš Minsko pranešimų, 
Feliksas Dzeržinskis, buvęs bai
siosios sovietų politinės polici
jos (“čekos”) viršila ir aukš
čiausios ekonominės tarybos 
pirmininkas, miręs ne sava mir
čių. Jis buvęs nunuodytas. 
Minsko pranešimai sako, kad 
dėl to jau esą areštuota keletas 
asmenų, tarp jų ir Sokolniko- 
vas, buvęs finansų komisaras.

Pranešimai iš Rygos sako, 
kad Zinovjevas, Trockis, Kame- 

nevas nė Sokolnikova.s Dzeržin
skio laidotuvėse nedalyvavę.

30 asmeny mirė nuo nuo- 
dingy svaigalų

BUFFALO, N. Y., liepos 26.
Gautais šiandie pranešimais, 

Buffaloj ir apielinkėje per pas
taras dvi dienas mirė trisde
šimt asmenų, užsinuodiję svai
giaisiais gėrimais, padarytais iš 
medinio alkoholio.

Policija šiandie uždarė dvide
šimt soft-drink parlorų ir areš
tavo keletą asmenų, kaltinamų 
dėl pardavinėjimo nuodingų 
svaigalų.

50 žmonių prigėrę per 
potvynį Korėjoje

TOKIO, Japonija, liepos 26.— 
Telegramos iš Seulo, Korėjos 
sostinės, praneša, kad per po
tvynį, kuris atlankė šuseihoku- 
do provinciją, prigėrę daugiau 
kaip penkiasdešimt žmonių. Ke
li šimtai namų buvę vandens 
nunešta.

Penki asmens užsimušė 
autui nusiritus 

pakalnėn
CLEVELAND, Ohio, liepos 

26. — Vakar vienam automobi
liui ištrukus iš kelio ir nuvirtus 
j pakalnę, juo važiavusiųjų pen
ki asmens užsimušė, šeštasis 
pavojingai, tur būt mirtinai, 
susižeidė'

Reparacijų agentas 
imąs per didelę algą
BERLINAS, liepos 26. — 

Vokietininkų laikraštis Deu
tsche Zeitung protestuoja, kad 
generaliam reparacijų agentui, 
amerikiečiui S. Parker Gilber
tui, mokama per daug didelė al
ga — 46,500 dolerių metams.

Ne tik Gilbertui, bet taipjau 
ir aliantų militarinės kontrolės
komisijos nariams mokėta per nėj netrukus bus 
nelyg ddelės algos, kas, pasak prezidentui Woodrow VVilsonui 
laikraščio, yra Vokietijos išnau- paminklas. Tam tikslui jau su
dėjimas.

Laiške, kurs yra arkivyskupo 
Jose More y dėl Rio, septynių 
kitų arkivyskupų 
šimčių vyskupų 
sakoma betgi, kad 
pasiliksią atdaros
įėjus galion, idant 
galėtų eiti į jas melstis ir pra
šyti Dievo, kad katalikų padė
tis Meksikoj pagėrėtu.

Aukštieji bažnyčios kunigai 
savo laiške pabrėžia, kad palio- 
vimas tikybinių apeigų bažny
čiose esąs tik pareiškimas pro-

intrygas, testo prieš anti-katalikiškus ls- 
visi kiti katalikai Meksikoj, ku- tatymus 
rie taipgi yra geri meksikie- dekretus, 
čiai. aiškiai supranta skirtumą kova, 
tarp savo tikybinių priedermių' 
ir paklusnumo savo kunigams, 
besisiekiantiems savo politinių 
ir pasaulinių tikslų.

“Suprantamas 
valdžia nemano 
keisti įstatymus 
katalikų vadų ir
čios viršininkų žygių 
dirbamą konstruktingą ir revo- 
liurinį socialinių reformų darbą. 
Kiekvienas naujas pasipriešini
mas, piktos valos pareiškimas 
ir trukdymas valdžiai savo dar
bą dirbti privers ją tik aštriau 
bausti tuos, kurie neklausys 
krašto įstatymų.”

ir prezidento Calleso 
bet kaitų tai reiškią

dalykas, kad 
nusileisti ir 
dėl politinių 

blogų bažny- 
prieš jos

nustatoma bažnyčios 
tiems katalikams, ku- Lowden grįžo iš Europos

NEW YORKAS, liepos 26. — 
Frank O. Lowden, buvęs Illinois 
gubernatorius, kurs buvo išvy
kęs susipažinti su ūkininkavimo 
metodais Dainijoj, Švedijoj ir 
Vokietijoj, šandie grįžo iš Eu
ropos.

siekiasi nu- 
esamąjį centralinį vyk- 
komitetą. Vienas toks 
sąmokslo mitingas bu- 
nesenai laikytas miške

VVilsono paminklas Prahoj

PRAHA, čechoslovakija, lie
pos 26. — čechoslovakų sosti- 

pastatytas

rinkta $12,000.

GRFIS. 
Chicagai ir apielinkei federa-

Laiške 
bausmės 
rie šiuo ar tuo bud u yra atsa
kingi dėl naujų įstatymų tiky
boms, arba kurie šiuo ar tuo 
budu prisidės prie tų įstatymų 
vykdymo.

Bus ekskomunikuoti
Taip, pavyzdžiui, tie katali

kai, kurie skųstų vyskupą civi
linei vyriausybei, arba kurie 
įstotų j masonų ar bet kurią 
kitą slaptą, veikiančią prieš ka
talikų bažnyčią draugiją, arba 
kurie atimtų bažnyčios nuosa
vybės, arba kurie imtų civili
nį (ne bažnyčios) šliubą, arba linis oro biuras šiai dienai pra- 
kurie leistų savo vaikus į neką- ‘ našauja:
talikiškas mokyklas, arba kurie* Aplamai gražu; truputį šil- 
užgautų kunigą, vienuolį ar vię- čiau; vidutinis, daugumoj pietų 
nuolę — bus ekskomunikuoti, rytų vėjas;
Taipjau ekskomunikuoti busią . Vakar temperatūra vidutinis- 
ir tie, kurie teis varžančius kai siekė 70* F.
bažnyčią įstatymus, aj’ba kurie i šiandie saulė teka 5:87, lei- 
trukdys bažnyčiai naudotis sa-džiasi 8:15 valandą.

delegacijoje , tais mitingais, proklamacijomis 
ir atsišaukimais 
griauti 
domąjį 
slaptas 
vęs jų
netoli nuo Maskvos.

Aplamai manoma, kad pa
šalinimas Zinovjevo iš politinio 
biuro reiškia jo karjeros galą. 
Jis dar pasilieka komintemo 
(komunistų internacionalo) 
pirmininku, bet tikriausiai atei
nančiame komunistų partijos 
kongrese, kurs įvyks spalių mė
nesį, 'jis bus ir iš tos vietos pa
šalintas.

Amerikos laivo jurinin
kai pakelė maištą

MONTEVIDEO, 
liepos 26. — Ką tik turėjusio iš
plaukti iš čia į New Yorką A’ 
menkos prekių garlaivio We*t 
M*hwah jurininkai pakėlė mai
štą, Amerikos konsului įsimai
šius, maištas buvo patremptas 
su pagalba Uirugvajos kareivių/

Urugvaja,

BERLINAS, liepos 26.
Vokiečių Reichsbannero orga
nizacijos vykdomasis komitetas 
savo posėdy Magdeburge vakar 
nutarė įtaisyti šautuvus vi
siems savo nariams.

Reichsbannero organizacija, 
kuri visoj Vokietijoj dabai 
skaito apie tris milionus narių, 
turi tikslo ginti Vokietijos res
publiką.

Federalinė vyriausybė davė 
žinot, kad oficialiai ji neginan- 
ti pratimų šaiulyti tikslan mi\- 

žo kalibro šaujamais ginklais.

Suėmė Britų škunerj su
svaigiaisiais gėrimais

NEW YORKAS, liepos 26.
Jurose ties Fire Island sala A- 
merikos vyriausybė suėmė Bri
tų škunetrį Mulhall, kuriame 
rasta svaigiųjų gėrimų vertės 
daugiau kaip 90,000 dolerių. 
Laivas pargabenta j Ne\v Yor- 
ko uostą. Laivo kapitonas 
Chesley ir keturi kiti įgulos 
nariai areštuoti.

Areštavo amerikietį dėl 
$3,000,000 apgavystės
ANTVERPENAS, Belgija, 

liepos 26. — čia tapo areštuo
tas vienas amerikietis, Jack 
Cosman, kaltinamas dėl priga
vimo vieno Paryžiaus banko 
ant 3 milionų dolerių.

Cosman gyveno Antverpene 
puikiausiame viešbuty. Kai jį 
areštavo, pas jį rado 500,000 
Belgijos frankų, o jo žmoną 
100 tūkstančių dolerių brilian
tais.

Nugina girdus apie 
Meksikos armijos 

mobilizavimą
MEKSIKOS MIESTAS, lie- 

pos 26. — Meksikos vyriausybė 
nugina pranešimus, buk karo 
ministeris įsakęs kariuomenei 
būt pilnai ■ prisiruošusiai pa
trempti neramumams, kurie ga
lį kilti, kai naujasis tikybų įs
tatymas įeis galion rugpiučio 
1 diena.

111 p- ■ 1

NUPIGINTAS PINIGŲ
PERSIUNTIMAS LIETUVON

Naujienos ir vėl nupigino pinigų per
siuntimą Lietuvon ir dar labiau pagreitino 
išmokėjimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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M. Jankaus ir A. Brako 
išleistuvės.

Išeikite Lauk iš 
Virtuvės!

Senos musų bobutės gal būt labai nusistebė
tų iš tokio patarimo, nes jos buvo “su virtuve su
sirikusios’' dėl būtino reikalo.

NAUJIENAS, CfilčMgO, UI Antradienis, Liepos 27, ’26
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(korespondencijos
Brooklyn, N. Y.

Per daugelį metų, Swift & Company dirba, 
kad palengvinus moderninę šeimyninkinę nuo 
nuolatinio virtuves darbo. Dabar, dadėjimui prie 
daugelio įvairių pagerinimų, prie garu spaudžia
mų katilų ir be ugnies verdamų, katilų, šeimynin- 
kės turi dėl didelio parankamo virtą mėsą.

• .«

“Ready-to-serve“ mėsas galima gauti visur, 
nes Swift & Company visoje šalyje 
šaltiniai suteikia greitą ir tiesioginį 
mą vertelgoms.

Tos mėsos yra visokių rūšių ir
žiai prirengtos, surevoliucijonizavo visą šeimy- 
ntnkių dalbą, specialiai laike karštų vasaros mė
nesiu. ¥

dastatymo 
patarnavi-

labai gard-

šitokie produktai yra:

Swift’s Premium Cooked Ham
Svvift’s Premium Minced Specialty

Swift’s Premium Bologna
Svvift’s Baked Luncheon Loaf

Svvift’s Pimento Sandvvich Meats
Svvift’s Sterling Dellcacy

juos galima gauti per visą metą. Tai yra dar ki
tas būdas “Swift Patarnavimo“ — ir laiks nuo 
laiko juos vartojant, prašalins monotoniškumą 
paprastų valgių.

Randasi mėsos “ready-to-serve” visokio sko
nio — dvidešimtis ar daugiau įvairių mėsų dėl 
karštų vasarss dienų.

Sivift & Company

X. Ik — Ir, suprantama, Premium Frankfurts!
BEVEIK gatavi dvi padavimo ir labai geri valgymui.

BiJCRiKO PIANŲ KRAUTUVE
Didžiausia lietuvių muzikuliška krautuvė.
Parduoda nacionaliniai apkainuotus daik

tus geriausių išdirbysčių.

GulbraoMa Trad© Mark.

Gulbransen Registering Pianai.
Brunswick Panatrope Radiolos, nauji Pho- 

nografai, R. C. A. Radiolos, Atwater Kent, 
Freshman Radios.

Jeigu butų kur geresni daiktai išdirbti, tai 
Budnikas parduotų juos.

Rekordai: Babravičiaus, Kipro Petrausko, 
Butėno ir kitų. Voleliai (Rolls) dėl grojiklių 
pianų. Dabar gavome iš Lietuvos naujų operos 
rekordų lietuvių kalboje: Kipro Petrausko, Gri
gaitienės, Olekos, Dvarionaitės ir kitų.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St.

Liepos 16, vakare, Tony’o res
tauracijoje, Sandaros 1 kuopa 
surengė Klaipėdos svečiams iš
leistuvių vakarienę, kur brook- 
lyniečių svečių susirinko apie 
40. Pirmininkavo Sandaros 
prezidentas, A. B. Strimaitis. 
Prie “garbės stalo“ buvo suso- 
dyti: po pirmininko kairės Mar
tynas Jankus, p-lė Jurgeliutė ir 
l>r. Vinikas; po dešinės Adomas 
Brukąs, Mikolainienė, Mikolai
nis ir A. Vaitkevičius iš Kauno.

Kalbėjo:
Dr. Vinikas apie Klaipėdijos 

istoriją, dabartį ir ateitį.
“Vienybės“ redaktorius, J. O. 

Sirvydas, kalbėjo apie Jankaus 
nuopelnus leidimo “Aušros“, 
knygelių, paskiaus “Varpo“ ii 
“Ūkininko“, o labiausiai “Tetu
tės“, juokų laikraštėlio, kuris 
buvo skaitomas maž ne visų in
teligentų ir labai mėgiamas. •

P-lė Jurgeliutė, SLA. sekre
torius, palinkėjo svečiams išsi
pildymą jų misijos, o tai atbu
dimą suvokietėjusių lietuvių.

P* Mikolamis apipasakojo 
Jankaus darbuotę laike “Auš- 

Į ros“ metų ir paskiaus — lygiai 
' Didžiosios Lietuvos kaip Mažo
sios lietuvių budinimui, lei- 

1 džiaut knygeles lotynų tai vo
kiečių raidėmis, nes lotynų rai
des Mažosios Lietuvos lietuviai 
vadindavo “katalikiškomis lite
romis“. Leidžiant “Varpą“ 

J1889—1890 ir padarius apyskai
tą pajamų ir išlaidų, pasidarė 

| didelis trukumas, delko Jankus 
net apsiverkęs, nes buvo davęs 
“mortgago“ ant savo ūkės. Prie 
šios progos Mikolainis pasipasa
kojo ir apie savo darbuotę Tilžė
je nuo 1888 iki 1896 metų, ne
šime knygų ir laikraščių į Lietu
vą ,tai įkūrimą knygų krautu
vėlės, Tilžėje“ po vardu M. No- 
veskio, kur buvo gaunamos vi
sos tojo laiko lietuvių knygos ir 
laikraščiai ir iš Amerikos. Mi
kolainis turėjęs net 50 “Vieny
bės“ skaitytojų Lietuvoje. Til
žės judošeliams apskundus Ne
veski kaipo “Nihilistą“ jis (Mi
kolainis) turėjo atkeliauti Ame
rikon pradžioje 1896 metų, pali
kęs Jurgį Lapiną savo vietoje, 
ii patapęs Amerikos piliečiu po 
penketo metų 1901 metais vėl 
gryžo Tilžėn su 14 skrynių kny
gų iš Amerikos padidinimui 
knygų krautuvės. Bet Tilžės 
policija neleido išsipildyti Miko- 
lainio planams ir laike 48 va
landų prisakė apleisti Vokieti
ją. Nepaisant to “prisakymo“ 
Mikolainis įkūrė knygų krautu
vę po vardu p-lės Mortos Zau- 
niutės, 27 Fabrik Strasse, Til
žėje, prie ko prisidėjo ir Petras 
Vileišis. Knygynas buvo užlai
komas iki 1905 metų sugrąži
nimo spaudos ir davęs nemenkų 
nuostolių. Čia pat Mikolainis 
apsakė ir savo darbuotę prie 
“Vienybės“ nuo 1897 iki 1903, 
spalio 1. Jis redagavo “Vieny
bę“ pirm Jono Mačio ir po Jono 
Mačio iki parsikvietus J. O. 
Sirvydą. Ant galo Mikolainis 
apsakė sugryžimą prie “Vieny
bės“ 1913 metuose, kad “Vieny
bė“ pateko į krizį apskundus 
Bagočiui “Vienybę” ant $25,000 
ir susirgus J. J. Paukščiui nepa
taisomai, kaip “Vienybei“ pas- 
kolijo $1200, kaip jis, Ambra
ziejus, Danielius ir Pauža per
vedė “Vienybę“ krizio metais 
iki persiorganizavimui į dabar
tinę “Vienybes“ Bendrovę — 
pakartojo Juozo Ginkaus, “V.“ 
Bendrovės direktoriaus, “V.“ 
šėrininkų seime, pareiškimą, 
kad “Mikolainis 1915 metuose 
buvęs pastatęs “Vienybę“ ant 
“Sheriff Sale“, nuo ko visi sve
čiai supyko — 
ar ant Ginkaus, 
kolainio“. 
patėmijo
kalbėt apie save.

A. Vaitkevičius kalbėjo apie 
kooperacijos naudą tarp Ameri
kos ir Lietuvos.

A. Brukąs, kaipo menininkas, 
kalbėjo apie daugelį dalykų vis 
su satyra, kuomi svečius gana 
prijuokino.

M. Jankus kalbėjo apie knyg
nešius, kurie turėjo dauginus 
pasipelnymo tikslų negu patrio
tizmo; Pavyzdin, už maldakny
gę 'Tilžėje mokėjo 45 kapeikas, 
Lietuvoje imdavo iki 4 rublių;' 
prieglam jie nešdavo ir spiritą 
su ramu, revolverius ir kitką, 
iŠ ko gerai pelnavę.

Subatoje, liepos 17, A. Bru
kus pavėlavo laiku atvykti prie 
laivo, 
pusei 
rado, 
kelis 
kuris 
laivo,
mąudijęs, nes pas Bruką 
likę jo skalbiniai.

Vincas Dauknys įteikė 
kui septynes didokas skrynes
visokių knygų — lietuviškų, an
gliškų, lenkiškų ir rusiškų •— 
pargabenimui Klaipčdon ir nu
siuntimui į Lietuvos Universite
to Knygyną Kaune.

— Reporteris.

Laivas tajx) sulaikytas 
valandos ir B rakus neatsi-

Laivas buvo pasilakęs 
mastus atvykus Brakui, 
kopėčiomis tik užlipo am

Jankus’ buvo labai apsi
buvo

Jan-

ATSIŠAUKIMAS

Vištyčio šaulių Būrio j Brolius 
Lietuvius Amerikoje.

Gegužės 23, Vištyčio (Vilka
viškio apskr.) šaulių Būrio Val
dyba savo pasėdyje apsvarčiu- 
si Burio švietimo-kultūros rei
kalus ir turėdama omenyje, kad 
švietimui būtinai reikalinga tu
rėti savo knygynėlis ir skaityk
la su Įvariomis knygomis, laik
raščiais ir žurnalais — kurių įsi- 
gyjimui Būrys neturi lėšų-pini- 
gų. Todėl valdyba nutarė kreip
tis į Amerikos Lietuvių organi
zacijas, redakcijas, kaipo ir pa
vienius asmenis, o visu pirma j 
Vištyčio apielinkės lietuvius gy
venančius Amerikoje — prašy-

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla- ; 
tus pasirinkimas Naujausių Madų — 
geresnio padarymo, Nukandu, Pianų, 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų, 
Siuvamų ir šluojamų mašinų. Ir vi
sų kitų Namams reikmenų ir puošnių. 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina
mos. Patarnavimus mandagus; Leng
vi mėnesiniai išmokėjimai. I

Dvi Dideles Krautuvės ’ 

feotfesprmfcre (faipany 
9«il lUfal v. #««•■ l'MIROe.

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš *19th Pluce

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.

tik nežino 
ar ant Mi- 

Čia pirmininkas 
Mikolainiui — “kam

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

darni paaukoti Vištyčio šaulių 
Būrio Knygynėliui savo perskai
tytus laikraščius ir knygas, už 
ką mes busime dėkingi ąnt vi
sados.

Siunčiant knygas ir laikraš
čius malonėkite adresuoti ši 
taip:

Vištyčio šaulių Burio Knygy
nas, Vištyčio paštu, Viškaviškio 
apskričiu, Lithuania.

Dėkodami iš kalno, liekame 
su pagarbių Valdyba,

*< r

, Pirm. J. Degutis, 
Sekr. J. Babravičius.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

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

lšNewYorkotiesiaiįKlaipedą
.. TRECIA " ' •

Didėlė Chicagos Ekskursija
/ j LIETUVĄ

Laivu “ESTONIA” 21 Rugsėjo-September 1926
ne reikia mainyt laivo 
visu keliu vandeniu 
ant to paties laivo 
iš uosto į uostą

Entuzijastiški laiškai nuo pasažierių dalyvavusių pirmoje eks
kursijoje, giriančių tiesų susisiekimą, valgį ir patarnavimą, pri- 
gundė

Baltijos Amerikos Liniją 
parengti dar vieną tiesų išplaukimą 

; į Klaipėdą
21 Rugsėjo-September 1926 

ant laivo “ESTONIA”
kurį malonėjo aplankyti gerb. delegatai paskutiniojo S. L. A. 
Seimo Brooklyne, laike kada tas laivas stovėjo uoste.

Pilnom žiniom malonėkit kreiptis j:
PAUL BALTUTIS & CO.

901 W. 83rd St., Phone Blvd. 2426
CENTRAL MANUFACTURING
D1STRKT BANK

1112 W. 35th St., Boulevard 6310 
J. P. EWALD & CO.

840 W. 33rd St., Tel. Yards 2790
S. L. FABIONAS

809 W. 35th St., Tel. Blvd. 0611 
METROPOLITAN STATE BANK

2201 W. 22nd St., Tel. ('anai 1955

NAUJIENOS
1739 So. Hulsted St., Roosevelt 8500 

SAWK’KAS
726 W. 18th St., Tel. Cana! 1603

V. M. STULPINAS
3311 So. Halsted St., Te). Yards

UN1VERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Boulevard 

JOHN J. ZOLP
4559 So. Paulina St., Tel. Yards 

VINCENT MILASZEWICZ
1725 W. 47th St., Tel. Yards 4389

6062

0700

0145

BALTIC AMERICA LINE
120 N. LaSalle St. Chicago, Illinois

Rugpiučio

to
Diena

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

visiems už dykų

Rengkitės, temykit ir 
kitiems pasakykit!



Antradienis, Liepos 27, *26

enai

NAUJIENOS, Chicago, Ui.
Tada prisejC jam modalių, 

ant kurio buvo parašyta: “Ntil”.
O iš kur tamsta paeini? - • 

užklausė ir ma.ie.
— Iš Cicerus, — atsakiau aš.

Aš irgi iš Ciceros,

nkey business, 
kampe stovėjęs atsiliepė ž;

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje.

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.
J. LAZDAUSK1S, Piriv., 1468 W. 114th 1’1., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rast., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

-Jeigu nori 
reikia pirma 
atsakiau aš.

Pagalios
Nuvedė mus 
nėme, kad i 
ja, bet apsigavoin. Pelkės, krū
mai, nieko gero ten 
Vietomis buvo

žuvį pagauti, 
pagauti slieką,

užsibaigė “sho\v”. 
prie lotų. Mes ma-

Patinka “Moksleivių
Keliai”

Kaip jaučiasi sliekas 
ant meškerės?

So. Bostone einantis mėnesi- 
; žurnalas “Rimbas” rašo:

[Feljetonėlis]

labai greitai. Sakė, kad tiktai 
penkiolika mylių nuo Chicagos, 
o galą pasiekus pasirodė, kad 
buvo 35 mylios. Pasitiko čia 
mus orkestras, nulydėjo tiesiai

rijomis vadina), 
šeiojo karvės.

-'Gerbiamieji

nebuvo, 
matyt ant žo- 
(Lietuvoje ak- 
vadinasi, vaik-

ton vieton, kur mes buvome. (Tikras Palengvinimas Nuo 
Nevirškinimo, Išpūti

mo ir Užkietėjimo 
Vidurių

Daktarai, Kurie Daug Metų Plakti* 
kavo, NiiHiHtebėjo, Kaip Greitai 

tos Gyduoles Veikia Tokiuo
se Atsitikimuose

daktaras dar neužražė 
nueikite j aptieki} ir 
vadinasi Nuga-Tone. 

ir jus galite

jiems perša tuos pačius lotus.1 
O t, sakau, polakams jie nepar
duoda.. .

Kada mes visi išsižadėjome 
turtų ir aliejaus, tai namo pri-

orkestro, nė

Tai šitaip jaučiasi sliekas 
meškeres! —Don Pilotas.

airi

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso

“Ačiu ‘Naujienoms* 
moksliškus raštus, kurie laiks 
nuo laiko pasirodo ‘Mokslei
vių Keliuose’ arba priedinėse 
laidose — apie astronomiją, 
apie saulę ir kitus dangiškus 
kimus. Jokiame kitame musų 
laikraštyje tokių raštų Beuž
tinku. ‘N.’ sandarbininkas K. 
A. užsitarnauja daug kredito 
už straipsnį apie saulę. Ga
biai, aiškiai ir labai įdomiai 
jis buvo interpretuotas.”
Mums teko sužinoti, kad dail. 

M. Šileikis yra gavęs laišką iš 
S. Bakano, kurs taipjau pagy
ręs “Moksleivių Kelius”. Mums 
yra smagu girdėt, kad rašyto
jams ir laikraščių bendradar
biams moksleivių organas pa
tinka. Tie komplimentai mums 
yra paskatinimu “Moksleivių 
Kelius’’ dar labiau pagerinti.

u/. Gerbiamieji ponai. Pasiklau
sykite, o aš jums išaiškinsiu 
kaip jaučiasi sliekąs ant meš
kerės. Dalykas eina maždaug 
apie “rileišiną”.

Pavasaris visiems yra links
mas ir priduoda gyvumo, ,vik- 
i ūmo.
barzda pradeda augti, 
vabalai

Kaip tiktai ant pievos 
tai visi 

sliekai, muses, paukš- 
:vrus buvusi “Laisvės*“

dino.

ponai, klausy
kite. šitų puikių lotų mes ne
parduodame kokiems* polakams, 
o tiktai džentelmonams, 
kino agentai. Apstojo mus 
Ilizinai nematytų agentų ir 
mokslininkų, kurie ir akis
taškė nuims beekspleinindami 
turtų gausumą ir apielinkės 
gražumą. Atėjo ir kita partija

• y ai s

pa
uz

Darvinas ir socialistai
Rašydamas savo teorijas- apie 

organišką evoliuciją, Darvinas 
nuolatos žymiai pabrėždavo, kad 
gamtoje tarp gyvybės eina na
tūralinis atrinkimas (natūrai 
seleetion). Iš žemės evoliucijos 
mes patiriame, kad gyvenimo 
salvgcs žemėje nuolatos keitėsi
ir
kydavo, kad prie vykstančių 
gamtoje permainų turi taikin
us visa žemės gyvybė. Kovoje 
už būvį išlieka lie gyvūnai, ku
rie moka ir pajėgia prisitaikin
ti prie vykstančių gamtoje per
mainų.

Nereikia būti labai mokytam, 
kad šią tiesą supratus. Užtenka 
pažiūrėti į bet kurią gyvūnų 
veislę, kad pastebėjus kokia 
tarp jų eina kova už maistą ir 
gyvybės palaikymą.

Bet juk panaši kova už būvi 
eina ir žmonių draugijoje. Kiek
vienas žmogus noroms neno- 
roms yra priverstas ieškoti ge
resnį ir tinkamesnį darbą. O 
kad tinkamesnį darbą gavus, 
žmogus yra priverstas ko nors 
mokintis, žmonės, kurie nenori 
ar negali prie vykstančių gy
venime ekonominių sąlygų pri
sitaikinti, yra gudresniųjų ir 
mokytesniųjų nustelbiami, pa
šalinami iš darbo, užleidžiant 
jų vietas labiau pasilavinusiems. 
Kova už būvį ir einantis žmo
nių tarpe bendralenktyniavimas 
visą žmoniją verčia tarpti. Del

žmonių protas.
Darvino gyvybės įvairavimo 

teorija yra panaši į socialistų 
draugijos evoliucijos teoriją. 
Kartais juokinga yra žiūrėti į 
žmones, kurie pripažįsta teisin
gomis Darvino teorijas, bet at
meta socialistų skelbiamas drau
gijos evoliucijos teorijas. Jeigu 
atmesti socialistų skelbiamą 
draugijos evoliucijos teoriją, 
kuri remiama ekonominiais fak
toriais, 
reiškiu j,
nuolatos keitėsi ir keičiasi?

Paukštį) suka lizdus arba, ieš
ko “rileišino” tam tikruose ofi
suose. Taip ir aš pats, vadina
si, nutariau pasiieškoti sau liz
do. Pradėjau knistis po “rilei- 
šinų” ofisus. Nusipirkau auto
mobili, sakau, nusipirksiu na
mus, o tada jau galėsiu ieškoti 
senmergės apsivesti.

Nuėjau rytmetį į vieną “rilei
šino’’ ofisą, sako, labai profe
sionališkas, gal, sakau, parodys 
kur tinkamą stubelką su busi
ma boba ant senatvės prisi
glausti. Ofise buvo daug sve
čių, kurie irgi su panašiais rei
kalais lenai buvo atėję. Paso
dino mane kėdėn šalę vyro su 
raudonais ūsais, panašų Į ma
no dėdę Leipų, kurio vienas 
ūsas trukčiojo. Ant platformos 
pasilipo pats bosas Bilmonas 
ir pradėjo sakyt pamokslą, kaip 
("ii lengva tapti milionierium. 
Paėmė noras* ir mane tapti mi- 
lionierium. Raudonausio net 
ūsai pradėjo raitytis, o seilės 
ant žemės varvėjo. Supratę mu
dviejų bendrus reikalus, pada
vėm viens antram delnus.

“Bileišinų” masteris Kilmo
nas drožė karštą pamokslą apie 
Fordą, Insulį, Gary’ą, Pullma- 
ną ir kitus lobininkus, kaip, 
girdi, jie nusipirkę ix) lotą pra
dėję aliejų pumpuoti.... Kodėl
esą jus negalite to paties pa
daryti. Mes turime daugybę lo
tų nuo krašto ežero iki krašto, 
tai vis lotai. Laime jums po 
nosia kabo, o jus, mulkiai, jos 
nematote. Kumščia pykšt, nu
skėlė stalo kampą.

Dabar, gerbiamieji ponai, 
mano agentai pasodins jus vi
sus į automobilius, pavažinės 
po dačas, parodys žmones, ku
riuos mes padarėme amžinai 
laimingais ir nuveš pažiūrėti 
lotų, kur nuolatos skystimas 
kunkuliuoja.

Bilmonas dar smarkiau su
šuko, bet sprogo jam kelinių 
diržas ir pamokslas nutruko.

Agentai griebė mus kai vel
nias dušią ir išdangino į lau
kus. Vežė gražiomis vietomis ir

Viskas dykai, gerbiamieji 
ponai, absoliučiai dykai. Valgy
kite, gerkite kiek jūsų dusia 
trokšta!...— ragino savo sve
čius agentai. Patarnautojas, ži
noma, su fraku, praeidamas* pro 
mus žemai nusilenkia.

Orekstras užtraukė: “Home 
sAvoet home”. Išgveręs korne
tas klerkė, o smuikas želabnu 
tonu cypė.

-Ak, Viešpatie, kaip gražu!
Bil- 

čiul-

ArJusu 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo 

IlgM galima prašalinti 
jant Cadum Ointment. 
niežėjimą ir degimą 
labai minkštinantis 
tik yra oda sužeista 
si. Cadum Ointment 
išbėrimų, spuogų šlakų, slogų iši
rimų, karščio, pilės, ^učkų. šašų, de
dervinių niežėjimų. Išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užžavimu, skaudulių, nu
degimų. vabalų įkandimų ii t. t 

ių? negalite erauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje. tai siųskite. 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Ncw York.

JelRU jūsų 
, tų gyduolių, tik 

kito butolj ; jos 
yra inalonios vartoti 
visam mėnesiui tų gyduolių apie už 
r|. Juh nusiatebdsit 
kia. Nuo ncvirAkinimo, 
liejimo, neveiklių kepenų, 
galvos skaudėjimo, 
miegojimo, ir t. t. 
kaip Aios Kyduolča. 
lėtų dienų ir jus 
jos atnaujina jusi) stiprumą, 
ir punch. .los suteikia malonų 
nant| miegų ir jus pradėsite 
riau beveik tuojau. lAdirbėjni 
žino labai gerai ką jos padaro 
atlikimuose, jie privertė visus 
suteikti garantijų ir sugrąžinti 
jus nebusite užgAnėdintaa. 
mos ir pardavinėjamos pas visus gerus ap- 
tiekorius.

jums 
gau
jos 

gauti 
dole- 

jos vei-kaip greitai 
kraujavimo, užkie- 

prasto apetito, 
stoką ambicijos, prasto 

nieko nėra geresnio 
Pabandykite jas tik ke- 
nusistelfėsite, kaip greit 

Ambicijų, pi*p 
ir atAvieži- 
jausti* ge- 
Nuga-Tone 

tokiose at^ 
aptiekorius 
pinigus jei 

Rekomenduoja-

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Jovaras.

SKRISK, JAUTRUS BALSE!

Skrisk, jautrus balse, 
Iš liūdnos minties 
Ir išreiški skausmą 
Sužeistos širdies!...

lai kaip išaiškinti tą
kad žmonijos tvarka

Apreišk tu liaudžiai 
Skausmo gilume, 
Jausmų vainikėly — 
Meilės troškime!...

Tokį kąsnį kąsk, kokį apžioji.

Koks šauksmas, toks ir atsi-

Tinginys ir kelią koja rodo. 
Tinginys dukart dirba, šykštus 
dukart moka. i

šauk, kad pasauly
Ne viskas gerai...
Žudo jaunas širdis,
Ašaros, vargai!....

Tu įkvėpk troškimą
Mokslo ir žinių...
Skleisk ir meilės liepsnas
Tarp visų žmonių.

visokių odos 
laiku varto- 

Jis prašalina 
sykio ir yra 
gydantis kur 
paraudonavo- 

yra ireras nuo

ių 
ir

Akinių Pritaikymo Mano
25 METŲ PRITYRIMO

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Lietuviai Advokatai

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jau J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Tark 4100

O kurgi tas aliojus, kuri 
monas žadėjo parodyt? — 
bėjo raudonausio bobelė.

Atsiprašau, tamsta 
aliejaus? — Patarnautojas 
statė bonką aliejaus.

Agentai, kurie slankiojo

nori
pa-

pa
sieniais, sugrįžo ir paprašė mus 
visus eiti į teatrą. Gerai, jeigu 
jau viskas dykai, tai gerai, ei
name. Teatru n taipjau palydė
jo orkestras grodamas maršą. 
Praeiviai žiurėjo i mus, šypso
josi.

Teatrėlj, kuris buvo sukaltas 
iš lentų, radosi keletas žmonių. 
Ant platformos s*ėdėjo keturi 
muzikantai, o prie sienos, sto-j 
vėjo žmogus su Iraku. Tas žmo
gus lazda rodydamas i lotų pla
ną aiškino ir klumočino viso
kius tinksus. Plano aiškintojas 
pasišaukė raudonausį, širdingai 
pasisveikino ir užkamandavojo 
savo orkestrą užgroti “Ho\v 
dry 1 am”. Parodė vieną filmą, 
kurioje vaizdavo meškeriotoją. 
Meškeriotojas žuvis viena po 
kitos tik traukia iš vandens ir 
gana. Paklausė raudonausio:

Iš kur tamsta paeini?
Nuo Bridgeporto, — atsa

kė jis.
—Aš irgi nuo Bridgeporto.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo Viela
3323 South Halsted St.

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. Stale St., ,{oom 1012 

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

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose.' — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552

LIETUVON

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

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $180.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuoNai neįskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitų kelionę į Cherbourg, 
Southampton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-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. Stato St. CMe.ro. III.

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DU. HERZMAN■«
Ofiso Tel. Boulevard 9698

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pulhnan 5950 
10756 S. Michigan A v.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

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

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popioras.

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

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

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

ir nuo c iki 7:30 vai. vakare.
. Dienomis: Canal
J 3110. Naktj
| Drexel 0950
* Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir švenadieniais 10—12 dien.

Telefonai:

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

Optametrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107 

rz j j \ nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
Faiandos | nuo £ jįj g va|vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 219 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

A

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i įto- 

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj;'! f » skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dau.J/t. per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas- 
dieninią kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, už pusę metą—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovaną dykai ant pareikalavimo.

.......................................  Atkirp čia
Data: Liepos 27 <1., 1926

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Lizą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

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

Ateikite ir persitikrinkit.
Mano gydymo būdas taipgi su

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

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokieti jos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaS'alle SU Chicago, III. 
arba prie vietini agentų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res. 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proapect 193*. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso 'Jei. ('anai 0257

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

4

X f FUT
Išnaikina 

Muses, Uodus, 
Tarakonus, 

’ Blakes
.TANDARD OILOO.I Ntw JZMDf)

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. Lietu
vos žmones Amerikos 
N aujienas labiausia 
mėgsta.
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MEKSIKOS VYSKUPAI SKELBIA KOVĄ VALDŽIAI.
• •••••

BAŽNYČIŲ UŽDARYMAS IR EKSKOMU- 
N IK A V IMAS.

• • • • e e
e e e • • •

TRŪKSTA TIK RAGINIMO PRIE GINKLUOTO 
SUKILIMO.

• •••••

KOVA NE DEL RELIGIJOS, BET DEL 
SVIETO GĖRYBIŲ.

Meksikos katalikų dvasiškija paskelbė atvirą kovą 
krašto valdžiai ir prezidentui Calles. Astuoni Meksikos 
arkivyskupai ir trisdešimts vyskupų pasirašę po “ganyto
jišku laišku” katalikams, kuriuo pranešama, kad nuo lie
pos 31 d., kuomet įeina j galią nauji religiją paliečiantys 
įstatymai, Meksikos katalikų bažnyčiose nebus laikoma 
pamaldų ir kunigai bus atšaukti iš tų bažnyčių.

Reiškia, dvasiškija skelbia valdžiai streiką.

Be to, minėtieji katalikų bažnyčios “kunigaikščiai” 
grasina ekskomunikavimu (atskyrimu nuo tikinčiųjų, ar
ba prakeikimu) visiems valdininkams, kurie vykdins 
naujuosius įstatymus apie religijas, ir visiems kitiems ka
talikams, kurie padės valdininkams tuos įstatymus vyk- 
dinti.

Sakoma, kad už šitą grasinimą valdžia ketinanti 
suareštuot ir patraukti tieson “ganytojiško laiško” auto
rius. Ir reikia manyti, kad Meksikos vyskupai yra prie 
to pasirengę. Jie gal būt ir nori, kad valdžia įkištų į cipę, 
nes tuomet jie butų “mučelninkai” katalikų visuomenės 
akyse.

Iš visa ko matyt, kad Meksikos dvasiškija stoja į “ga
lutiną mūšį” su valdžia. Po sulaikymo pamaldų bažny
čiose ir prakeikimo žmonių, kurie pildo įstatymus, toliaus 
eiti nebėra kur. Sekantis žinksnis jau turėtų būt tiesio
ginis sukilimas prieš valdžią. Bet šito žinksnio Meksikos 
dvasiškija, žinoma, nedarys, kadangi ginklai randasi val
džios rankose.

Ginkluotą kovą prieš valdžias katalikų vyskupai (ir 
popiežiai) vesdavo seniaus — kol jie turėdavo teisę laiky
ti burius ginkluotų vyrų. Bet šiandie dvasiški ponai tos 
teisės jau senai yra netekę; tik Romos papa dar turi švei
carų “gvardiją”, kuri tečiaus reiškia, kaipo karo pajėga, 
ne daugiaus, kaip artistų vartojami teatre riterių kardai 
ir kitokie istoriškų kostiumų pagražinimai.

Neturint tikrų ginklų, kunigams šiandie tenka ko
voti prieš “masoniškas” valdžias dvasiškais ginklais.

Čia mes nemėginsime spėlioti, kas toje Meksikos ko
voje paims viršų, valdžia ar kunigija. Bet reikia paste
bėt, kad ji kilo ne dėl valdžios kaltės.

Dabartinė Meksikos valdžia yra išrinkta milžiniškos 
daugumos balsais. Savo nusistatyme linkui katalikų baž
nyčios ir kitų religinių sektų ji eina tuo keliu, kurį jai 
nurodo žmonių valia. .Jeij^u dvasiškija pirmiaus butų ne- 
engusi, neišnaudojusi Meksikos žmonių, tai šiandie jie ne- 
reikalautų priešingų jai įstatymų. Bet tame ir dalykas, 
kad kunigai Meksikoje per šimtmečius buvo aršiausi žmo- 
nių skriaudikai! Jie buvo susikrovę neapsakomus turtus 
iš žmonių vargo ir ašarų; jie buvo į savo godžius nagus 
pasigrobę daugiaus, kaip pusę visos Meksikos žemės.

Meksikos kunigų kova prieš valdžią yra kova ne dėl 
religijos, bet dėl turtų, kurių jie nenori atsižadėti. Del re
ligijos kovoti su valdžia nebūtų jokio reikalo, nes vald
žia nedraudžia tikėti į Dievą, melstis ir atlikti gerus dar
bus, kuriuos nurodo religija. Ji reikalauja tiktai, kad ku
nigai po religijos priedanga nesikištų į svetimus jiems da
lykus — į politiką, į žmonių švietimą ir t t.

Ir jeigu kunigams rūpėtų “ganyti dūšias”, o ne val
dyti (ir išnaudoti) žmones, tai kam jiems reikėtų į tuos 
reikalus kišti savo nosį?

Mes manome, Rad visų protaujančių i žmonių simpa
tijos bus ne su Meksikos vyskupais, bet su Meksikos kon
gresu ir su valdžia, kuri vykdina to kongreso išleistus 
įstatymus.

Ar buvo bent vienas atsitikimas Meksikos istorijoje, i 
kad jos vyskupai butų grasinę prakeikimu karaliams,

Chicagoje — paltu:
Metams ................................w $8.00

Uisimokijimo kainai
Pusei metų---------------------------- 4.00
Trims manosioms___________ $2.90
Dviem minėsiantis___________ 1.50
Vienam minusini _____________ .75

Chicagoje per Dėlioto jusi
Viena kopija ................................. 8c
Savaitei ____________________  18c
Minėsiu!_______ ___  71c

Suvainytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams —— $7.00 
Pusei motų—«-----  8.60
Trims mėnesiams .............   1.75
Dviem minesiam_____________ 1J25
Vienam minėsiu! ...................... .75

Lietuvon Ir kitur ulsieniuosei 
(Atpiginta)

Metama . .......... ,.............................$8.01
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ----------------- 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Moaey 

orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga 
I ........................ ..

KLAIPĖDIEČIAI IR LIETU
VOS VALDŽIA

Juodieji ir raudonieji atžaga
reiviai labai piktinasi tuo, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia su
tinka su tautinėms mažumoms 
r Klaipėdos krašto atstovais. 

Klerikalų spauda sako, kad “pa
nkavimu” klaipėdiečiams val
džia nustelbsianti “tautinį”
ietuvių judėjimą Klaipėdos
< rašte; o komunistai reiškia 
nusistebėjimą, kaip vai. liaudi
ninkai ir socialdemokratai galė
jo susitarti su Klaipėdos “atža
gareiviais”. Komunistinių plepe- 
rių viršyki anądien rašė “Lais
vėje”:

“Mes kalbame apie tauti
nes mažumas ir visų pirmiau
sia apie Klaipėdos delegaciją 
seime. Tos tautinės mažu
mos remia liaudininkus ir 
socialdemokratus. Bet ar jos 
susideda iš pirmeivių? Klai
pėdos atstovai seime yra juo
džiausio kraujo atžagareiviai. 
Visi tie Grabovai, Konradai, 
Milbrechtai yra kaizerinio 
plauko reakcionieriai, ‘kul- 
turbundininkai’ ir einheits- 
frontleriai. Dėlei to nėra jo
kios abejonės. O tuo tarpu 
toks atžagareivių laikraštis, 
kaip ‘Memeler Dampfboot’— 
organas vokiečių atžagarei
vių Klaipėdos krašte — uo
liausia remia Sleževičiaus ka
binetą. Galima numatyti, 
kad iš tokios susiedijos nieko 
gera neišeis naujajai koalici
jai. ‘Klaipėdos žinios’, ku
rios visuomet stovėjo arti 
prie liaudininkų, duoda aiš
kių persergėjimų naujosios 
valdžios atstovams. Gi k u n. 
Krupavičius, krikščionių blo
ko lyderis seime, patetiškai 
juokiasi ir daro savai partijai 
politinio kapitalo iš situacijos 
Klaipėdoje. Girdi, liaudinin
kai vadina save pirmeiviais, 
o ar matote su kuo jie susi
deda?”
Pruseika nesijaučia, kad ji

sai kalba lygiai taip, kaip kun. 
Krupavičius!

Jeigu komunistų pleperis 
protautų, tai vien tiktai šitas 
jo “minčių” supuolimas su kle
rikalų vado demagogija turėtų 
jį įspėti, kad jisai eina šunke
li!.

Klaipėdos atstovai Lietuvos 
Seime, girdi, esą “juodžiausio 
<raujo atžagareiviai”. Jeigu 
taip, tai kyla klausimas: kodėl 
jie nesusitarė su klerikalais? 
Kodėl, Lietuvos valdžiai esant 
(lerikalų rankose, tie “einheits- 
frontleriai” buvo arriežtoje opo
zicijoje valdžiai, ir kodėl da

bar, kai Lietuvos valdžia yra 
patekus j liaudininkų ir social
demokratų rankas, tie patys 
“einheitsfror^tleriai” remia val
džią ir stoja prieš klerikalus? 

štai ką, pasak Lietuvos laik
raščių, pareiškė Seime, deba- 
;uojant ministerių deklaraciją, 
daipėdietis Milbrėchtas: Nuro
dęs, kad klerikalų kalbėtojai 
juvo pasakę, jogei Klaipėdos 
krašto atstovai norį dar “prisi
glausti” prie Vokietijos, jisai 
tarė:

“Mano mieli ponai! — tai 
nė teisybė! Mes esam išrinkti 
Iš Klaipėdos krašto ir nori
me ir toliau prietelingai dirb
ti. Mes norime, kad valsty
be laikytųsi konvencijos ir 
už tai;busime dėkingi'ir nie
ko daugiau nenorime.”
Toliau Milbrėchtas perskaitė 

trumpą pareiškimą, kuriame di
deliu pasitenkinimu konstatuo
jama, kad naujoji vyriausybė 
patikrino, kad ji lojaliai

dvarponiams ir kitokiems beturčių skriaudikams? Ar 
jie nors kartą yra paskelbę “streiką” bažnyčiose, protes
tuodami prieš baudžiavą ar prieš kitą kokią žmonių prie
spaudą? Ne, to niekuomet nebuvo. Jie ėmė kelti triukšmą 
tiktai tuomet, kai Meksikos žmonės išsirinko valdžią, ku
ri naikina baudžiavas ir rūpinasi beturčių gerove I Kuris 
tad sveiko proto žmogus gali šitam vyskupų keliamam 
triukšmui pritarti?

dins autonomiją. Tuomet busią 
lengva tarp centralinės val
džios ir Klaipėdos krašto pa
siekti vienybės ir susipratimo.

“Musų tikslas, kurio sie
kiame”, sako atstovas, “yra 
Lietuvos respubliką sveika 
ir stipria padaryti. Mes šiuo 
patikriname, kad mes mielai 
ir ištikimai drauge dirbsime, 
kad tas tikslas butų atsiek
tas ”
Klaipėdos krašto atstovas čia 

aiškiai pasako, dulko jisai su 
savo kolegomis 'remia dabartinę 
valdžią: dėl to, kad ji prižadėjo' 
ištikimai laikytis Klaipėdos 
konvencijos, kuri patikrina tam 
kraštui autonomiją.

Klerikalinė valdžia tos kon
vencijos (sutarties) nesilaikė 
—nežiūrint to, kad ji buvo pa
tvirtinta Lietuvos seimo —- ir 
tuo stūmė klaipėdiečius į opozi
ciją.

Taigi tas, kas, Pruseikos su
pratimu, dabartinę valdžią dis
kredituoja, yra iš tiesų vienas 
stambiausiųjų josios pliusų. Ji 
sugebėjo paversti Klaij>ėdos 
krašto gyventojus iš Lietuvos 
priešų — Lietuvos prieteliais!

Ji to atsiekė, atsižadėdama 
nacionalistinės klerikalų pol’ti-i 
kos.

Komunistų pasakorius švokš
čia, kad Krupavičius darąs sa
vai partijai “politinio kapitalo” 
iš to fakto, kad “juodžiausio 
kraujo atžagareiviai” Klaipėdos 
krašte remią valdžios koaliciją. 
Bet tikrenybėje Krupavičius 
savo “juoku”^parodo tiktai sa
vo politinį žlibumą. Jisai n epą 
jėgia suprasti, kaip liaudininkai 
ir socialdemokratai galėjo pa
daryti tokį “stebuklą”, kad su 
jais bendrai eina net konserva- 
tyviško nusistatymo elementai 
Klaipėdos krašte.

Norint, galima tuos klaipėdie
čius vadinti “atžagareiviais”. 
Bet reikia neužmiršti, kad tas, 
kas yra “atžagareiviška” Klai
pėdos krašte, gali būt visai 
“pirmeiviška” Didžiojoje Lietu
voje. Klaipėdoje, pav. yra pa
lyginama sąžinės laisvė; tenai 
yra pusėtinai išvystyta socialio 
draudimo (darbininkus apsau
go. jaučių įstatymų) sritis; te
nai yra neblogai susiorganizavę 
darbininkai. Kol Didžioji Lie
tuva pasieks to laipsnio, iki 
kurio jau yra priėjęs Klaipėdos 
kraštas, — klaipėdiečiai, kad ir 
būdami konsei’vatyviški, dar 
bus, daugeliu atžvilgių, “pirmei- 
viškesni” už Didžiosios Lietuvos 
žmones.

Klaipėdos buržuazijai šiandie 
nėra jokio išrokavimo, kad 
Klaipėdos krašte sąlygos nu
smuktų ligi Didžiosios Lietuvos 
sąlygų; priešingai, jai yra išro- 
kavimas, kad Didžioji Lietuva 
pakiltų ligi Klaipėdos laipsnio.

Štai dėl ko Grabovai ir Mil- 

brčchtai gali ramiai bendradar
biauti su “pirmeiviška” koalici
ja Lietuvoje. Jeigu vietoje 
Grabovų ir Milbrėchtų butų bu
vę išrinkti j Seimą Klaipėdos 
darbininkų atstovai, tai jie ne 
tiktai balsuotų už dabartinę ko
aliciją, bet veikiausia ir daly
vautų joje.

KUNIGO ŠPOSAI
LEPLAUKE (Telšių apskr.). 

[Naujienų koresp.]. — Liepos 
2 d., iš žlibino per Kantaučius 
į žemaičių Kalvariją ėjo para
pija su procesija, vedant žlibi
no klebonui kun. Benediktavi- 
čiui. Tečiaus Leplaukės klebo
nas kun. Strikas, priešingai Ry- 
mo pap.os įstatymams, netik 
nepriėmė procesijos,; bet ir yht- 
pais neskambino, žmonės tho 
labai pasipiktino ir visaip kolib-
jo kunigą, “kuris griauna tiky
bą, pats būdamas kunigu.” Įdo
mu, kaip pažiūrės į tokius kuni
go šposus naujasis Telšių vys- 

vyk- kūpąs Staugaitis. —S. P.

1 Mark Twain.

Milijonas svarų 
sterlingų

(Tęsinys)

Jis atsakė, kad tai nesvarbu. 
Jis sutinkąs šitą mažmožį atidėti 
ligi kito karto. Aš laikiausi sa
vo, ir pareiškiau, kad gal ilgą 
laiką neteks lankytis šitoj vie
toj; jis laikėsi savo, jog tatai 
jam vis viena; jis galįs palauk
ti net ir ilgiau, o aš galiu reika
lauti bet kuriuo metu visa, ko 
man reiks ir sumokėti galėsiąs 
tada, kada man busią tinka
miau. Be to, jis pastebėjo, kad 
nebijąs pasitikėti tokiam tur
tingam ponui, kaip aš, juo la
biau, jog aš turįs paprotį juokus 
krėsti ir kvailinti žmones to
kiais keistais savo drabužiais. 
Tuo tarpu j valgyklą įėjo dar 
vienas svečias. šeimininkas 
mirktelėjo man, kad aš paslėp
čiau savo pasakišką pinigą. Pas
kiau jis, lenkdamas net iš juos
mens, palydėjo mane ligi pat 
durų. Išėjęs, paskubomis lei
dausi tiesiai to namo linkui, į 
tuos brolius atitaisyti tos klai
dos, anksčiau; nei kad tat pa
dėtų pati policija. /Buvau gan 
susijaudinęs ir net ganėtinai 
nors, žinoma, niekuo nebuvau 
nusidėjęs. Tačiau gerai žinojau 
tokius žmones, ir supratau juos, 
kada jie elgetai duoda bankno
tą milijonų sterlingų, manyda
mi, kad davė viso tik vieną sva
rą sterlingų, ir vietoj save barti 
už trumparegystę, kaip derėtų 
iš teisybės, jie baisiausiai įširsta 
prieš tą elgetą. Kuomet aš ar
tinaus! prie to namo, mano susi
jaudinimas pradėjo tilti, nes vi
sa buvo ramu ir tatai mane įti
kino, kad klaida dar nepastebė
ta. Paskambinau. Pasirodė 
tas pats tarnas. Paklausiau 
apie ponus.

— Jie išvažiavo. — Tai’buvo 
pasakyta įžuloku, šaltu tonu, 
įprastu šios rųšies žmonėms?

— Išvažiavo? Kur?
— Keliauti.
— Kur gi, būtent ?
— Rodos, žemynu.
— Žemynu?!
— Taip, pone.
— O kokiu keliu ir koks jų 

maršrutas?
— Negaliu pasakyti, pone.
— Kuomet jie grįš?
— Sakė, kad po mėnesio.
— Po mėnesio! O, tai baisu! 

Nurodyk tamsta kokiu budu 
juos sužinoti ir į kur galima 
jiems rašyti. Tai labai svarbu.

— Negaliu. Neturiu suprati
mo, į kur jie išvažiavo, pone.

— Tuomet aš turiu matyti ką 
nors iš šeimos narių.

— Šeima taip pat yra išva
žiavusi; jau keli mėnesiai kaip 
užsieny, rodos Agipte ar Indi
joj-.

— Klausyki, čia įvyko di- 
džiausia klaidu.. Jie HiifęrjS šian
dien, ne vėliau kaip vakare. Pra
nešk tamsta jiems, kad aš bu
vau atėjęs ir užeidinėsiu iki tol, 
kol visa bus sutvarkyta, o jiems 
nėra ko bijotis.

— Gerai, aš pasakysiu, jei jie 
grįš, bet aš jų nelaukiu. Jie iš
važiuodami sakė, kad tamsta po 
valandos atėjęs klausi jų ir lie
pė pranešti tamstai, kad visa 
tvarkoj, jie grįš savo laiku ir 
lauks tamstos.

Man beliko nusileisti ir išeiti. 
Kas tai per galvosūkis? Aš ką 
tik netekau sąmonės. Jie grįš 
“savo laiku”! Ką gi tai reikštų? 
Aha, gal būt laiškas visa paaiš
kins. Aš pamiršau apie laišką. 
Išsiėmiau jį ir perskaičiau, štai 
kas jame buvo parašyta.

“Tamsta doras ir inteligentiš
kas žmogus, tai matyti iš tams
tos veido. Mes manome,' jog 
tamsta esi svetimšalis ir netur
tingas. Tamsta šičia rasi kai 
kurią pinigų sumą. Juos duo
dam tamstai, kaip paskolą vie
nam mėnesiui be nuošimčių. Pa-

siteraukite šitam name pasibai
gus nurodytam laikui. Aš dėl 
tamstos sudėjau laižybų. Jei 
aš laimėsiu, tamsta gausi bet 
kurią tarnybą, kurią aš galėsiu 
suteikti tamstai, kurios dėlei 
tamsta įrodysi, jog gali jai 
tiktai.”

Nei parašo, nei adreso, nei da
tos.

Taip, čia buvo dėl ko galva pa
sukti. Tamstoms žinoma visas 
įvykis, o aš gi nieko nežinojau, 
ir man visa tai buvo nesupran
tama, tamsus galvosūkis. Aš 
negalėjau nė mažiausia įsivaiz
duoti laižybų tikslo ir nežinojau, 
ar man nori gera ar bloga. Aš 
nuėjau į parką, atsisėdau ir pra
dėjau galvoti ,tikėdamasis at
spėti šito dalyko esmę ir ką man 
daryti.

Po valandos galvojimo mano 
mintys sureizgė Šiokią išvadą.

Gal būt, kad šitie žftionės no
ri man gera, gal būt ir bloga; 
aš neturiu galimumo išspręsti 
šį klausimą, dėl to palikim jį. 
Jie sugalvojo lošimą, sumany
mą ar kažin kokį mėginimą; aš 
negaliu tai atspėti — palikim ir 
tai. Del manęs ėjo laižybų; 
įspėti jų priežastį negalima — 
palikim ir tai. Tuo neaprėpia
mas dydis ir pasibaigia, o liku
sioji dalyko dalis nujaučiama 
konkretj ir gali būti nusakytų 
visiškai tikrai. Pavyzdžiui, jei 
aš paprašyčiau Anglų banką pa
imti šitą banknotą to asmens 
sąskaiton, kurian jis priklauso, 
tai bankas tą padarys ,todėl, kad 
jis žino, nors man jis yra neži
nomas. Tačiau mane paklaus, 
kokiu budu banknotas pas ma

ine atsidūrė ir jei aš pasakysiu 
teisybę ,mane patalpins į beprot
namį, jeigu sumeluosiu — į ka
lėjimą. Tas pats gali atsitikti, 
jei aš kur nors bandyčiau iškei
sti šitą banknotą arba jo sąskai
ton pasiskolinti. Aš priverstas 
laikyti šitą didžiausią sunkeny
bę ligi to laiko, kol sugrįš tie 
žmonės, nežiūrint, ar aš to no
riu, ar ne. šis banknotas man 
tiek naudingas, juek ir sauja pe
lenų, bet aš turiu rūpintis juo, 
saugoti jį, o tuo tarpu kasdieni
nei duonai turiu išmaldos pra
šyti.

Aš jo negaliu atiduoti, nors 
aš ir panorėčiau, todėl, kad nei 
vienas pilietis galvažudys ne 
ims jo ir nepanorės su juo plu
šėti. Broliai pilniausiam sau
gume: net — jei aš pamesčiau 
jų banknotą arba sudeginčiau 
jį, vis tiek jie nieko nenustoja, 
todėl kad jie gali uždėti draudi
mų išmokėjimams šito bankno-* 
to ir bankas grąžintų jų nuo
stolius. O aš turiu vargti ištisą 
menesį be jokio atlyginimo ar 
išskaičiavimo jei tik pade- 
čiau išlošti laižybas, kurių esmė 
nežinia kame gludi, tada gausiu 
žadėtą tarnybą.

Gera butų ją gauti, — pas to
kius žmones būna tarnybos, ku
rias labai malonu turėti.

Aš apie tai tebegalvojau. Ma
no viltis kaskart augo. Neabe
jojamai, atlyginimas bus nema
žas. Aš pradėčiau jį gauti tik 
po mėnesio ir tada visa gerai 
klosis. Greit aš jaučiausi visai 
gerai. Tuo metu kaip tik ėjau 
gatve. Gatavų rūbų krautuvės 
vaizdas itin įstrigo mano galvo
je ir sukėlė many nenugalimą 
norą numesti nuo savęs skarma
lus ir apsivilkti geriau. Ar ga
lėjau aš tai padaryti? Ne. Pas 
mane juk nebuvo nė cento, iš
skyrus šitą banknotą milijono 
svArų sterlingų. Sukaupęs visas 
pastangas, .nustelbiau savy šitą 
norą ir praėjau pro šalį. Tačiau 
greit grįžau atgal. Tur būt šalia 
šitos krautuves aš praėjau pen- 

l kis ar Šešis kartus, narsiai ko

vodamas su savo noru. Paga
liau nusileidžiau, nes nenusilei
sti negalėjau. Įėjęs paklausiau, 
ar nėra kartais pas juos pirkė
jų išniektų ir atmestų kokių 
nors rūbų likę. Prekėj o padėjė
jas, į kurį aš kreipiausi, nieko 
neatsakė ir tik galvos kryptelė
jimu pasiuntė į kitą savo ben
dradarbį. Aš priėjau prie nuro
dyto asmens, šis mane pasiun
tė į trečiąjį, taip jau galvos 
krustelėjimu. Priėjau prie šio; 
jis prabilo:

— Tuojau galėsiu tamstai pa
tarnauti.

Aš palaukiau, kol jis baigė 
savo darbą, paskiau jis mane 
nuvedė į galinį kambarį, išvertė 
krūvą išniektų rūbų ir išrinko 
man pačius pigiausius drabu
žius. Aš apsivilkau jais. Jie ne
derėjo ir mažai viliojo, bet bu
vo nauji ir aš vis tik norėjau 
juos įgyti. Del to aš neradau 
juose jokių trukumų ir nedrą
siai prabilau:

(Bus daugiau)

LAIVAS “LITUANIA

Išplaukė Liepos 17 d., tiesiai į 
KLAIPĖDĄ, išveždamas tūlų skai
čių lietuvių, vadovaujamų Jankaus 
ir Brako, kurie grįžta apkeliavę 
platokai Suvienytas Valstijas.

Tai yra jau antras kartas kaip 
Baltic American Linija siunčia sa
vo laivų tiesiai į Kluipėdų, ir, pa
drąsinta gražiu atsiliepimu šios ša
lies lietuvių, ji padaro Klaipčdų 
nuolatiniu uostu, prie kurio jos lai
vai stos.

Linijos troškimas yra daryti vis
ką, kas galima, idant pastūmėti 
Lietuvos Respublikos reikalus pir
myn ir padidinti jos prekybų su 
Suvienytomis Valstijomis., Tikima, 
kad visi tie, kuriems rupi, gerove 
Lietuvos ir kurie nori gerinti ky
šius jos su Amerika, parėjus dabar 
įsteigtų susisiekimų tarp Klaipė
dos ir New Yorko.
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Puikios Pasekmės nuo

Severa’s Esko
Patyrimus M r. F. Bartonicek, ku

ris gyvena Veblen, S. D., yra tikrai 
puikus. Jis rašo: “Aš labai kentė
jau nuo didelio niežiejimo odos ir 
negalėjau nuo jo atsikratyti, nežiū
rint ką aš bandžiau daryti kol tik 
aš pavartojau Severa’s Esko, anti- 
septiškų ointmentų, kurių prašalina 
visai mano kentėjimų*’. — Nueikit į 
savo vaistinyčių ir pareikalaukit slo- 
vikelj už 50 centų Severa’s Esko ir 
neimkit kitų panašių pasiūlomų dėl 
jūsų. Jei negalit gauti tų tikrų gy
duolių, tai rašykit pas W. F. Seve
rą Co., Cedar Rapids, Iowa.
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Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ii- prilai 
kau akinius, nes esu daktarus Op- 
tometristas.
1H5O W. North Chicai***. III.

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PIUETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoj e. ir lengvai gauti pilietiš
kas . popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
nias 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Ar.trc.dk.ua


Antradienis, Liepos 27, ’2C> HAOJIENUS, Ufileago, IH.
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BOHEMIAN 
APYNIŲ 
SKONIS Skaitytojų Balsai

PurHan 
Malt

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]'

Tiesa ir Melas

TURTINGIAU-

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Geriausios 
rųšies

Reikalaukite nuo bi
te kokių pardavėjų

•I

■ j
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RUPTURĄ
IŠGYDOMA

Be mnr Be 
Peilio Q J J Skausmo

.Jus, kurie turite rupturą, daug sy
kių norėjote, kad būtumėt išgydyti 
nuo to trubelio. Kad jūsų norai pil
nai Jsipildytų, aš jau per daugelį me
tų praktikuoju savo metodų gydyme 
rupturų be peilio. Jus galit atsilan
kyti pas mane pilnai įsitikinęs į ge
rumą mano metodo ir dėl pasinaudo
jimo jomi. Atsilankykit ir likit išgy
dytas kur tūkstančiai kitų liko išgy
dyti.

Skaitykit ką Mr. Mitchell sako:
“Dvidešimtis metu atgal aš turė

jau labai blogą rupturą ir ji teikda
vo man labai daug trubelio. Tuo lai
ku aš atsilankiau pas Dr. Flint dėl 
išsigydymo. Tai buvo geriausia daly
kas ką aš padariau, nes jis išgydė 
mane labai gerai, be peilio ir be jo
kio skausmo.

Per tą visą dvidešimtį metų 
išgydymo manęs per Dr. Flint,
nereikėjo dėvėti diržo ir neturėjau 
jokio trubelio. Norėčiau, kad visi su 
rupturą žmonės žinotų apie Dr. Flint 
gerą darbą”.

O. J. Mitchell 
3121 So. Wal| St.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

DR. E. N. FLINT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

Vokiečių patarlė sako: 
las turi striukas kojas”, 
čiaus mano nuomone, jei 
turi striukas kojas, tai tiesa
visai kojų neturi. Jei tiesa turė
tų nors tokias kojas, kaip me
las, tai pasaulis butų visai ki- 
tokis. Bet gi dabar nėra pa
sauly tokio žmogaus, kuris ne
būtų profesionalis melagis, nes 
pradedant nuo mažo vaiko, bai
giant žilagalviu seneliu, kas jis 
nė butų — kunigas, daktaras, 
advokatas, teisėjas biznierius, 
valdininkas, ar tik šiaip papras
tas žmogiukas, — be melo nė 
žingsnio. Čia ir pasirodo, kad 
melas turi ne striukas, bet bai
siai ilgas kojas; jis vaigšto po 
visų pasaulį, niekad nepavargs
ta ir kiekvienam patarnauja 
kuopuikiausia. Tiesa gi visai 
kojų neturi ir niekur nevaigš- 
to, tad jos niekur ir nesimato. 
Todėl ši vokiečių patarlė visai 
neatsako tikrenybei.

— Pustapėdis.

liai mane žemes dievais besu. 
Faraonas buvo Možę raganystės 
išmokinęs. Mozė gi tapo Fara
onui neištikimas ir pats vos, 
vos į dievų. nepavirto. Kup
riaus nugara ir asilo strėnos tai 
buvo tų laikų traukiniai, “ma
doje” esamųjų daiktų, iš vie
nos šalies kiton pergabenimui.

riau patinka diktatoriai, kara
liai, mikados negu žmonių rink
tieji atstovai. Patriotizmas, tai 
juodųjų raganių viršutiniai tri
nyčiai. Minios išnaudojimas 
jiems taip priprastas, kad jie be 
gėdos už paimtų iš skurdžiaus 
pinigų, mainais siūlo sidabruotų 
debesio pamušalų.

Gi žinias skelbė heraldai, kurie 
’’me- rėkė tai, kų jiems jųjų valdo
je- vai įsakydavo. Liaudis buvo 

melas (Į)rje gyvulių lyginama. Tos liau
dies mokinimui, kad mokėtų
'prieš sudievėj tįsius karalius
klauptis ir tinkamai išsireikšti, 
reikalingi buvo “stebukladariai“

Raganių Brolija
Senovėje nė vilties nebuvo, 

i kad visuomenė bus priverstinai 
mokinama ir gudruolių išradi
mai patentuojami visų naudai.
Gamyba — mašinos ir gamtos 

nuo (jėgos darban pakinkiusi, leidžia 
man 'žmonėms mokintis ir protauti, 

pilelės darban pakinkytos pa
'gamins pakankamai alkoholio, 
ikad užimti malkų, anglies ir 
kerosino vietų. Iš oro tinka
mai pajungta elektra gamins 
gana trąšų dirvoms įtręšti. Ma
liu bangos ir saulės spinduliai 
bus pajungti darban per milio- 
nus metų tarnaus žmonijai.

Taip gyvenimui keičianties, 
ar galima bent valandėlei dalei- 
sti, kad “raganių brolija“ žmo
nėms neįkirus?

Šekspyro laikais, į karalių rū
mus būdavo kviečiami kvailiai- 
juokdariai. Bet Šekspyras sa
ko: “reikia gudruolio, kad kvai
lį nuduoti’’. Dar seniaus kara-

Svarbus Pranešimas
Lotai Del Biznių Ir Pagyvenimui Priešais 

Marųuette Parko Ir Netoli Vienuolyno
Dabar yia didelė proga išsiiinkti ir užsisakyti lotus tinkamoj vie-* 
toj pirm atidarymo naujos subdivizijos, šitas piečius žemės ant par
davimo yra nedidelis ir bus parduotas trumpu laiku, už tai turite 
veikti greitai. Kas pirmesnis, tas gaus geresnį išsirinkimą. 
Atidarymo diena bus pranešta trumpu laiku.
šita vieta yra viena iš geriausių vietų visoj Marųuette Parko apie- 
linkėj. Yra pi iešais parko km 'įveji gatvekariai pereis per šitą žemę. 
Visi lotai dėl pagyvenimo yra 30 pėdų pločio ir yra užrubežiuoti 
kaslink namų statymo, šalygatviai (sidewalks), rynos (sewers) ir 
gasas įdėta ir apmokėta, šitie lotai parsiduoda su ketvirtadalim įmo- 
kėjimo ir likusias dalis mėnesiniais mokesčiais.
Tai yra didelė proga nusipirkti lotą su mažu įmokėjimu dėl savo gy
venimo arba dėl uždarbio, nes yra žinoma, kad kas tik yra apsipir
ks šitoj apielinkėj, gali dabar paiimti didelį uždarbį.

Reikalinga Pardavinėtojų
Mes reikalaujame darbininkų iš visų dalių Chlcagos pardavinėti ši
tuos lotus. Galėsite parduoti savo giminėms ir pažįstamiems ir už
sidirbti pinigų. Atsilankykite j musų ofisą ir bus pilnai išaiškinta.

CHAS. J, BAGDZIUNAS & CO.
736 West 35th Street

| rytus nuo Halsted Street
Ofisas atdaras kasdien iki 9 vai. vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 3 po pietų

raganiai.
Taip tai ir atsirado (kur kada 

—nesvarbu) dabartiniai raga
niai — visokie “tėvai” ir “bro
liai“. - Jie (raganiai) turi ir 
pavergtų moterų — seserimis 
vadinamų.

Tikslas — skelbti, kad žemes
nis aukštesniam turi tarnauti, 
tuo pačiu laiku patiems naudo- 
janties vksokeriopiausiais gyve
nimo patogumais. Raganiai ki
taip negu civiliai žmonės rėdo
si. šimteriopai puošniau gyve
nimus įsitaiso. Visur žmonės 
atstumtus laikoma, kad ragar 
nišiko stebinimo principų išlai
kius. Kas raganius pakviečia, 
kokiam reikalui liaudį prireng
ti — raganiai visuomet eina ne 
už žmones, bet priešingai. Da- 
leiskime, kad kokis caras, ar 
kaizeris, užsimanys kariauti. 
Raganiai prirengs žmones caro 
norų klausyti. Seniaus palaidū
nai girtuokliai ponai baudžiau
ninkus ant šunų mainė ir nuož
miausiai kankindavo. Raganiai 
didžiumoje visuomet > tų ponų 
pusėje stovėjo. Raganiai visuo
met tiktai savos brolijos reika
lus gynė. Savus reikalus aprū
pinti jie turėjo tiesos. Už gami
nimus! “rojaus“ ant žemės nie
kas jų neprivalo kaltinti. Bet, 
kur jųjų idealas?

, Idealas.

Kuomet Možės, faraonai, ca
rai, kaizeriai, it dievaičiai, žmo
nes valdė. Raganių tikslas ir 
idealas buvo nužeminti — nua
linti žmonių dvasių iki to laips
nio, kad jie klauptų ar ant vei
do pultų carų begarbinant. Jei
gu raganiai kiek spyrėsi prieš 
carų, tai ne žmonių leisiu ap
gynime, bet ‘ todėl, kad caras 
turėjo dar kitos rųšies raganių, 
kuriems pirmenybę teikė. Pavy
das ir egoizmas, o ne žmonių 
teisių apgynimas, vertė kai-ku 
riuos raganius carams kišeni li
ję dūlę rodyti.

Ko raganiai nori?
Raganiai niekad nepritars de

mokratinei valdžiai. Jiems ge-

/ ............ .................. i. <
Stebuklai ir Dvasių Vai

dinimai Namuose
Garsus Magikas Jonas Čekanavi- 

čius, išleido stebėti
nas monų paslaptis, 
kurias galima pada
ryti be ypatingo mok
slo, gabumo, ir be 
prietaisų. Su tuom 
galima prikrėsti kur 
susirinkimuose, bai
mės, juoko ir nuo- 
stebumo.
Visi paai š k i n i m a i 
“lietuvių kalboje”.
Kaina tik vienas do
leris, pareikalaudami 
prisiųskite “m o n e y

orderi*’, arba įdėkite dolerį į laiš
ką. Pareikalauti galima tik Lie
pos ir Rugpiučio mėn. Tolinus ne- 
siuntinėsiu. (Adresuokite):

PROF. J. ČEKANOVICH 
5353 So. Turner Avė. 

Chicago, III.
-r

Ko buvusio caro slaptieji po- 
licistai negalėjo sušnipinėti, tų 
raganiai atlikdavo ir iš valsty
bės algas gaudavo. Kam slap
tai tarnavo, iš to ir užmokestį 
gaudavo.

Nūn įeina “madon” demokra
tinis, iš žmonių įgaliotinių val
džios sudarymo būdas. Ar žmo
nės nepajus, kad raganiai vei
kia ne už, bet prieš juos?! Da- 

. bar tai raganių rugiapiutė. 
“Divide et impera”. Skaldant 
tautų į peštukų būrius, sau 
skubotai, gamina didžiumų ir 
žmonės raganių, it smalos, ne
gali nusikratyti. Vienas raga
nių obalsis skamba: “Kaip bu
vo iš prhdžios, taip bus ir visa
dos.“ Tuo sakiniu pasisako, kad 
raganiais buvę ir bus. Iš jų 
kaip ir iš prof. čekanavičiaus 
monų — valia juoktis. —Reaka.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

KRIKŠČIONIŠKŲ M1NISTERIŲ 
“NUSKRIAUDIMAS”

“L. Ž.“ rašo: '
Naujo Seimo dauguma iš pat 

pirmų žingsnių parode, kad 
valstybės lėšų taupumo obalsis 
jai nebus tuščias žodis ir kad 
į j j bus įdėtas realus turinys. 
Valstybės lėšas taupyti naujas 
Seimas pradėjo, taip sakant, 
“nuo savęs“.

Naujo įstatymo pakeitimu, 
Respublikos Prezidentui bus 
mokama algos 3000 litų ma
žiau, kaip kad gaudavo jojo 
pirma ta kas.

Ministeriams atlyginimas su
mažinamas 1250 litų kiekvie
nam.

Be to, išeinantieji ininiste- 
rial gaus kompensacijos jau ne 
trijų, o tik vieno mėnesio algų.

Ministerių atlyginimo įstaty
mo pakeitimas veikia nuo š. 
m. gegužės 10 d., t. y. nuo to 
laiko, kai senasis Seimas fakti- 
nai nustojo egzistavęs.

Tokiu bildu krikščioniškiems 
ministeriams šiek tiek teko nu
kentėti. Jie tegaus kompensaci
jos tik vieno mėnesio algų. Apie 
50,000 tūkstančių litų netikė
tai išsmuko iš “krikščionių“ ki
šenių valstybės naudai.

Ir štai žmonės, kurie visų 
laikų tik ir šaukė “viską auko
ti tėvynei“, nustoję kelių tų 
nelaimingų tūkstančių litų “Ry
te“ lieja karčias ašaras dėl sa
vo nelaimės ir skriaudos, sa
kydami, kad kompensacijos su
mažinimas esąs “keršto ir pik- 
čio“ aktas iš pažangiųjų pusės. 
Jie mėgina net už plaukų pri
trauktais argumentais įrodyti, 
kad Seimas neturėjęs juridinio 
pagrindo taip pasielgti su krik
ščionių “darbo žmonėmis’’ ir ti
kisi, kad buv. ministeriai “su
gebės Seimo keliu savo teises 
apginti“.

Ar'tai ne mizerniškumas tų 
“buvusių žmonių“?

“Valstybės vyrai“ asmens rei
kalais rašo ištisus straipsnius ir 
žada net naujų Seimų teisman 
traukli (sic!) už tai, kad ne-

duoda jiems trijų mėnesių al
gos. Įdomi tai butų byla, kai 
krikščionys patrauktų taikos 
teisman aukščiausių įstatymda- 
vybės įstaigų dėl išleisto įsta
tymo, kuris jiems nepatinka!

Žinoma, Friburgo “juristai“ 
ir ne tokį dar absurdų gali pa
rašyti. Už tai juos- ir vadina 
“daktarais“.

Kitas klausimas, ar turi tie 
krikščionių “daktarai“ nors tru
putėlį gėdos, siclodamiesi dėl 
kišenių reikalų. Jie visai Lietu
vai dar kartų pabrėžia, kad sa
vo kailio reikalas už viską la
biau jiems rūpėjo, rupi ir ru- 
PČS* K t s J

Didelės sumos buvo išduotds 
įvairiems krikščionims “pasigy
dyti“. Žemės Banko kasa ištuš-

* I
tėjo, kai visokie kademų vadai 
pradėjo imti paskolas, kaipo1 
savotiškų kompensacijų už rin
kimų pralaimėjimų.

“Ryto“ ponai verkia dėl kom
pensacijos praradimo. Tiesa,' 
trejus metus alindami kraštų' 
ir laužydami konstituciją, krik
ščionių valdovai nusipelnė kom
pensaciją, bet tik kitos rųšies.

Gal būti kai kurie jų bus 
“kompensuoti”. Nereikia dar 
nustoti vilties. —V-ras.

Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
i

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10, Nedė

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshail Bivd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 1464

DR. VAITI SII 
OPTOMETRI8TAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

BILLY’S.UNCLE

Simpatiškas -
Mandagu* —
Geresnis ir Pi-

Už Ki-
W tų Patarnavi- 
F mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRaBŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenne, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė..+

JONAS PAPLAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Trečiadieny, Liepos 21 dieną, 
12:15 valandą po pietų, 1926 m., 
sulaukęs 31 metų amžiaus; gi
męs Suvalkų rėdybos. Mariam- 
polės apskričio, Višakiu Rudos 
kaimo, paliko dideliame nuliū
dime brolį Vincą Urbaitį, pus
seserę Petronėlę Triškienę, Svo- 
gerj Rapolą, pusbrolį Aleksą, 
švogerką Veroniką. Lietuvoj 
seserį Nataliją, močeką ir pus
brolį Joną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4605 So. Hermitage 
Avenue.

Laidotuves įvyks Pirmadie
ny, Liepos 26 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Paplausko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Pusbrolis, Pussesere, 
Švogeriai ir Švogerkos

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu išdirby- 
stės.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063
1

Boulevard 4189

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturimo išlaidi) užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Jei norit sužinoti savo sveikatos 
stovį, tai atsilankykit į

WICKER PAR K DIAGNOSTIC 
INSTITUTE 

1510 N. Robey Street
Phone: Brunswick 1682 

Medicina — Chirurgija — Urologija 
— X-Ray

Pilnas Išegzaminavimas
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Serganti
VYRAI IR MOTERYS

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

tiškų Ligų.
Yra užkviečiami atsilankyti pas 

Dr. Ross dėl pasitarimų dykai.
Kad tikrai ištyrus kiekvienos ligos 

priežastį, tam tikslui yra vartojama 
mokslinė laboratorija:

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

zaminavimai.
Per trisdešimtį metų Dr. Ross spe-Fhone Boulevard 5208 

Privatiniai Ambulansal

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrahų direktorių 
Automobiliu patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th SU Chicago

LISTERINE 
TNRDAT 
TABLETS

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

Galvos skaude- 
jimą, reumatiz- 

\ mą, širdies, skil- 
■X yą vio, inkstų ligas
M daugelį kitų

(f> chroniškų
kurios patina iš 

’V Z kraujo ir nervų
suirimo.

Kiekvienas vy
ras arba moteris 
kurie turi spau- 

„ dimą kraujo ar-
B. M. Ross, M. D |)a kitas užkre

ligų

ATMINČIAI
Musų mylimo sūnelio. Jau du 
metai .sukako. 27 dieną Liepos, 
1924, sulaukęs 8 metų senumo, 
apleido mumis amžinai. Likosi 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse. Mes negalime užmiršti, 
musų širdyse skausmas tebėra 
ir spaudžia kaipo sunkią naš
tą. Jis buvo musų mylimas, vi
sų brolių ir giminių. Mes juo 
daugiau nematome.

Ilsėkis mylimas sūneli, šioj 
šaltoj žemelėj, ir mes pas ta
ve atkeliausime.

Pasiliekame nuliūdę,
Tėvai Jonas, Antanina ir 
Broliai Bruzdai
4546 So. Fairfield Avenue 

Chicago, 111.

čMadt by
Lambttt Phartnacal Co., Saint Loub, U. S. A.

čiamas ligas, tegul atsilanko pas 
Dr. Ross su pilnu užsitikėjimu, kad 
čia gaus geriausį medikalį gydymą. 
Bus suteiktas tas pats gydymas ku
ris yra išgelbėjęs tūkstančius žmo
nių nuo suirimų proto, paralyžio, lo- 
comotor-ataxia, beprotybes, nuo am
žino paliegimo visam gyvenimui.

Nusilpę Vyrai!
Kad būti stipriu, vikriu ir turėti 

daug “pep’, jus turit savo nusilpimo

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana-

ligas išgydyti. Kad vėl tapti atjau
nėjusiu ir prailginti savo gyvenimą, 
atsilankykit dėl specialio gydymo, ku
ris stimuliuoja giles (glands) kuris 
suteikia syvus kraujui, kuris pagelb
sti atgaivinti vikrumą ir stiprumą. 
Nieko nėra viršgamtiško apie 
Dr. Ross pasisekimą. Tai yra natu- 
ralė pasekmė.

Trisdešimties Metų 
Praktikos

Atsilankykit pas jį, jis maloniai 
paaiškins jums visai dykai, kaip jus 
ghlit išsigydyti nuo vyriško nusilpnė
jimo. Šitą pasekmingą gydymą^ 
Dr. Ross įgavo nuo užganėdintų pa-’ 
cientų, kurie rekomendavo jo gydymą 
savo draugams.

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

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

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

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

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

Dvidešimtia penki metai tame 
pačiame name
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CHICAGOS
ŽINIOS

“Vyno mergaitė” psi- 
chopatinėj ligoninėj
Lietuvaitė Teresa Daugeliutė, 

paskilbusi kaipo Joyce Hawley, 
šokėja, kuri nesenai vienoj puo
toj plika maudėsi vyne, kuri 
paskui vyrai gėrė, lapo pasiųs
ta psichopatinėn ligoninėn iš
tyrimui.

Apiplėšė lietuvi MSIM1I REIKI* DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-2EME

IPacific and Atlantic Photo]
Irwin Kirkwood, laikraščio 

“Kansas City Star” redaktorius.
• kuris su savo štabu nupirko tą 
laikrašti už $11,000,000.

Penki automobiliniai plėšikui 
pastvėrė gatvėj ir apiplėšė lie
tuvį knrčiamininką Tony Sla- 
dis iš Melrose Park.

Sladis ėjo iš banko namo. Iš 
banko jis buvo pasiėmęs $3,000 
išmainyti vietos darbininkams 
čekius. Paėjus porą blokų nuo 
banko, prie jo privažiavo auto-j 
mobilius, iš kurio 
vyrai ir jį pastvėrę 
automobiliun. 
ko Sladis liko išmestas iš 
tomobilio prie N. Kildar 
Dicken's gatvių, bei jau Ir 
13,000.

“Birutės” Dramos skyriaus repe
ticija Antradieny, Liepos 27 d., Ray- 
mond Chapel svetainėje, 7-tą valan
dą vakare. Nuo šiol repeticijos bus 
kas Antradienis. Prašome laikytis 
punktualumo.

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

Pol. 
bus 
va-

llumholdt Parko Lietuvių 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
Berodo], liepos 28 <1., ”:30 vai.

i kare, 3310 Evergreen Avė., Chiea-
i go. Visi nariai malonėkit būti su
sirinkime laiku. A. Walskis, sekr.

REIKIA 10 moteių naktiniam dar
bui j bildingus, 5 vai. darbas, $15 j 
savaitę, 7 naktis. Taipgi moterų dėl 
6 naktų, 7 vai. $17 j savaitę. 833 
Mihvaukee Avė., kampas Elston.

PARDUODU pečių kietomis angli
mis kūrenamą, mažai vartotas. Par
duosiu pigiai.

7140 So. Maplewood Avė.

NAMAI-2EMF

nus i vedė 
(’ž valandos lai- 

au-
11 i Motiejaus .1. Damijonaičio gimir 

tų draugus ir pnžjstamus dalyvauti

Ji Shennan hotely, kuriame 
ji gyvena, išgėrė stiprių mig- 
dinančių vaistų, ir tapo nuga
benta pavieto ligoninėn, kur ją 
išklausinėjo niekurie daktarai ii 
pasiuntė psichopatinėn ligoni
nėn, nes ji nedavė juos patenki
nančių atsakymų. Jos klausta 
kas yra Chicagos mayoru 
Illinois gubernatorių, į ką ji 
sakė nežinanti, nes ji yra Ne\v'"ėjimus apie buvusias pavasary 
Yorkietė, jai tik New York pa-'^inois senatorių nominacijas.

Daugiausia bus stengiamasi iš
tirti kiek kandidatai praleido 
pinigų, kad laimėjus nominaci
ją. Susekus, kad Pennsylvani- 
joj išleista nepaprastai daug 
pinigų nominacijai, kad stačiai 
nominacijos ten buvo nupirktos, 
nutarta padaryti tokius pat ty- 

! rinėjimus ir kitose valstijose, 
kur tik yra nužiuiinia. kad 
kandidatai pinigų nesigailėjo 

, vesti kuoplačiausią' kampaniją.
Bus stengiamasi sužinoti ir kas 

; tuos pinigus davė. Po Pennsyl- 
vanijos pirmiausia ir bus tyri
nėjama Illinois valstija.

j | Atvykę senatoriai daro prisi- 
Ij"”)'ln i rengimus prie tyrinėjimų ir jau 

už keletą liudytojų. Pir-
» ‘rniausia bus tardomi republiko- už- j 1nai.

I Senatoriai apsigyveno Con- 
gress hotely. Tardimai gi bus 
daromi federaliniame teisme.

■Du senatoriai į tyrinėjimus 
nepribuvo — užimti kitais rei
kalais.

Tyrinėja Illinois senato
rių nominacijas

Trys senatoriai — Reed (de
mokratas), La Follette (rep., 
mirusiojo senatoriaus La Follet- 

ir te sunus) ir King (deni.), atvy-
at- ko į Chicago ir čia darys tyri- I • • • • I •

tinka ir žino tik kas ten dedasi; 
nors ji gimusi Chicagoj, bet 
apie Chicago nesirūpinanti ir 
nemato reikalo žinoti visus Chi
cagos politiekius. Iš to nu
spręsta. kad jos protas galbūt 
nepilnai veikia ir todėl pasiųsta 
psichopatinėn ligoninėn.

Ji priėmusi stiprių m i gd i n an
čių vaistų dėlto, kad ji esą jau- i 
tesi labai pavargusi ir norėjusi) 
pasilsėti. Esą ji nuolatos bu-' 
vusi įžeidžiama, o po tos New 
Yorko vyno maudynės sunkiai 
gaudavusi darbo. Bejieškodama) 
darlx) ji buvo atvykusi j savo 
gimtąją Chicago ir čia buvusi 
gavusi šokėjos darbo L... 
Tavern, Morton G rovė, bet 
6 dienų miestelio mayoras 
draudė jai toliau ten šokti. Nuo 
to laiko kito darbo negalėjusi 
gauti, likusi skolinga hoteliui ir 
todėl norėjusi pasilsėti. Pasvei
kusi ji tikisi gryšti į New Yor-

KaslinK vyno maudynės ji sa
ko, kad jai būnant chore ir 
gaunant $3(1 į savaitę, pasiūly
mas $1,000 už maudymąsi vyne 
išrodė nepaprastas, tarsi jai 
kas butų pasiūlęs milioną dol. 
ir ji pasiūlymą priėmė. Bet da
bar nesidžiaugia. Ji pragarsėjo, 
ImT jos vaikinas pasišalinęs o h 
daugely miestų jai tapę už
drausta rodytis, tai]) kad jai 
esą sunku dabar gauti darbą.

iš pirklių aukas nieku- 
įtekmingiems politikie- 
kurie už tai leisdavo

Du užmušti arklių

DAMIJONAIČIŲ ATMINČIAI
šiuomi kviečiu visus velionio 

Ilamijonaičio gimines, 
i a.

a. M. J. Damijonaičio vienų metų 
mirties sukaktuvių prie naujai pa
siūlyto akmens paminklo sekmadie
ny, ... - .
po pietų, Lietuvių Tmitinėse kapi
nėse. —Marė Dhmijonaitienė.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
virnui maišytų skudurų.

2100 So. I.oomis Street

REIKALINGOS 2 veiterkos 
rytmetinė ir vakarinė, dirbti į 

rugpiučio (Augusi) 1 d., 2 vai. rcstaurantą.
. j 7 . i 4....s.. i .. ........................... ....

NAUJAS 2 AUGATŲ 
MŪRINIS NAMAS

PRIE Grnnd avė., netoli Austin, 
150 pėdų frontage, guru šildomus, 
cementinės grindys, plieno kon
strukcija, taipgi tik" garažas, šis 
namas tiųka bile kokiai išdirbystei, 
geras pirkinys, $15,000 reikia cash, 
kilus pagal sutarti.

6017 \V. Grand Avė, 
Spaukling 5723

PARDAVIMUI 
$2,000 {mokėti 

Wisconsin farmos, 160 
akrų, morgičiai, kurie pasi
baigs j du metus, 7% nuo
šimčių. Atrokuosime $200 
dėl privačių žmonių.

1739 So. Halsted St. 
Box 826 1

PARDAVIMUI namas (48x20), 
garažas ir 2 lotai, 2 metai jstaigta, 
$3,000. 4053 W. 69tb St.

ln-

Trys žmonės užmušti
Trys žmonės — Mrs. Lora 

Currier ir jos du vaikai 
užmušti jos automobiliui, kurį 
valdė trečias sunus, įvažiavus 
į stovėjusį ant kelio troką. Ne
laimė Įvyko ant Dunes kelio 
naktį.
kadangi jis pritruko gazolino ir 
šoferis nuėjo gasolino ieškotis, 
nepalikęs prie troko šviesų. 
Currier automobilius taip smar
kiai trenkė Į troką, kad jų au
tomobilio motoras užkrito ant 
pasažierių. Automobilį valdęs 
sunus liko tik sužeistas ir gal
būt pasveiks. Troko gi šoferis 
tapo areštuotas 
už kriminalį apsileidimą, 
neuždegė šviesi].

Triukšmas Maxwell 
gatvėj

Pereitą penktadienį buvo di
delio triukšmo Maxwell gatvės 
turgavietėj. Prieš kiek laiko ta
po pašalintas iš vietos turga
vietės viršininkas Harry Lap- 
ping už tai, kad jis prievarta 
rinko 
riems 
riams,
tiems žydeliams pirkliauti gat
vėje. Jo vieton tapo paskirtas 
Ma.x Janowski, kuris laikėsi se
nosios politikos ir tokiu pat 

liko i atkaklumu kolektavo pinigus 
: politikieriams ir dar kerštavo 
prieš tuos, kurie skundėsi ant 
pirmojo viršininko.

Penktadieny jam renkant pi
Trokas buvo sustojęs, lli^u’ dcl politikierių, viena m<>-

ir Jankows- 
s-t įimti jos 
iš turgavie- 
apie šimtas 

ir ėmė Jankcnvskj 
kol atvyko

ir kaltinamas 
nes

Gricius vėl bandė
nusižudyti

James Gricius, kitaip Granit, 
kuris nesenai, pakvaišęs nuo 
narkotikų, laike apiplėšimo Ci
cero nušovė tris žmones (du 
vyrus ir merginą), jau antru 
kartu bandė nusižudyti kalėji
me. Savaitę atgal jis bandė 
pasikarti ant susuktos į virvę 
paklodės, o dabar sukramtė ir 
nurijo trijų dėžučių degtukų 
galvutes. 
alpstantį, bet greitai suteikta 
vaistų ir jis atsigavo. Tečiaus 
iš jo atimta visus pinigus, kad 
jis daugiau degtukų nusipirkti I 
nebegalėtų.

teris atsisakė duoti 
k i pradėjo piktai 
stendą ir varyti ją 
tės. Tada subėgo 
kitų žydų 
mušti ir kol atvyko policija, 
Jankowsikitii gerokai šonkau
lius aplamdė, taip kad dabar su 
vargu ir pavaigščioti gali. O 
Maxwell gatvę dabar saugo po
licijos patruliai.

fcios turgavietės 
aldermanas- Fick, 
gina viršininkus ir 
žydų maišto. Jis atvirai prisi- 
pažysta, kad jei jis netektų 
turgavietės, tai nebebūtų ir al- 
dermanu. Bet dabar žydai ne
rimauja ir nieko su jais nega
lima bepadaryti, nes jie nebe
klausą jo įsakymų.

bosas yra 
kuris labai 
labai bijosi

Motina nuteista 
kalėjiman

Anna Jasulewicz, 47 m., 3222 
Armitage Avė., kuri perskėlė 

į savo 10 m. sunui gaivą stikli- 
Jį rado kameroj jau ne cukrine už tai, kad jis buk

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

James F. Galviu, žymus 
diana llarbor kon t rak torius ir 
politikierius, liko užmuštas sa
vo arklių barnėj. Kaip matyt, 
vienas darbinių arklių jį Įspy
rė ir tai taip, kad jis tapo nu
mestas po kojų kito arklio, ku
ris jį ir sumindžiojo. Kada jį 
rasta, jis jau buvo negyvas.

Veik panašiu bildu liko už
muštas darbininkas Amelio, ku
ris- dirbo llegewisch konstruk
cijos kempėj. Jis šėrė i 
šėtroj, kada vienas arklys spy
rė, pataikė kanopomis į galvą 
ir jį ant vietos užmušė.

Kreipkitės tuojau.
3206 So. Halsted St.

ISRENOAVOJIMUI
RENDON moderniška krautuvė, 

tinka dėl pirmos klesos čeverykų 
krautuvės, naujoj biznio apielinkėj. 
Savininkas, 4191 Archer -Avė.

RENDON 3 ir 4 kambarių Hutai 
j visi šviesus, apšildoma krautuvė 
•elektra, $18 iki $25.

ERANK ŠEŠTOKAS
I 4958 Wentworth Avė.
II  — _i i i h v - m  .................... i ■ 11

-H SIŪLYMAI KAMBARIU

Du akrobatai sužeisti

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ŽIC RĖKIT
2 flatų medinis namas, 510 

W. 57 St., 6—6 kambarių, 4 
kambariai skiepe, kaina $6,000, 
cash $1,000, kitus išmokėjimais, 
namas išmokėtas. Sandner vie
natinis agentas, 206 W. Gar- 
field Blvd., Boulevard 1392.

6 kambarių mūrinė cottage, prie 
geležinkelio fiviČių, gera gyvenimui 
arba bizniui. Savininkas 1314 W(>b- 
ster, Keystone 7226.

RENDON kambarys, yra vana.
3115 Emerald Avė., 2 fl.

Sekmadieny
•irke taj>o gal mirtinai sužeisti nea Avė.

TURIME kelis gerus ruimus vy
rams dėl išiendavojinio — su valgiu 

■ ar be valgio, arba galės patys pasi
daryti sau valgyti. Sužinojimui kreip- 

B>'OS. kitos: M c. 1*. Jucobs, 3534 So. I’ar-
c 
du akrobatai — Frank Crorn- 
well ir jo žmona Maud. Juos! 
užkelta ant aukštosios trapeaos 
•—50 pėdų nuo žemės, kur jie' LIETUVIŲ spaustuvė 
jau rengės, pradėt, rodyti savo' &
štukas, kaip urnai viena trape- jas, programas, plakatus, tikietus ir 
ZO3 virvė atsikabino ir abu nu.'visokias blankas. Spaudos darbus 
, . a _ _ , . .. , , (padarome greit ir gražiai. Reikalekrito žemėn. Jokio tinklo po spaudos darbų malonėkite kreipkitės 
jais nebuvo ir 
tvoros, kuri askiria publiką nuo 
scenos, o jis nukrito viduriu 
scenos. Abu yra labai sunkiai 
sužeisti ir vargiai pasveiks.

ĮVAIRUS skelbimai

Jokio 
ji nukrito „nt 

SPAUSTUVĖ
710 W. 33rd St., Chicago, III. 

Tel. Yards 6751

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244 ’

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevoiam ir jMpieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

KIEK PRA - Nesirūpinkit apie 
legalius dokumen

tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michigan. Gal. 1113.

ADVOKATAS 
vo trubelius,

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant nyk
$6.00 j metus per visų 

likus] gyvenimų.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tų paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. |

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė* 
tumė t juos į bankų ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po į 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — painislyk kiek jūsų' 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
6’aA»J)nr metų? * jr garųntuojėmas už $4. Autoinobi-Ateik ir pasitark /iu sekretorių - — •
apie taupymo budus, o nuo jo su-j 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAU.HENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Tel. Prospect 1297

F. J. YANAS
Geležinių daiktų ir Įrankių 

krautuve

2805 W. 63rd Street
Visokios malevos, aliejai ir v,ar- 

nišiai. Parduodama už prieinamas 
kainas.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas

. lių trokų patarnavimas Chicago] ir 
; apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo.
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phc.Ee Lown<lalc 0114.

SVARBUS PRANEŠIMAS
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. Į šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir moterų, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pu- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje.' 
Narys sykį įstojęs į šią draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Chicagos j 
bite kurių dalį Jungtiniu Valstijų, 
Amerikos ir gauti pašelpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai Šios) 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 mo
tų amžiaus. Norinti įstoti i šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros' 
Knygynų, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto-i 
jimui j Chicagos Lietuvių Draugiją! 
S. P. Palengvinimas .įstojimui į šią 
draugiją tęsisdraugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. š. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams 
gruodžio 
draugijos

pasirūpinti, kad iki 
6 dienai liktumėt šios 

nariais.
pavogęs jos $2, teisėjo Walker 
tapo nuteistas vieniems metams 
kalėjimai).

Teisėjas nuteigdamas ją ka
lėj iman pareiškė:

“Obuolys nuo obelies netoli 
krinta. Jeigu jis yra taip blo- 

. . , , ov., o-vų vtiiuii«i| viinarc, muviui ym
gas vaikas, kaip tu pasakoji,; kviečiami pribūti į susirinkimą jitsto-1 
tai nesunku numatyti delko vaĮJr valdybos, nes 
taip yra.

iškilmes jvyks ČernauskoVaidylų
Darže, Subatoj, Liepos 31.

Susivienijimus Lietuvių Draugijų 
ir Kliubų Bridgeporte, laikys pus
metinį susirinkimą Antradieny, Lie
pos 27 dieną, šių metų, Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St., 8-tą valandą vakare, šiuomi yra

vai ir valdybos, nes yra svaraus ir 
randasi svarbių reikalų aptarti.

— P. K., Rašt.

REIKIA 2 patyrusių shcarincnų 
darbiu prie No. 2 Žirklių, (iera al
ga ir nuolatinis darbas. Cohn and 
Steel Co., 2034 Soulhport Avė.

AUTOMOBILIAI
Studebaker automobl- 

yra vieni iš tvirčiausių 
kainos prieinamos, nes 

kompanija pati viską ga- 
mina. Tokiu budu Stude

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

Savininkas priverstas parduoti 
Naujų 5 kambarių murini bun- 
galovv, 6338 S. May SI. bunga- 
low vertas $8700, parduosiu už 
$8100.

Naujas 6 kambarių mūrinis 
bungalow, 6834 S. May St., ver
tas $9500, parduosiu nė $8500. 
Turi but parduotas tuojau. At
sišauk it

1548 \V. 69 St.
Tei. Bepublic 1022

BARGENAS JEI PARDUOSIU 
GREIT

2 biznio lotai prie Archer Avė., ne
toli Cravvford. Kainos pasidvigubins 
į vienus metus. Greitam pardavimui 
kaina pigi; Išmokėjimais.

M R. LEWIS
Wabash 8440

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
PARDAVIMUI

Sykiu su namu, prie bizniavus gat
vės, geros dieninės įplaukos, visi nau
ji fikčeriai, nebrangi kaina.

6034 So. Crawford Avė. 
Hemlock 1388

mus, mes 
nuodugniau išaiškin-

Milda Auto Sales
3121 So.

Tel. Boulevard 1685
D. Kuraitis ir A. Kasulis, Vedėjai

Halsted Street

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai, 

daiktai visi geri, nupirkit pigiai, 
sykiu ar po vieną, sykiu ir ruimus 
galima renduoti. Kreipkitės vaka
rais nuo 6 vai. Nedėlioj visą dienų.

821 W. 33rd Place 
3-čios lubos frontas

PADAVIMUI
PRIIMSIU cash $100 arba išmokė

jimais už $700 vertės grojikų pia
ną, su benčiumi r 120 rolelų. šis 
pianas labai gerai groja. Turit 
pamatvti kad įvertinus.

M R. JOBLEN, 
2332 W. Madison SI., 1 fl.

ii

PARDAVIMUI grosernė su namu 
arba be namo. Geroj biznio vietoj.

3400 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė; {vairių tautų kolonijoj; cash biz
nis, priežastis pardavimo — mirtis 
savininko. 6010 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA ice cream parloris, 
kendžių ir tabakus. Biznis geras, 
išdirbtas per daugeli metų. Yra 
Storas ir 3 dideli kambariai, 
duosiu pigiai.

Kreipkitės;
712 W. 14 Place.

ar-

BUČEKNĖ, W.est Side, galiąia už
dirbti pinigų, prie 63rd St. Moderniš
ka, pilnai prirengta, ilgas lysas, pi
gi renda, puikus pasiūlymas. I. Coven, 
139 N. Clark St.

/ ....... ......
Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė. 
CHICAGO
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KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 

laraM*/ ssen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų 

Ef^^^specialumas Geras patar
navimas, Žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

ĮVEDAMI*' elektrą su geromis 
lempomis 4 ruimus už $55. Taiso
me nulio ir visokius motorus. Del 
platesnių informacijų kreipkitės 

K. O. ELECTRIC 
3453 So. Auburn Avė. 
Tel. Boulevard 7590

JIESKO DARBU
JIEŠKAU darbo už bučerį. 

Moku gerai savo darbą.
šaukit

Tel. Keystone 9091

BEKERNĖS — 2 gerai apsimo
kančios krautuvės j Beverly Kilia, tu* 
riu parduoti. Savininkas apleidžia 
miestą. Beverly 8151.

PARSIDUODA Lunch Ruimis. Vi
sas arba pusė. Patyrimo nereikia.

1715 So. Canal Street

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
cateessen, įsteigta ilgus metus ir 
darantis gerą bizni. Parsiduoda dėl 
ligos. 155 W. 59 St.

PARDAVIMUI grosernė, su namu 
arba viena, arba mainysiu ant ma
žos stubos. Prospect 2559.

PARDAVIMUI Malt ir Hops Sto
ras. 6106 So. State St.

PARDAVIMUI Vacuum Cleaner, 
gerame stovy, $10. Vincennes 2324.

PARDAVIMUI gera soda vandens 
route ir trokas, nebrangiai.

2900 Lowe Avenue

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė delei mirties savininko.

4504 So. Paulina St.

ANT PARDAVIMO krautuve ci
garų, tabakus, ice creamo, geroj 
vietoj; arba ir su namu galit pirkti. 
Aš turiu 2 namu, vienas 23 Pi., o 
antras 23 St.

Kreipkitės;
2301 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI krautuve, saldainių, 
cigaru, tabako ir taip visokių 
smulkiu daiktu. Parduosiu pigini ar 
mainysiu ant loto.

BEVEIK naujas — 5 kambarių 
bungalow. Pusryčiams kambarys ir 
miegojimui porčiai, naujai dekoruo
tas, karštu vandeniu šildomas, ištai
sytas skiepas, cementuota elė, I. C. 
tran.sportacija, $2,500 cash. Savinin
kas parduoda.

Saginaw 6312

PARDAVIMUI arba mainymui 40 
akrų farma, su staku ir mašinomis, 
mainysiu į cottage arba 2 flatų 
mimą, ('.bieagoj, pageidaujama South 
\Vest Side. Nereikia agentų. Savi
ninkas John Schira, R. 1, Box 37, 
Carney, Miih.

MORTGECIAI-PASKOIOS

Pardavimas Prasidės 
sekamą nedėldienį 

Liepos 18, 9 vai. ryto 
54 mūriniai namai 54 

Pardavimui gatavi gyvenimui
Atsilankykit anksti gausit didelį 

pasirinkimą
$250 cash, $50 j mėnesį

Nusipirksite bile vieną iš jų
Už biškj {mokėjimo, mes palaiky

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

5 kambarių, tiie vana, furnas šil
domi, cementiniai šalytakiai ir skie
pas, netoli bulvaro, •mokyklų ir ge
ros transporįacijos.

Kaina $6400 prirengtas
Title garantuotos per Chicago Title 

& Trust Co. Ofisas atdaras rytą, die
ną ir vakare.

SAWIAK & CO.
Statytojai

7181 W. Grand- Avė.

KODĖL NE
Kraustykitės i savo locną namą už 
$45 i mėnesį, tiktai biskj iš pradžios 
įmokėjus.

$5950
Už naują 5 kambarių medijų bun- 
galow, cementiniu pamatu, furnas 
šildomas, su grindimis viškai, yra 
vietos dėl daugiau kambarių, laun- 
drė, pentrė ir t. t. Illinois Central 
transportacija. Tiktai 6 liko. Mainy
siu j gerą lotą arba morgičius. Tai 
yra darbininko proga įsigyti sau na
mą.

F. R. DRASLER, Budavotojas 
11901 Michigan Avenue 

Pullman 9470-4373

PARDAVIMUI 1 augšto mūrinis 
namas, 25y60, gera vieta dėl ma
žos išdirbystės, $6000. Pašaukit 

Palisadc 1515.

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

130 akrų farmą parduosiu pigiai, 
ar mainysiu ant namo ar Storo. Far
ma yra smagioj vietoj arti miestu
ko ’/j mylios, budinkai visi geri, bal
ne ant beizmento, visos mašinos, 17 
galvijų, 12 melžiamų, 2 kiaulės, viš
tos, 2 geri arkliai, laukas užsėtas ker
nais, avižoms, bulvėms. J. ,N., Shen- 
nington, Wis., Box 54.

Atyda Namų Investoriams
Augštos rųšies 1 augšto krau

tuvė ir flatai, apibudavota bal
tomis plytomis, garu šildoma, 
25X^3 pėdų, dar galima dasta- 
tyti 2 diaugiau augštu, 2953 
Belmont Avė. Juniper 1673.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
po 6 kambarius kiekvienas, pečiumi 
Šildomas. Tikras pigumas. Pasima- 
tykit su savininKu. Netoli Brighton 
Parko. Savininkas

1636 W. 32nd Place
Tel. Lafayette 3464

CICERO BARGENAS
Parsiduoda medinis biznio namas, 

lietuvių apgyvento] vietoj, rendos 
neša i mėnesį $90.00. Kaina $8,000. 
Morgičių galima gauti $4,000. Atsi
šaukite pas savininką

1430 So. 60th Court 
Cicero, III.

PARDAVIMUI 2 flatų cottage, 
2854 Union Avė., atsišaukit ant pir
mo augšto.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6/< Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
1 į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00
3804 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716v

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260
<_____________________________/

Nerokuojame komišino
MES paskoliname jums $100—$200 

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

INDUSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chicago Avė., 

cor. Ilennitagc

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

Petrzilek Bros. & Co.
1647 W. 47th St.

MOKYKLOS
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

Vasarinės Klesos
Mes dabar turime vasarinius kur
sus labai nupigintomis kainomis. 
Specialės klesos dėl merginų, ku
rios nori užbaigti laike vakacijų. 
Klesos dėl merginų jaunesnių 14 
metų. Rašykit dėl smulkmenų apie 
musų “Club System”.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

VASARINE VAIKAMS 
MOKYKLA

3106 So. Halsted St.
Gyvename biznio šaly, kurioj via 

daug visokių lietuviškų įstaigų, ku
rioms yra reikalingi lietuvių vaikai, 
mokantys gražiai ir taisyklingai lie
tuviškai rašyti. Todėl mes prirengė
me tam tikra skyrių vaikus mokin
ti lietuvių kalbos ir rašybos. Tėvams, 
kuriems rupi vaikų gerovė privalo 
supažindinti savo vaikus su lietuvių 
kalba bei rašyba. Pamokos prasideda 
9 vai. ryte ir tęsiasi iki 12 vai. Mo
kestis tiktai $5 kas mėnuo.

y.


