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Meksikos bažnyčia 
prašo taikos

Rusija krypsta dešinėn
Vokietija nori pirkti Belgijos 

žemių

Meksikos bažnyčia prašo 
taikos

Prašo paliauti kovą, o baudžia
muosius įstatymus pavesti 
peržiūrėti kongresui

MEXICO CITY, rugp. 18. — 
Nors nėra oficialiniai patvirtin
ta, bet iš ištikimų šaltinių su
žinota, kad Meksikos episkopa
tas pasiuntė raštą prezidentui 
('.alies, prašydamas kovos pa
liaubos religiniame ginče tarp 
bažnyčios ir valstybės.

Tvirtinama, jog bažnyčia 
prašo, kad visi dabartiniai gin
čai, taipjau ir baudžiamieji įs
tatymai dėl bažnyčių butų pa
vesti kongresui, kuris susirinks 
rugsėjo mėnesy, o kad iki kon
gresas peržiūrės visus 
ir baudžiamuosius įstatymus, 
butų bažnyčiai paliktos senosios 
teisės. Tada ir kunigai sugryž- 
tų į bažnyčias.

Pereitą savaitę klerikalų ko
mitetas laikė savo posėdžius 
veik kasdie. Nors buvo nujau
čiama, kad ginčą galutinai tu
rės išspręsti kongresas, tečiaus 
tai yra pirmas atsitikimas, 
kad bažnyčios viršininkai atsi
kreipė tiesoginiai prie preziden
to, kurį jie iki šiol skaitė “be
dieviu” ir nenorėjo turėti su 
juo jokių reikalų.

Savo rašte prezidentui epis
kopatas griežtai užginčija kalti
nimams, kad kunigija bus kame 
nors esanti neištikima valsty
bei. Iš kitos pusės, prezidentas 
daug sykių yra pareiškęs, kad 
dabartiniai įstatymai nėra tai
komi kuriai nors religinei sek
tai, bet yra dalis šalies konsti
tucijos ir yra privalomi visoms 
tikyboms. Jis iki šiol griežtai 
atmesdavo pasiūlymus tarpinin- 
kystės ir kompromiso, ir da
bar religiniai ir diplomatiniai 
rateliai su dideliu įdomumu žiū
rės kaip prezidentas atsineš 
prie šių bažnyčios pasiūlymų.

ATĖNAI, rugp. 18. — šian
die vėl tapo areštuotas buvęs 
Graikijos premjeras ir vadas 
demokratinės unijos Papanasta- 
sious.

AR NORI U .PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujieną 
skaitytojų ieško bargeną Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 80 
žodžių) vienai dienai, 81-12, dau
giau tykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
linges per paskelbimus Naujie
nose

Rusija krypstanti j dešinę
VARŠUVA, rugp. 18. —Su

grįžęs Lenkijos ambasadorius 
Maskvoje Ketrzynski sako, kad 
Stalinui vadovaujant Rusija 
sparčiai krypsta į dešinę. Se
nuosius gi bolševikų vadovus 
nustumiama į šalį. Dabar Ku
si joj esą prasidėjęs evoliucijos 
periodas, kurio pasekmių dar 
negalima permatyti. Senieji re
voliucijos vadovai, kaip Trockis 
ir Zinovjevas, liko atstumti nuo 
valdžios ir jų vietą užima jauni 
vadovai. Rusijoj taipjau jau
čiamas griežtas nusistatymas 
prieš žydų, taip kad nuolatos 
galima tikėtis žydų pogromų.

Ambasadoriaus nuomone, vi
sas krizis Rusijoj paliečia ne
daugiau kaip 100 vadovų įvai- 

ginčus rių frakcijų, kadangi labai ple
čiasi masėse apatija linkui val
džios. Ukrainiečiai įr kaukazie
čiai visai nedalyvauja ginčuose, 
kas labai silpnina Zinovjevą ir 
Trockį, nes pirmiau tais distrik-
tais labiausia ir rėmėsi opozici
ja.

Berlinui tręšia sausos 
dienos <

Bravarų darbininkai rengiasi 
streikuoti

BERLINAS, rugp. 18. —Ber
linui gręsia sausos dienos — 
prohibicija. O tai todėl, kad 
vakar bravarų darbininkai nu
tarė paskelbti streiką už pakė
limą algų po vieną dolerį į sa
vaitę. Bravarų savininkai gi 
sakosi negalį išpildyti reikala- 
lavimo, kadangi pastaruoju lai
ku buvęs blogas oras ir žmo
nės mažiau alų gėrę, taip kad 
bravarai negalėję padaryti biz
nio. Bet esą jei per kelias 
ateinančias dienas oras bus šil
tesnis, tai algos darbininkams 
busiančios pakeltos. Darbinin
kai tečiaus sako, kad per ke
lias pastarąsias dienas Berlinę 
buvo labai geras oras, taip kad 
daug alaus išgerta, o gerti alų 
be to pagelbėję ir ištroškę A- 
merikos turistai, todėl bravūrai 
pilnai išsigali pakelti algą dar
bininkams. Dieną streikui pa
skirs darbininkai šiandie.

PO TRIJŲ MĖNESIŲ DERY
BŲ PAKĖLĖ ALGAS LE
NOS DARBININKAMS

RYGA, rugp. 18. Maskvos 
Izvestija paskelbė, kad po tri
jų mėnesių derybų su Walter 
Brown, padaryta naują sutar
tį, kuriąja pakeliama 5 nuoš. 
algą 9,000 Irenos aukso laukų 
darbininkams. Brown yra bu
vęs direktorius Amerikos šeJ- 
pimo administracijos laike Ru
si jos bado 1921 m. ir dabar 
yra direktorium didelių I^nos 
aukso laukų, kuriuos pavesta 
Anglijos firmai, remiamai ir 
Amerikos kapitalistų.

DU DARBININKAI UŽMUŠTI
ANNAPOLIS, Md., rugp. 18. 

— Du civiliniai darbininkai li
ko užmušti ir du sužeisti eks- 
pliodavus katilui laivyno ekspe- 
rimentalėj stoty.
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Kur sprendžiamas franko likimas. — “L»a Cirbeille” (Krepšys) Paryžiaus biržoje, laike 

smarkaus pirkimo ir pardavimo franko. Šis “Krepšys” ir nustato franko vertę. Tai yra pirma fo
tografija to “Krepšio”. »

Belgija gal parduos savo 
žemių Vokietijai

PARYŽIUS, rugp. 18. —Vo
kietijos pastangos permainyti 
Versalles sutartį priima naujas 
formas.

Naudodamosi Franci jos iv 
Belgijos finansų silpnumu, o 
taipjau ir tų šalių politiniu 
netikrumu, Vokietija siūlosi 
atpirkti iš Belgijos Eupen ir 
Malmedy teritorijas, Belgijos- 
Vokietijos pasieny, kurias Bel
gija gavo nuo Vokietijos Versa- 
ės sutartim. Kaina siuoma $300, 
000,000.

Belgijos valdžia, kuriai labai 
reikalinga pinigų sustiprinimui 
savo franko, esą prielankiai 
žiuri į Vokietijos pasiūlymą. 
Belgijos laikraščiai taipjau pri
taria pardavimui.

Belgijos nuomone, tų žemių 
svarba yra daugiausia strategi
nė, bet kad Locamo sutartim 
Belgijos sienos yra gvarantuo- 
tos, todėl strateginiai išrokavi- 
mai darosi antraeilis dalykas.

Tečiaus yra abejotina, ar 
Belgija sutiks pardučti tas že
mes be Francijos ir Italijos su
tikimo. Italijos nusistatymo 
nežinoma. Bet Francija yra 
griežtai priešinga tam parda
vimui. Parduodama tas žemes 
talkininkai parodytų savo silp
numą ir Vokietijos šiam žy
giui pasiekus ji tada pradėtų 
gretintis prie Danzigo korido
riaus, Austrijos ir savo buvu
sių kolonijų.

Už degtinės skelbimą 
nejleidžia žurnalo

NEW YORK, rugp. 18. — 
Muitinė sulaikė ir atsisakė įlei
sti į Ameriką vieną Anglijos 
žurnalą, kuriame tilpo tūlos 
degtinės firmos apgarsinimas, 
su nurodymu kur tos degtinės 
galima gauti Londone. Sulaiky
ta tą žurnalą pasiremiant tuo, 
kad įstatymai draudžia kokiais 
nors budais garsinti kas išdir
ba, užlaiko ar parduoda degti
nę. Betgi galutiną nusprendi 
padaryti betgi bus pavesta tei
smui.

Naujas nepasisekimas 
Rusijos diplomatijai
BUCHARESTAS, rugp. 18.— 

Rusijos diplomatija aplaikė 
naują didelį smūgį, kada perei
tą savaitę Francija pasirašė su
tartį, kuriąja antru kartu pri- 
pažystama Rumanijos teisės 
Besarabijoj ir gvarantuojama 
neliečiamybė Rumunijos sienų 
palei Dniestro upę.

Chicago, HL Ketvirtadienis, Rugpiutis-August 19 d., 1926

3,000 amerikiečių padarė 
reikalavimus prieš 

Meksika
MEXIC() CITY, rugp. 18. — 

Daugiau kaip trys tūkstančiai 
Jungt. Valstijų piliečių padavė 
savo reikalavimus iš Meksikos 
valdžios atlyginti nuostolius, 
kuriuos jie aplaikė laike sukili
mų Meksikoje, įvykusių dar 
prieš prezidentui Calles užimant 
savo vietą. Reikalavimai sie
kia apie $300,000,000.

Reikalavimus paduota specia- 
lei komisijai, kuri tuos reikala
vimus apsvarstys ir ape juos 
savo nuosprendį padarys.

Ką Amerika eks
portuoja

WASHINGTONAS, rugp. 18.
Amerika eksportuoja į Euro

pą labai dailg geležies, ūkio 
produktų ir padargų, automobi
lių ir kitų plačiau vartojamų 
daiktų. Bet eksportuojama 
nemažai gal ir visai netikėtų 
dalykų.

Taip pereitais fiskaliniais me
tais eksportuota Europon 29,- 
412.243 dirbtiniai dantys, ver
tės $1,286,838. Taipjau ekspor
tuota $2,061,126 vertės korse
tų, nors pačios amerikietės 
veik paliovė nešiojusios korse
tus; eksportuota dar $302,241 
vertės pinacų, važimukų ir tač- 
kų vertės $215,645, fonografų 
rekordų vertės $1,949,999, ru- 
žos ir kitų kosmetikų vertės 
$1,441,348, o taipjau apie $200,- 
(XN> vertės musėms nuodinti po- 
pieros ir muštukų.

Amerikiečiai gi tarp kitko 
Europoj pirko už $1,000,000 
golfo bolių, už $2,000,000 pip- 
kių, kavikro už $305,954, ke- 
nuotų vėžių už $2,464,208 ir 
citronella už $917,856.

LONIX)NAS, rugp. 18. — 
Paryžiaus-Londono pasažierinis 
aeroplanas nukrito ties Kent. 
Vienas pasažierius Ūko užmuš 
tas ir 9 sunkiai sužeisti.

Chjcagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dialinai apsiniaukę, gali būt 
lietus šiandie; maža permaina 
temperatūroj.

Šiandie saulė teka 6:01, lei
džiasi 7:46 valandą.

Meksikos valdžia gaudo 
suokalbininkus

MEXICO CITY, rugp. 18. — 
Meksikos valdžia . deda visas 
pastangas sugauti ir suimti vi
sus klerikalų suokalbininkus, 
kurie planavo padaryti sukili
mą dėlto, kad valdžia vykina 
įstatymus apie bažnyčios at- 
skirimą nuo valstybės. Ji taip
jau akylai daboja Jungt. Val
stijų pasienį, kad sukilėlių bū
riai negalėtų ten įsiveržti į 
Meksiką, kaip tą bandė padary
ti gen. Estrada, kuris su visais 
savo sekėjais ir ginklais tapo 
amerikiečių suimtas ir uždary
tas kalėjiman. Taipjau dar ne
žinia ar valdžia reikalaus 
išdavimo gen. Estrada, de la 
Huerta, kuris taipjau randasi 
Jungt. Valstijose, ir kitų buvu
sių sukilėlių vadų- Valdžia 
turi žinių, kad gen. Estrada 
ruošiamąjį puolimą ant Meksi
kos rėmė pinigiškai Califoroi- 
jos bažnytininkai.

Katalikų episkopatas vis dar 
užsigina ir sako, kad jis netik 
neįnešęs jokio sukilimo, bet ir 
tokiam sukilimui nepritariąs. 
Valdžia esą tik bereikalingai 
priduodanti perdidelę svarbą 
tam suokalbiui.

Užsienio reikalų ministerija 
pripažino, kad Amerikos res
publikų diplomatai dėjo pa
stangų sutaikanti kilusius
religinius ginčus Meksiko
je, bet Meksika nesuti
ko leisti kokiai nors šaliai mai
šytis į jos grynai vidurinius 
reikalus. Diplomatai siūlėsi 
tarpininkauti ir būti taikinto
jais tik prašant Meksikos kata
likų episkopatui.

Žvalgyba tikrina, kad ruošia
muoju sukilimu vadovauja mo
terys. Jos duoda pinigus su
kilimą vesti ir pirkti ginklams, 
jų namuose laikomi ir sukili
mo suokalbininkų susirinkimai. 
Į sukilimo komitetus visur įei
na ir moterys. Sąryšy su ruo
šiamuoju sukilimu daug žmo
nių areštuota netik Meksikos 
sostinėj, bet ir kituose mies
tuose.

Nors nepriduodama labai di
delės svarbos ruošiamam suki
limui, bet visgi y aidžia mano 
būti prisirengusi. Todėl skai
doma yra kariuomenė ir karei
vius siunčiama į visas strategi
nes vietas, iš kur jie galėtų 
valdyti didelius plotus. Val
džiai rupi nuginkluoti valstie
čius, bet tai sunku padaryti, 
kadangi valstiečiai ir indionai 
slepia savo ginklus, o valstie
čiai su indionais yra svarbiau
sia klerikalų atspara. Aspkai- 
toma, kad apie 50,000 valstiečių 
turi ginklus.

Prezidentas neuždraudė 
nuodinti žmones

PAUL SMITUS, N. Y., rutfp- 
18. .— Išėjus aikštėn, kad pro- 
hibicijos departamentas yra nu
sitaręs nuodinti žmones prie 
denatūruojamo alkoholio pri
maišant medžio alkoholio ir ki
tų stiprių nuodų, kurių iš alko
holio veik visai negalima išim
ti, buvo paėję gandai, kad pre
zidentas Coolidge uždraudė pro- 
hibicionieriams tai daryti. Bet 
dabar pats prezidentas paskel
bė, kad jis nieko apie {ai neži
no ir jokio uždraudimo jis nė
ra daręs. Esą jis ir nieko ne- 
galys tame dalyke daryti. Įs
tatymai esą nusako, kad nege- 
rimui skiriamas grudų alkoho
lis turi būti denatūruotas, o 
jau iždo departamento (kurio 
žinioj yra ir prohibicijos vyki- 
nimas) dalykas nustatyti kaip 
tas alkoholis turi būti denatd- 
ruojamas. Taigi valdžia ir to
liau nuodins žmones gerai žino
dama, kad dalis denatūruoto 
alkoholio patenka į butlegerių 
rankas, kurie bando tą 'alko
holį išvalyti ir paskui parduoti 
žmonėms. Negalint alkoholį iš
valyti, nes valdžios įsakymu 
prie jo turi būti dedami to
kie nuodai, kuriuos veik negali
ma iš alkoholio išimti, butlege- 
riai pardavinės kad ir nuodingą 
alkoholį ir tuo budu (valdžia 
netiesioginiai prisidės prie nuo
dijimo žmonių.

SUĖMĖ MOTERĮ BUTLE-
GERĘ

CHICAGO. Policijai vakar 
pasisekė suimti pirmą moterį 
alkoholio šmugeliuotoją. Ją su
gauta South Chicagoje, jai va
žiuojant 60 m. į vai. greitumu 
linkui Indiana sienos. Tas grei
tumas važiavimo ir atkreipė po
licijos domę, kuri ją ir pasivijo. 
Automobily rado 60 galionų 
alkoholio. Automobily taipjau 
sėdėjo jos vyras ir kitas vyriš
kis, visi gerai ginkluoti, bet 
priešintis policijai nedryso. Vi
si trys yra iš Terre Raute, 
Ind., — James Doran ir jo pati 
ir Oscar Moore.

KETURI ŽMONĖS SUDEGĖ

FRANK.L1N, Pa., rugp. 18.— 
Mdtina ir trys vaikai žuvo gai 
sre, sunaikinusiame farmos 
namą ties Cooperstown. Gais
ras kilo ekspliodavus k'erosini 
niam pečiukui.
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NUPIGINTAS PINIGĮ)
PERSIUNTIMAS LIETUVON

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

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

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

Telegrafuokit pinigus per Naujienas 
Lietuvon.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės j mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 238 E. 115th Street 

• TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, m.

No. 195

Lietuvos žinios.
Baisi žmogžudystė

PILVIŠKIAI. — Birželio mė- 
nėšio pabaigoje kažin kur din
go vietos miestelio gyventoja 
Agota Adomaitytė. Sako, jos 
pamotė ir kaimynai galvoję, 
kad ji busianti kur nors išėju
si ar pas savo gimines ar gerus 
pažįstamus.

Praslinko dvi savaitės. Polici
ja gavo vieno žmogaus praneši
mą, kad prie geležinkelio ru
giuose esąs negyvėlis. Nuvyko 
pažiūrėti. Teisybė — rado mo
teriškos lyties negyvą žmogų. 
Tuojau pažino, kad esanti nužu
dyta Agota Adomaitytė. Prane
šė savo vyresnybei. Liepos mė
nesio 10 d. atvyko apskrities 
gydytojas ir teismo tardytojas. 
Padarė skrodimą. Paaiškėjo, 
kad tikrai Agota Adomaitytė 
yra nužudyta, nes rasta į pa
kaušį taip,mušta, kad net kau
las sutrukęs. Be to, reikia ma
nyti, kad žmogžudys buvo jai 
ir galvą nurėžęs, nes pakėlus 
jos kūną, galva atsiskyrė t. y. 
paliko gulėti ant žemės. Matyt, 
nužudyta jau prieš pora savai
čių, nes labai dvokė, mėsa nuo 
kaulo krito.

Lavonas palaidotas.
Policija veda tardymą.
Daug įtarimo teko vienam pi

liečiui — Blusiui, kuris liepos 
17 d. areštuotas.

PANEVĖŽYS. — čia strei
kuoja duonos kepyklų ir cu
krainių darbininkai. Darbdaviai 
jau priėmė veik visas darbinin
kų sąlygas, tik nesutinka, kad 
nauji darbininkai butų samdo
mi per Maisto darbininkų pro
fesinę sąjungą. Kad lengviau 
butą ištesėti streike, streikuo
jantieji darbininkai sudėjo 911 
litų ir atidengė savo kepyklą. 
Vedama plati agitacija, kad 
darbininkai ir visuomenė rem
tų darbininkų kepyklą. Reikia 
pastebėti, kad Panevėžio dar
bininkai ir visuomenė ganėti
nai palaiko streikuojančių ke
pyklą. 'Karpe streikuojančių di
lelė vienybė ir susipratimas. 
Priseina palinkėti draugams, 
Panevėžio darbininkams, iš
tvermės jų kovoje su darbda
viais. Kviečiami ne tik panevė
žiečiai, bet ir kitų Lietuvos vie- 
’ų darbininkai remti Panevėžio 
streikuojančius darbininkus-.
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NAKTINIS AK NIKAS
RENGIA LIETUVIŲ ilAUDONOS ROŽES 

PAŠELPINIS KLIUBAS IŠ CICERO

Subatoj, Rugpjūčio 21,1926
STICKNEY PARK

43rd St. ir Harlcin Avė. 
Stickney, UI.

Muzika J. F. Pociaus

Pradžia 4:30 vaL po pietų ir tęsis aki ryto 
Atsilankykit visi, čia laiką praleisti šauniai.

DRAUGIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA JONIŠKIEČIŲ LABDARYBĖS IR 

KULTŪROS KLIUBAS
Nedėliok Rugpjūčio 22,1926 

Savickio Darže
Pas Tautiškas Kapines

' V.ąįciuojant Archer Avė. karais reikia važiuoti • 
iki Kean Avė. ir eiti 3 blokus į rytus po kairei, kur 
bus užrašyta “Lietuviška Užeiga.”

Būs puiki muzika, šokiai ir kiti žaidimai.
Kviečiame visus drauges ir draugus ir rėmė

jus. KOMITETAS
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Kaip Gauti Devynis 
Nuošimčius į Metus

Nėra reikalo būti žinovu finansinio biznio; nė
ra reikalo spekuliuoti investmento gerumu ir tvir
tumu; nėra reikalo rizikuoti saugumu jūsų sunkiai 
uždirbtų pinigų — tik reikia nueiti į paštą ar ban- 

. ką arčiausia prie jūsų namų, išpirkti Money Orderį 
ar banko čekį ir pasiųsti Naujienų Bendrovei, arba 
atvykęs čia asmeniškai paduoti pinigus depo^itavi- 
mui-

Naujienų Bendrovė gavusi iš jūsų pinigus iš
duos jums kvitą ir telegramų praneš Koperacijos 
Bankui. Už trijų iki penkių dienų po to jums pra
dės eiti 97< nuo padėtos sumos, o už 6, — 7 sąvaičių 
gausit liudymą.

9% į metus yra geriau negu 6, ir daug geriau 
negu 3. Indėlis yra daug patogesnis negu invest- 
mentas ant morgičių ar bonų.

Saugumas Pilnai Užtikrintas
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NAUJIENOS, fll.
f

Kas Dedas Lietuvoj
Lenkai organizuoja toro 

ristinos gaujas
KAUNAS, 31. V1J. (Elta).

(jautomis žiniomis, Švenčionyse 
lenkų organizuojama teroristi
nė grupe, kurios tikslas užpul
dinėti musų pusėje valstybines 
ir visuomenines įstaigas, naikin
ti tiltus, susisiekimo priemones 
ir t. t. Tai grupei, vadovauja 
atsargos poručnikas Kazlaus
kas. Priimami ton grupėn as
menys tik gerai žinantieji mu
sų kraštą. Poručnikas Kazlaus
kas nuolatinihi lankosi prie de
markacijos linijos ir jau priė
mė savo grupėn tris lenkų par
tizanus' Vaiciechauskus, gyve
nančius Vž kilometro nuo de
markacijos linijos Kurinių kai
mo viensėdy.

Liepos mėn. 28 d. vakare į 
Lietuvą atvyko amerikiečių stu
denčių ekskursija, susidedanti 
iš 26 studenčių ir dviejų profe
sorių. Ekskursiją Mažeikiuose 
sutiks .lietuvių studentų atsto
vai p. Iz. Avietėnaitė ir p. Da
gelis. Kretingoj ekskursiją su
tiks dar dvi lietuvaitės studen
tės p-lė Vaivadaitė ir Rūgytė. 
Iš Kretingos ekskursija vyks j 
Palangą, kur ją pasveikins ten 
vasarojrtntys visuomenės veikė
jai ir studentai. Apžiurėjus Pa
langą, ekskursija vyks j Klai
pėdą, pakeliui aplankant Girė
nus. Liepos mėn. 29 d. vakare 
ekskursija vyks į Šiaulius.

Liepos mėn. 30 d. 4 vab po 
pietų ekskursija atvyksta į 
Kauną.

Ketvirtadienis, Rugp. 19> ’2d

ATVYKO AMERIKIEČIŲ 
STUDENČIŲ EKSKURSIJA
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ŠILAVA (Raseinių apskr.).— 
Kaip girdėti iš vietos gyvento
jų, šilaviečiai klerikalai prikal- 
bmėją jaunus vaikinus dėtis 
prie fašistų organizacijos ir ža
dą mokėti už kiekvieną išbūtą 
karo laike dieną po kelis šim
tus litų, mat fašistų organiza
cija turėsianti kraują lieti ko
vodama su “cicilikais”. šie gan
dai nėra tik paskalos, bet ke
lia rimto nerimavimo vietos gy
ventojų tarpe. —šflavietis.

Paskutinis buv. Kauno 
karo komendanto pulk, 

firaziulevičiaus 
benefisas
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SUTVARKYTAS VAISTŲ 
SIMAS LIETUVON

ĮVE-

(Pacific and Atlantic Photo]
Susirgo. — Garsus krutamų- 

jų paveikslų aktorius Rudolph 
Valentino, kuris urnai susirgo. 
Jam skubiai padarytos dvi ope
racijos ir gal pasveiks, nors te
bėra kritingoj padėty.

Reikalaudami

RAKANDU

Iki šiol Lietuvoj nebuvo nor
muojamas ir tinkamai prižiūri
mas patentuotų vaistų įvežimas 
į Lietuvą ir todėl daugybė tokių 

į .vaistų pas rtuis pritvino. Musų
* ’ ■**’---- tU(>8 yajs.
tus ištyręs, rado jų daugumą 
sveikatai kenksmingus ir todėl 
nevartotinus. Tuo pasiremda
mas sveikatos departamentas 
paruošė draudžiamųjų į Lietu
vą įvežti patentuotų vaisių są
rašą ir tokį pat sąrašą tų vais
tų, kuriuos leidžiama įvežti, šis 
sąrašas jau patvirtintas vidaus 
reikalų ministerio.

KAUNAS, liepos 30. 
kar laike Sibiriakovo koncerto! 
Vasaros Teatre įvyko gan ne-, higienos institutas, 
paprastas incidentas. Pulk. Bra
zi Ulevičius vieną damą vedinas 
atėjo į koncertą ir senu papro
čiu pareikalavo sau, kaipo ka
ro komendantui dviejų nemo
kamų vietų. Tačiau Teatro di
rekcija remdamos*! tuo, kad ka
ro stovis nuimtas, nemokamą 
karo komendanto vietą panai
kino. Pulk. Braziulevičius nu
ėjęs į užkulisį laike koncerto 
ėmė kelti trukšmą ir grūmoti 
visokeriopomis baisybėmis, šau
kdamas “Aš tamstą pamokin
siu!” ir mosikuodamas nagaika 
(špierute) ten buvusiam Vas. 
Teatro direktoriui p. Stepona
vičiui. Šiam paprašius užkuly- 
se netrukšinauti ir paaiškinus*, 
jog laike koncerto prie pilnos 
sales atmainų daryti negalima 
ir atsakius, kol bus išaiškinta 
ar jam beprivaloma duoti ko
mendantui nemokamą vietą, 
pastarasis pasišaukė du polici
ninku ir 
areštuoti 
Pakeliu'i 
bevedant 
Petrauskas ir taip pat drauge 
nuėjo į trečiąją nuovadą.

Nuovadoj pasirodė, jog poli
cijos* valdininkai daugiau \xį 
komendantą informuoti apio 
karo stovio nuėmimą ir apie 
tai, kad be kaltes dabar nebe
galima piliečių su policija po 
gatves tampyti — ir sustačius 
protokolą areštuotąjį tuojau 
paleido.

ir vesti į III nuovadą, 
pripuolamai susitiko 

areštuotąjį Kipras

STREIKAS

ŠIAULIAI. — Kiek♦ ilgiau už- 
Frenkelio 
pat avalų 

darbininkų
odos dirl>tuvė$e, taip 
gamykloj “Batas” 
streikai, darbo inspekcijai tar
pininkaujant likviduoti. Darbi
ninkams sutinka sumokėti už 
8 streiko dienas. Tuo tarpu vi
sose musų pramonės įmonėse 
darbas eina vėl normaliai.

MABIAMPOL®. -— žmones 
bedarbiai su šeimynomis išme
tami iš butų. Keletas šeimynų 
gyvena lauke, parodos aikštėje. 
Demonstruoja buvusios katali
kų valdžios darbus ir įstaty
mus. Butų yra tuščių. Savinin
kai reikalauja didelių nuomų. 
Parodos aikštėje girdėti skau
džios raudos ir kartus keikimai 
kapitalistinės tvarkos. Išmėty
tieji tikisi paramos iš dabarti
nės valdžios. —Situkim.

BAPCINOS BUDA. — Liepos 
11 d. JUpcinos Budoj įvyko dar
bininkų ir mažažemių susirin-

VlšAKIO-RUTA.— Liepos 20 
dieną gyv. Baranauskui beve
žant iš lauko rugius, apvirto 
vežimas, nuo kurio nupuolė, ir 
gerokai prisimušė jo žmona 
Baranauskienė. Pargabenta na- 
muosna netrukus mirė.

Ji buvo iš eilės jau ketvirtoji 
Baranausko žmona.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215M)0 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžt/ i Suv. Valsti
jas liuosai nejskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLANI), PENNLAND-(ex- 
Pittsburgh), ZEELAND, ARABIC 
siūlo greitą kelionę i Cherbourg, 
Southšmpton, Antwerp. Daug laivų 
išplaukia kas savaitė.

Visi musų 8-čion klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
ketiirierns ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WIIITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State bū. Chicago, III.

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Dideles Krautuvės
T^peopksjurnitifre (onipamj

Kuponų Dykai?
Proga Tiktai Iki Spalio 31 d., 1926

Kadangi šimtai “Naujienų” skaitytojų renka ir 
taupo “Naujienų” kuponus, kad vėliau juos pamai
nius į tikruosius United Profit Sharing kuponus, 
pertat “Naujienos” teikia progą visiems savo skai
tytojams ir draugams įsigijimui daug kuponų ir vi
sai dykai, kad gavus dovanas sulig kuponų skai
čiaus. ' ‘fr

Pertat, kad gavus kuponų dykai iš “Naujienų”, 
“Naujienos” siūlo visiems, savo skaitytojams ir ne
skaityto jams sekamą propoziciją: gaukite metinį 
prenumeratorių “Naujienoms”, o už Jūsų pasidar
bavimą “Naujienos” duos Jums 400 kuponų, už pus
metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinj 100 kupo-

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond Gt.
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LIETUVOS KOPERACIJOS RANKAS
KA-UNAS — LIETUVA .

Pinigus pasidėti į šią įstaigą galite visi Ameri- 
lietuviai, iš visų Vietų ir miestų per

J NAUJIENŲ BENDROVE 
j 1739 So. Halsted St. Chicago, Illinois
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX£ X X Z X X1X X X XXX X XXX X X X xxxxxx
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Paprotis — kaip prigimtis, 1 e .v . ’
prie visko galima priprasti, ta- kimas tikslu įsteigti s. d. orga- 
čiau šis atsiduodąs krikščionis- naciją. Susirinkime darė pra- 
kaja gadyne prievartos aktas nvs’mQ drg. Šablevičius, kuris 
lur būt bus paskutinis pono1 ""Pasakojo klerikalų

lio. Rt-ajeiuicvi-1 veikimų prieš ir po Šeinio rin
kimų. Be to primine apie Sei- 
mo socialdemokratų frakcijos 

------  darbus dabartiniam Seime. Po 
Lietuvos Vai- Panešimo įstojo 36 draugai, 

1 a • ♦ V • • 1 a *11 •

Šablevičius, kuris

ALYTUS. - “Lietuvos Vai- Pamesimo įsio.jo oo draugai, 
ko” Draugijos-Alytaus Skyrius kurie išsirinko komitetą ir rc- 
padijęs kiek galėdamas pastan-1 vizi^°? k°misiją. Susirinkimas 
gų įrengė šiai vasarai Alytaus, iž'dskirste su pakeltu^upu. 
miesto biednuomenės vaikams 
aikštelę. Aikštelė pradėjo veik
ti nuo birželio mėn. 20 dienos 
ir turi virš 60 nuolatinių mažų 
lankytojų, čia yra surinkti dau
giausia gatvės vaikai pačių 
biedniausių tėvų, kurie nieko 
gero namie nemato ir tankiau-1 
šia alkani bėgioja. Kiekvieną' 
dieną vaikučiai vaišinami pie-' 
no stikline ir baltos duonos ■ 
porcija, kas taip pat sudaro 
didelį dalyką biedniems, namie 
tankiai nedavalgantiems vai-' 
kams. Skyrius tą padarė savo 
lėšomis iš surinktų pinigų iŠ 
vakarėlių, loterijos, aukų ir na
rio mokesnio. Aikštelei išlaiky
ti numatyta 2900 litų, draugija 
gi tuo tarpu turi apie 2000 li
tų. žiemai, jeigu tik bus su
rastos lėšos, skyrius mano įtai-1 
syti biednuomenės vaikams dar-1 
želį. —V. P-tis. j

boiiemian
APYNIŲ-
SKON1S

metinį — 200 kuponų, už tri-mėnesinj 100 kupo
nų. Taipgi ir tie visi, kurie nėra metiniai “Naujie
nų” prenumeratoriai — užsisakę “Naujienas” patys 
sau, gaus pažymėtą skaičių kuponų dykai.

Šitoksai didelis skaičius kuponų bus duodamas 
tiktai iki Spalio-Oętober 31 dienai, pertai verta kiek
vienam, kuris nori gauti dykai kuponų skubiai dar
buotis užrašyme “Naujienoms” prenumeratorių ar
ba užsirašyme patys sau. Reiškia, “Naujienos” duos 
dykai po 400 kuponų už kiekvieną gautą metinį skai
tytoji ir 200 kuponų — pusmetinį ir 100 tri-mėnesinį. 
Tokiu budu, kiekvienas gavęs daugiau skaitytojų 
gaus daugiau kupohų. Paveikslan — gavęs “Naujie
noms” 10 metinių skaitytojų, gaus 4000 kuponų, už 
šitokią sumą kuponų yra galima gauti į $30.00 ver
tes dovanų, sulig pasirinkimo iš United Profit Shar- 
ing Katalogo.

Prisiųsdami “Naujienoms” savo arba savo drau
gų prenumeratą neužmirškite, kad kaina “Naujie
nų” prenumeratos yra sekama: Jungtinėse Valstijo
se Amerikoje — metams $7.00, pusmečiui — $3.50, 
trims men. — $1.75. Chicagoje, Lietuvoje ir kitose 
dalyse svieto: metams — $8.00, pusmečiui —- $4.00, 
trims mėnesiams — $2.00. ^Pinigus reikia prisiųsti 
pažymėtoje sumoje sykiu su prenumeratoms. Pažy
mėtas skaičius kuponų yra duodamas tiktai nau
jiems prenumeratoriams bei už naujus prenumera
torius, ir tiktai iki Spalio-October 31 dienai. Lauk
sime Jūsų pasidarbavimo.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Jame telpa daugy
bė juokų, juokingų dainų, paveikslų 
ir Unksmių pasiskaitymų. Skaityk* 
“Rimbą” visada busi linksmas. Pri- 
siųsk 10c įdėjęs j konvertą gausi 
vieną numerį. Prenumerata ftietam 
tik $1.00. 
ne vyras. 
“Rimbas”

Prenumerata ftietam 
Kas neturi “Rimbo” tas 
Moterims ir merginoms 
irgi reikalingas. Reika

lauk sekančiu antrašu:
“RIMBAS”

3 Bateman PI., So. Boston, Mass.

• v

W. J. STANKŪNAS
fotografas

Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Ualuted St.

Tel. Yards 1546

Res. Tel.
Beverly 1Ž.30O

Nauja Mady Knyga

Eteingas.

F

kuri nori
Nąuja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su šios dienos 
mada, turėtų šią knygą įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Rašykit j
NAUJIENOS PATTERN DEIT., 

1739 So. Halsted St, Chicago, III- 
Užsakiniams.

uriTan 
Malt

TURTINGIAU
SIAS 

STIPRIAUSIAS 
GERIAUSIAS

Tik pabandykit 
11

Reikalaukit nuo 
bile kokių 

oardavinėtojų

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vienybės” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Columbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vo mėnesj:

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

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

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

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. Brooklyn, N. Y.

*
jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj.
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L.S. S. ŽINIOS NAUJOJI GADYNE”,

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina Kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

August 19, 1926 Eilinis No. 175

LJS.S. Pildomasis Komitetas:

4. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III,

L.S.8. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — K. Baronas, 1739 So.
Halsted St., Chicago, 111.

Sekretorius — A. J ūsas, 3959 Archer 
j Avė., Chicago, III.
1 Finansų Sekretorius — G. Mankua, 
! Chicago, III.
, Kasierius — A. Lekavičia, 2104 W. 

Division St.
Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 

ein Ave^
Nariui — Ona Banienė ir F. Skama- 

rakas.

L. S. D. P. C. K-to leidžiamas 
mėnesinis žurnalas iš 32 pusi, 
pasirodys rugpiučio pradžioje, 
žurnalas skiriamas teorijos ir 
praktikos klausimams gvildenti. 
Labai geistina, kad L. S. S? kuo
pos, atskiri nariai ir prijaučian
tieji visi prenumeruotų žurnalų. 
Toks užsiprenumeravimas duo
tų progos žurnalui vystytis. 
Kviečiame draugus bendradar
biauti “N. Gadynėje”. Kaina 
Lietuvoje metams 10 litų, užsie 
niuose dvigubai (t. y. $2.00). 
Redakcijos adr.: Kaunas, “Nau
joji Gadynė”,, Kęstučio gt. N. 
40.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

DARBO PARTIJOS 
“APVALYMAS”.

T—

Kunigas

Lietuvos Seimo Pihnosios 
Sesijos Darbai

22 
jo pirmieji dar- 

Per tą 
Tru ra

darinis,

Lietuvos Seimas išsiskirstė 
vasaros atostogų liepos m. 
dieną, reiškia 
ha i tęsėsi 7 savaites,
laiką šis-tas padaryta, 
pa i suglaudus tuos jo 
štai kaip jie atrodo:

Nuimta karo stovis. Karo 
padėtis buvo apėmusi 1/3 Lietu
vos ploto. Išimtini įstatymai 
veikė visuose Lietuvos geležin
keliuose ir kariuomenėje. Ką tat 
reiškia J Tat reiškia, kad viso
se srityse, kur veikė karo sto
vis, civilę administraciją buvo 
pakeitę karo komendantai, gele
žinkelių komendantai ir vietoje 
paprastųjų teismų veikė admi
nistracijos nuožiūra ir karo lau
ko ir kariuomenės teismai. Ka
riuomenėje, kuri buvo karo pa
dėti, veikė tie patys teismai. 
Išimtina padėtis žiauriai baudė 
visus: pavyzdžiui, kareivis, pa
metęs diržą, esant karo padė
čiai .gaudavo penkeriopai dides
nę baudą. Civiliai asmenys ii 
kareiviai už didesnius nusikalti
mus buvo baudžiami mirties 
bausme. Išlaikymas karo padė
ties buvo surištas su dideliais 
pinigų aikvojimais, nes išlai
kyti karo komendantus, jų raš
tines ir išimtinus teismus teko 
valstybes iždui. Tuo budu. pa- 
naikinus karo stovį, yra iš
brauktas iš musų gyvenimo mo 
ralis slogutis, panaikinta pilie
čius varžantieji įstatymai ir su
taupyta nemažai lėšų. IT k įsi
gilinusieji j šitas kelias eilutes 
supras, kokios didelės reikšmės 
yra karo stovio padėties panai
kinimas. Karo padėtis, per še
šis metus slėgusi Lietuvos Gy
ventojus, tapo pašalinta, krikš
čioniškoms Seimo frakcijoms 
atkakliai priešinantis.

Amnestijos įstatymas po ilgų 
kovų tapo priimtas ir politiniai 
kaliniai paliuosuoti. Amnesti
jos įstatymas apima visus poli
tinius ir kareivius-, nuteistus ka
ro stoviui esant.

Naujakuriams leista pasilikti 
dvarų triobesiuose 3 metus. Ši
tas įstatymas liečia 40,000 nau
jakurių, kurie yra gavę žemės, 
bet nesuskubo ar negalėjo pa
sistatyti savų triobesių. Leidus 
naujakurianąs likti dvarų trio
besiuose, jų ekonominė būklė ta
po šiek-tiek pagerinta.

Ligos kasų įstatymo pataisy
mas priimtas dviem skaity
mais. Šituo pataisymu prie 
darbininkų draudimo nuo ligos 
turės prisidėti valstybė ir darb
daviai tam tikru procentu nuo 
darbininko uždarbio.

Nau£ii pataisytos Vyriausios 
Draudimo Valdybos įstatymas. 
Draudimo Valdybos ^žinioje bus 
visi darbininkų draudimai.

Paskirta apie milijonas IHų 
bedarbiams ir savivaldybėms fi
nansuoti.

Visi įvardintieji įstatymų su
manymai įnešti Seiman' soc. 
dem. frakcijos. Socialdemokra
tams teko išlaikyti sunki kova 
dėl karo stovio, amnestijos Ir 
naujakurių įstatymų. Amnesti
jos įstatymas, pirmoje teisių
komisijos redakcijoj, kaip jums Internacionalui.

žinoma iš laikraščių, liaudininkų 
balsais buvo atmestas. Soc. 
dem. teko dėti didelių pastangų, 
kad jis butu priimtas, neliečiant 
ir nekeičiant politinės amnesti
jos įstatymo dalies.

Del naujakurių reikalų taipgi 
įvyko nesusipratimų tarp soc. 
dem. ir liaudininkų. Nekurtos 
s. d. pataisos liaudininkų balsais 
buvo atmestos.

Čia įvardintieji įstatymų su
manymai liečia plačius Lietuvos 
gyventojų sluoksnius. Jų pri
ėmimas rodo, kad šiame darbe 
soc. dem. frakcijai priklauso va
dovaujamoji rolė.

Liaudininkų jniciatyva panai
kinti visi kademų įvestieji spau
dos ir susirinkimų suvaržymai. 
Kunigų algos, nors sumanymas 
buvo įneštas Seiman, pasiliko 
nepanaikintas, bet rudens Seimo 
sesijoj ir joms prieis galas. Apie 
šitą klausimą teks painformuoti 
atskirai.

Paskutinis Anglijos Darbo 
Partijos suvažiavimas nutarė 

I pašalinti iš partijos visus komu
nistus. Po suvažiavimo šituo 
tikslu centras išsiuntinėjo vi
siems partijos skyriams laišką, 
kuriame reikalaujama apsiva
lyti nuo komunistų.

Darbo Partija Anglijoje ir 
Škotijoje turi 615 skyrių ir iš 
jų tik keletas atsisakė suvažia
vimo nutarimą išpildyti. Dabar 
partijos pildomoji taryba pada
rė nuosprendį, kad 5 skyriai, 
atsisakiusieji išmesti komunis
tus, yra panaikinami ir vietoje 
jų bus suorganizuoti nauji sky
riai. Iš tų penkių komunistams 
palankių skyrių 3 randasi Lon
done.

je valdžios atstovui Steeg’ui. 
Juos įsakę padaryti kai kurie 
armijos oficieriai.

Nežiūrint šitų persekiojimų, 
Morokkos socialistų partija, ku
ri sudaro Francijos socialistų 
partijos sekciją, progresuoja. 
Kapitalistiniai bizniai, kuriuos 
atgabentas iš kitų šalių kapita
las, pagimdė gana skaitliiigą 
darbininkų klasę Morokkoje. Ji 
tuo tarpu kovoja dar tiktai už 
paprasčiausias politines teises. 
Morokko yra po Francijos pro
tektoratu, bet savo affcbnomi- 
nės valdžios neturi. Morokkie- 
čiai renka tiktai “atstovų rū
mus” su patariamuoju balsu. 
Tečiaus ir į šituos “rumus” rin
kimo teisę teturi pirkliai, pra
monininkai ir ūkininkai, o dar
bininkai balsuoti negali.

Morokkos socialistai reikalau
ja organizacijų laisvės ir kitų 
politinių demokratijos teisių. 
Darbininkuose jie randa didelio 
pritarimo. Ypatingai daug so
cialistų randasi Casablanca mie
ste ir apielinkėse.

Silpni^ nervuoti, serganti 
žmones privalo tą skaityti

Jau buvo abelnai darodyta per tūk
stančius sergančių, nuvargusių nervų, 
nusilpusių, kenčiančių žmonių, kad 
nėra kitų gyduolių kurios suteiktų 
tokį greitų palengvinimų ir gerų svei
katų, kaip Nuga-Tone.

Kuomet jus jaučiatės labai prastai 
ir negalite valgyti arba miegoti, vi
sas nuvargęs ir silpnas rytmety ir 
silpnų nervų; kuomet jūsų viduriai 
yra visai suirę ir jūsų liežuvis apsi
vėlęs ir turite labai prastų skonį bur
noje, tuomet jus turite vartoti Nuga- 
Tone. Jos nustebins jumis kaip greit 
jos pradės atgauti jūsų sveikatų ir 
gyvenimas pasidarys vertas gyventi. 
Nuga-Tone veikia gerai tokiuose at
sitikimuose. Kodėl ? Todėl, kad jos 
yra moksliniai budavotojos nervų ir 
kraujo. Stebėtinai kaip greitai jos 
grąžina pep, punch ir vigor silpniems 
nervams ir raumenims. Jos atbuda- 
voja turtingą, raudonų kraujų, stip
rius, nuolatinius nervus ir padaugina 
puikiausiai jėgų gyvenime.

Nuga-Tone yra pardavinėjamos su 
absoliučiu supratimu, kad jei jus var
tosite jas per keletu dienų, pagal pa
duotų nurodymų, ir jos nesuteiks pa
sekmių, jus galite sugrąžinti likusias 
pakelyje ten kur jus pirkote ir par
davėjas maloniai grąžins jums pini
gus. Jei jus nesijaučiate gerai, jus 
esate sau skolingas, kad pabaiįdžius 
Nuga-Tone, nes jus nieko negalite 
pralaimėti.

Rekomenduojamos, garantuojamos 
ir pardavinėjamos pas visus aptieko- 
rius.

Jau parvažiavo iš Lietuvos 
ir pacientus pradės priimi
nėti pirmadieny, rugp. 23 d.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIEKE
AKUŠERKA

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

Už dyką pa
tarimas, dar i) 
kitosiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki- 
t6s, o rasite pa- 
gelhą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 no 
pietų, nuo 6 iki 
y vai. vakare.

Dr, Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDWIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
'.enėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, be 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgj pagal

PRITAIKO AKINIUS
Kreivas Akis Ištaiso

DR. HERZMAN^

PAMINKLAS NUŽUDYTAM 
SOCIALISTUI.

Italijos socialistai Argenti
noje pastate Buenos Aires mie
ste paminklą fašistų nugalabin
tam Italijos socialistų vadui 
Giacomo Matteotti. Pamink
las yra nulietas iš žarvario pa
gal piešinį artisto Zfrardini. Ji
sai rodo nabašninką Matteotti 
laikant kalbą.
PRAŠO ATIDfiT INTERNA

CIONALO KONGRESĄ.

Šių metų balandžio mėnesyje 
Anglijos Darbo Partija pasiūlė 
Socialistų Darbininkų Interna
cionalo vykdomam komitetui 
šaukti sekantį Internacionalo 
kongresą į Londoną. Tečiaus 
milžiniški streikai Anglijoje 
taip finansiniai susilpnino Ang
lijos darbininkų judėjimą, kad 
Darbo Partija jaučiasi nesuge
bėsianti sekančiais metais tin
kamai prisirengti prie kongreso. 
Todėl Darbo Partijos centras 
kreipėsi laišku į Internacionalo 
sekretoriatą, prašydamas jį 
skirti kongreso laiką vienais 
metais vėliaus.

Artimiausias Internacionalo 
pildomosios tarybos posėdis šitą 
pasiūlymą svarstys. Jeigu ta
ryba nutartų šaukt kongresą 
ateinančiais metais, tai jo vieta 
butų veikiausia ne Londone.

METINIS PORTUGALIJOS SO
CIALISTŲ SUVAŽIAVIMAS.

Portugalijos sostinėje Lisabo
noje įvyko liepos mėn. 3-5 dd. 
metinis socialistų partijos suva
žiavimas. Jame buvo daugiau
sia svarstoma paskutinio laiko 
politiniai įvykiai.

Kadangi Portugalijoje yra 
įsigalėjusi karinė diktatūra, tai 
socialistų suvažiavimas rado, 
jogei dabartiniu laiku yra pato
giausia sukoncentruoti visas jė
gas partijos stiprinimui ir vidu- 
jiniems organizacijos reika
lams. Buvo pabrėžta, kad par
tija turi kad ir čia dar taip 
stengtis palaikyti ryšį tarp na
rių apginti savo gyvybę nuo re
akcijos. Suvažiavimas patvir
tino pereitų metų nutarimą pri
klausyti Socialistų Darbininkų

2,000,000 MARKIŲ RE
FERENDUMUI.

Komunistei mėgsta girtis, 
kad tik maskviniai elementai 
Vokietijoje nuoširdžiai rėmę 
referendumą dėl kunigaikščių 
turtų nusavinimo. Bet tikreny- 

I bėję visą darbo naštų pakėlė ant 
savo pečių socialdemokratų par
tija.

Kaip oficialė Vokietijos soci
aldemokratų partijos atskaita 
rodo, partija išleido referendu
mo reikalams 2,042,056 markių. 
Iš tų pinigu suvartota.

Centro komiteto pagamintai 
medžiagai 448,988 markės.

Susirinkimų rengimui 732,- 
594 m.

Atsišaukimams 425,244 m.

Plakatams 105,466 m,
» Kitiems dalykams 326,763 m.

Partija išplatino: 72,5 miliu
kus lapelių, 12 milionų atsišau
kimų, 3,5 milionų plakatų, 6 
milionus brošiūrų, 14 milionų 
kitokių spausdinių; viso — 108 
milionus ekzempliorių. Masinių 
mitingų buvo sušaukta 32,920!

šito milžiniško darbo pasek
me buvo ta, kad už referendumą 
balsavo apie 15 milionų piliečių.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS 
MOROKKOJE.

Pasaulis yra daug girdėjęs 
apie Morokkos karą, bet jisai 
mažai ką težino apie darbininkų 
judėjimą toje "tolimos Afrikos 
šalyje. Bet darbininkų judėji
mas tenai gyvuoja, o kur yra 
darbininkų judėjimas, tenai 
randasi ir norinčių jį slopinti.

Francijos atstovų bute socia
listai Fon|anier ir Renaudel 
įteikė valdžiai paklausimą dėl 
suareštavimo keleto Morokkos 
profesinių sąjungų ir socialisti
nių organizacijų vadų. Val
džios pasiaškinimas buvo toks, 
kad areštai įvykę nesant vieto-

Tel. Lafayette 4223 
Plumbing*, Heating- 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuska,
8228 W. 38th Street, Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111*13 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto {ki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

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 8395

V

ligų. Taipgi patarnauju prie gimdy
mo. Paturimai dovanai.

3252 So. Halsted St.
Tel. Varde 4951

Valandos: Utarninkais, Seredomis, ‘ 
Ketverges nuo 9 iki 8 vak., Pane- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomia 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis ir šventadieniais pagal sutarlj.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St., Room 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 B. BORDEN
\ (John Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
7 So. Dearborn St. Room 1538 

Telephone Randolph 3261
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

Z

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

.Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St.
arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų

Vedėjas visų teisių >■

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Petnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p. JOSEPH V. MOCKUS 

Advokatas 
5349 So. Hermitage Avenae 

Tel. Hemlock 1385
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utąrn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.
Advokatas

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

* -

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta

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

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

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

ir nuo € iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis: Canal 

3110. NaktJ 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

DR. G. SERNER
Lietuvis Doctor 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 1
3265 So. Halsted Street

2-ros lubos

Telefonai:

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. L. Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. K c n w o o <1 5107 

t r t j t nuo 9 ikt 1 1 vai. ryte; r alandos j nuo į j j g v»l. vakare

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park

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

Ofiso Tel. Lafayette 5820 

Rezidencijos Tel. Lafayette 6792 
x i —Z

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avė., Room 210 

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

................. . ............... ' 11 '
Tel. Brunswlck 9898

KAROLIS 
NORKAITIS

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

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

CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Proepect 1981. Ofiso valan
dos 2-4, fr-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
likirpk iį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar i sto

tį, arba savo išnešiotojui sykj j mšnes| ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojoj r t skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daui Ja. per menesi, kaip kad būna Naujienų laidu. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų neprl- 
imamL Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodami var
das pavarde ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paltą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Ui metus—150, ui pusę metų—75, už tris menesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

••••••.. Atkirp čia
Data: Rugpiutis 19 d., 1926

DR. KARCERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

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

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE 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 Park 4800

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas MoteriAlcų, Vyri&k^, 
Vaikų ir visų chroniškų lif^ų.

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago
arti Slot Street

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Gydytoju Kabinetas
. DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

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

Tel. Hemholdt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, UI.
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^00 Jus, ir todėl jie paskui juos seka. Kad jie suprastą, jogei 
u«rimok«jimo*kadnai ” komunistai juos apgaudinėja, tai reikia duoti jiems (dar- 

liie bininkams) progą laisvai organizuotis ir kovoti už savo 
būvio pagerinimą, o ne drausti “kurstytojus”. Kai darbi
ninkai susipras, tai jie patys nepaisys komunistų kur- 
stymų. h O $ i

Tečiaus “Uk. B.” sako tiesą, kad komunistai už lais
vės suteikimą “atsidėkoja” tiktai provokacijomis. Šitaip 
elgdamiesi, jie stiprina tuos elementus, kurie yra prie
šingi laisvei.

Naujienoa eina kasdien, iiakiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben
dros!, 1739 So. Halstad SL, Chicago, 
UI. — TaJefonaai Boosavalt B50S.

Chicagoje — paltu!
Metams ____ ___ ___ _

Pusei metą___ L
Trims minėsi am g
Dviem miaesiamg 
Vienam mineelui

Chicagoje per neiiotojusi
Viena kopija____ ___________  8c
Savaitei------------------------------- 18c
Minėsiu!_______ —.........................75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltui

Metams_____________ $7.00
Pusei meti ....................  8.50
Trims minėdama____________ 1.7i
Dviem minėsi am_____________ 1.25
Vienam minėtini____ .75

Lietuvon ir kitur uisieniuoMi 
{Atpiginta)

Metams ------______________ _ $8.01
Pusei metų ____ _____________4.00
Trimi mliMsUtne_________ _ 2.00
Pinigui reikia siųsti palto Monay 

orderiu karta tu atsakymu.

Visko po biskį
išleidoLietuvos klerikalai

litų, valstiečių sudėtų 
Lietuvos vyskupų laz- 
Įdomu butų žinoti, kiek 
išleidžia Amerikos val- 

policijos
Sulig šalies didumo,

* Ą

redaguodamas

Įvairenybės

i ■ ■ ■ ■ — Į, _ i —n*«ĮLLBJI^U-ggE! I !»

KLERIKALU “RYTAS” TRAUKIAMAS TEISMAN
■M

IK KOMUN’STAI PASIGENDA SPAUDOS LAISVĖS

KOKIA “SPAUDOS LAISVĖ” YRA KOMUNISTIŠ
KOJE RUSIJOJE

“ATSIDĖKOJIMAS” Už AMNESTIJĄ

Parsimelavusį Lietuvos klerikalų dienraštį “Rytą” 
karo vadovybė traukia teisman dėl atkartotino skelbimo 
neteisingų žinių, demoralizuojančių kariuomenę. Jeigu 
jisai nesugebės apsiginti teisme, tai bus nubaustas taip 
pat, kaip savaitraštis “Šaltinis”, kuris iškoliojo “vagi
mis Seimo atstovus. » ■*

Už šmeižtus ir melus nubausti klerikalų laikraščiai 
rėkia, kad “bedievių” valdžia juos persekiojanti. Bet kle
rikalų spauda turi dabar nepalyginamai daugiaus lais
vės, negu turėjo socialistų ir liaudininkų laikraščiai prie 
“krikščioniškos” valdžios. “Rytai” ir “Šaltiniai” gali gin
tis teisme, tuo gi tarpu “Lietuvos žinios” ir “Socialdemo
kratas” būdavo konfiskuojami ir baudžiami piniginėmis 
pabaudomis be jokio teismo nuosprendžio, vien tik admi
nistracijos įsakymu.

Del “spaudos laisvės varžymo” Lietuvoje dejuoja ir 
komunistai. Jų leidžiamas Kaune “Darbininkų Atstovas” 
suskaitė net 6 komunistiškų leidinių numerius, kuriuos 
sustabdžiusi dabartinė valdžia. Bet tas pats “Darbininkų 
Atstovas” visgi eina ir valdžia jo nedraudžia 1

O tegu komunistai parodo bent vieną socialistinišką 
laikraštį komunistų valdomoje Rusijoje!

Rusijoje nėra nė vieno legaliai einančio laikraščio, 
išskiriant komunistų partijos leidžiamus. Net ir tiems 
komunistams, kurie nepritaria centro komiteto (t. y. Sta
lino) politikai, tenai yra uždrausta laikraščius leisti. 
Tečiaus “matušką Rusiją” komunistai garbina, o Lietu
voje jie rėkia, kad nesą spaudos laisvės. Ar tai ne begė
diški veidmainiai?

Bet nemanykite, kad vien tiktai “centristiniai” ko
munistai šitaip veidmainiauja. Jų dvynukai, “kairieji” ko
munistai, yra nėkiek ne geresni. Štai paskutiniame tų 
“kairiųjų” komunistų organo numeryje išreikšta toks 
“pranašavimas” apie Lietuvą:

“Bet ateis laikas, kad ir Lietuvos kalėjimuose bus 
pasodinti toki socialdemokratai, tautininkai ir kiti 
darbininkų skriaudėjai (“!N.” Red.) į tas vietas, kur 
dabar sėdi Lietuvos kumečiai, bernai ir kiti vargin
gi valstiečiai, darbininkai komunistai, nes darbinin
kai nesiduos ilgai save skriausti”.
Socialdemokratai iškovojo komunistams, kuriuos bu

vo sugrudusi į kalėjimus klerikalų valdžia, amnestiją. O 
komunistų organas geidžia, kad į tas vietas kalėjimuose 
butų pasodinti socialdemokratai. Už duoną akmeniu! Kas 
gi nuostabaus, kad daugelis žmonių šiandie ir Lietuvoje 
ir kitose šalyse yra įsitikinę, jogei su komunistais jokio 
pasigailėjimo negali būt.

Ve ką rašo dėl amnestijos paskelbimo Lietuvoje ūki
ninkų partijos (buvusių santariečių) organas, “Ūkininkų 
Balsas”: — .

“Naujoji valdžia, socialdemokratų spiriama, išlei
do amnestijos įstatymą, kuris paliuosuoja nūo teis
mo ir bausmės visus bolševikus. Pasiremiant šiuo am
nestijos įstatymu šio mėnesio (liepos “N.” Red.) ga
le bus paleisti iš kalėjimų apie šimtą bolševikų. Bol
ševikai, paprastai, sodinami į kalėjimą už kurstymą 
sukilti, nuversti esamąją valdžią ir įvesti sovietų val
džią kokia yra Rusijoj, už platinimą bolševikiškų at
sišaukimų, už laikymą ir nešiojimą ginklų. Dabar 
šitie ponai bus iš kalėjimų paleisti. Kad atsidėkavoti 
už tokią malonę jie išėję į laisvę su dviguba energija 

; tęs savo pradėtąjį kurstymo ir ardymo darbą ...”
Šitie priekaištai amnestijos šalininkams žinoma, yra 

neteisingi, kadangi jie yra vienpusiški. “Ūkininkų Bal
sas” mato tiktai blogus komunistų norus, bet nekreipia 
dėmesio į tai, kad dauguma tų darbininkų, kuriuos yra 
apmulkinę komunistai, yra nesusipratimo aukoš. Tie dar
bininkai tiki’ kad komunistai tikrai gina beturčių reika-

Apžvalga
T

REIKALAUJA AMNESTIJOS 
RUSIJOJE.

Kauno priemiesčio Šančių 
darbininkų susirinkime liepos 
m. 5 d. priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama amnestijos 
politiniems kaliniams Lietuvoje 
(amnestija dabar jau yra pas
kelbta). Toje rezoliucijoje taip 
pat sakoma:

“Kartu pabrėžiame, kad ir 
komunistų valdomoj Rusijoj 

^taip pat sėdi kalėjimuose už 
darbininkų reikalų gynimų 
darbininkai socialdemokra
tai, socialistai revoliucionie
riai, maksimalistai ir anar
chistai. Kaip reikalaujam 
paliuosavimo politinių kalinių 
iš buržuazijos ,taip lyginai 
reikalaujame išleisti 
ninkus iš kalėjimų ir 
nistų valdžios.”

Jie pardavė 
ir nesuskaity- 
žalos pridirbo

darbi- 
komu-

TAUTINĖ BAŽNYČIA 
DŽIA SAVO ORGANĄ.

LEI-

Lietuvių Tautinė Katalikų 
Bažnyčia ėmė leisti savo mėne
sinį laikraštį, “Bangas”, kurio 
pirmas numaris jau pasirodė. Jį 
redaguoja Westvillės klebonas 
kun. N. J. Žvalioms.

Pirmas “Bangų” numeris da
ro neblogą įspūdį: turinys įvai
rus, straipsniai parašyti gyva ir 
lengva kalba, pakraipa radika- 
liška . Tikybos klausimus re
dakcija gvildena ne kaipo tam 
tikras sustingusias dogmas, bet 
kaipo istorinio vystymosi reiš
kinį, ir pačią krikščionybę ji 
mėgina aiškinti sąryšyje su to
mis gyvenimo sąlygomis, kurio
se ji yra gimusi. Straipsnyje 
apie tikybų pradžią, pav. skai
tome :

lietuviški klapčiukai, savo di
džiumoje, yra žemiausios rū
šies šmugehiinkai (Purickis, 
Krupavičius, Karvelis, Vailo
kaitis ir ko.), savo biednos 
tautelės piratai, despotai ir 
darbo žmonių engikai. Jiems 
rupi tiktai fabrikai, Jagomas- 
taitūs ir užrubežio kurortai, 
o ne Kristaus Bažnyčia ir jo- 

% sios mokslas.
sostinę Vilnių 
tas kitas aibes 
visai tautai.

“žodžiu, Romos agentai pa
sirodė visos tautos akyse vi
siškam savo nuogume, kaipo 
šlykščiausios ir žemiausios 
pušies demagoginiai politikie
riai! /-į

“Ir to visiems, matomai, 
pakako, nes ne veltui juk 
liaudis išsirinko sau už valdi
ninkus kaip tik tuos žmones, 
kuriuos Romos imperialistai 
taip šlykščiai pravardžiuoda
vo ir net nei žmonėmis neva
dindavo.

“Dabar dar -vieną žinksnj 
Lietuvos liaudis turėtų pada
ryti tai pastatyti jiems griež
tą ultimatumą: — kad arba 
atsižegnokite nuo Romos jun
go ir nuo politikos, arba — 
lauk iš Lietuvos!

“Tai vienintelė Lietuvos 
žmonelių išeitis iš po amžius 
juos slūgusios Rominių pries
paudos, tamsybes ir burtų 
klano. Taip daro aptamsinta, 
bet (jau) prakiutus Meksika, 
tai]) turėtų padaryti ir nema- 
žiaus jų 
Nes jeigu 
atsistoj us 
ro pastoja
gimis ir niekšais, tai kitokio 
loginio su jais išėjimo negali 
nei būti.

“Todėl mes, išeidami į 
šviesą, ir su vilčia žiūrėdami 
į Lietuvos ir visos tautos 
giedresnį, kaip dvasinį taip 
ir medžiaginį rytojų, kuošir- 
dingiausiai sveikiname musų 
tautos vyrus įr moteriš, iš
drįsusius nusikratyti Romos 
junkerių jungą...”
Jausmams, išreikštiems ši

tuose žodžiuose, pritars kiek
vienas sveikai protaująs žmo
gus.

žinoma, ne musų dalykas agi
tuoti žmones, kad jie mestų Ro
mos Bažnyčią ir (įjtų pas “neza- 
ležninkus” (kaip juos pravar
džiuoja Romos kunigai). Bet 
mums yra įdomu matyt, kaip 
nepriklausantys nuo Romos Ka
talikai kritikuoja klerikalus.

nualinta Lietuva, 
tautos dvasiškija, 
prie valstybės vai- 
paprasčiausiais va-

G*r pasižymėjęs savo sąžiningu
mu žmogus.

Į *
I Pruseika
kriaučių organą taip nušpicavo 
jį, kad nei patys komunistai iš 
jo jokios naudos nemato ir net 
nenori jo skaityti. A. P. Serbas.

KĄ DARYTI AUTOMOBIUŲ 
NELAIMEI ATSITIKUS?

25,000 
pinigų 
doms. 
dolerių
džia Jungt. Valstijų 
lazdoms.
gali būti, kad Amerikds polici
jos lazdom išleidžiama irgi ne
mažai. Bet lazdų naudingumas 
tai nesulyginamas.

♦ ♦ ♦

Lietuvos bažnyčios nuo val
stybės dar neatskirtos, lai vie-.^į kacĮ komunistams

Pastabos
Komunistai iš “Illness” lieja 

griaudžias ašaras, kad Naujie
nų piknike buvo daug žmonių, 

™ ’*** .net Kad komunistams neleista
nintėlis dalykas, ką musų ko- .įuos žmones išnaudoti pavidale 
munistai dabar ir barška apie rjnhimo aukų neva Anglijos 
T i zaL 11»r z\ n I*^ iia»v»a4* , t* 1 •streikuojantiems angliakasiams. 

Ir labai gerai Naujienos pada
rė, kad apsaugojo savo publiką 
nuo godžių komunistinių gra- 
šiagaudų, nes tas aukas, kurias 
komunistai renka tiek Anglijos 
angliakasiai matys, 
ausis: jos visos bus 
vietinių komisarų.

♦ ♦ ♦

“Draugas” x lieja

“Pati Krikščionybe, nors 
Jinai ir yra viena iš vėliausių 
ir tobuliausių religijų sulyg 
paties Jėzaus Kristaus Moks
lų įsteigta, vienok ir Joje yra 
daug kas iš pirmykščių tiky
bų įmaišyta. Nes reikia ži
noti, kad ir pačiam Kristui 
sunku buvo išvengti savo 
mokslan šio-to iš pirmykščių 
tikybų neįterpus, kadangi 
Kristus savo mokslą taikė 
tuometinėms plačioms ir įvai
rių pasaulėžiūrų žmonių tau
toms (? “N.” Red.), jungda
mas jas bendron žmonijos 
broli j on.

“Ir todėl įvairios krikščio
nių, o katalikų ypač, bažny-' 
čios apeigos ir yra taikomos 
prie išpažįstančių jų pirmykš
čio kulto budo bei psikologi- 

' j°s-” \
Tikra tiesa, kad šių dienų re

liginės apeigos (krikščioniškos, 
kaip ir kitokios) yra taikomos 
pirmykščio budo bei psichologi
jos žmonėms . Tose apeigose 
yra daug tokių dalykų, kurit 
atatinka tiktai laukinio žmo
gaus protavimui, pavyzdžiui. 
“kimo ir kraujo” valgymas (ka
nibalizmas!), aukos davimas 
Dievui (lyg jam reikia aukų!), 
ir t. t.

Lietuvių visuomenei tečiaus 
gal yra dar įdominus tame nau
jame laikraštyje tai, kad jisai 
yra griežtai nusistatęs prieš 
klerikalizmą. Įžangos straips
nyje tarp ko kita sakoma:

“šešių metų Romos chuli
ganų šeimininkavimas Lie
tuvoje daug ko musų visuo
menę pamokė. žmonės pa
matė, kad Romos lenkiškai-

Lietuvos valdžią. Kuomet tuos 
jų barškalus skaitau, tai prisi
mena dar iš mokyklos laikų 
apysakaitė apie dvi bački: vie
na jų buvo pilna ir ritosi ty
kiai; antroji gi buvo tuščia — 
ritosi trankydamosi. Turi būti 
tas pats ir su galvomis.

♦ * *

Brooklyno “Vienybes” Tėtis, 
rašydamas apie tai, kaip Lietu
vos Seimas atmetė valst.-liaudi- 
ninku pasiūlymą sumažinti ku
nigams algas, pasakoja, kad 
lenkams ir žydams “nerupi val
stybingumas,” bet jiems rupi , 
“polionizmas ir judaizmas,” ir': 
todėl jie balsavę už kunigams I 
algų palikimą. , Tai gerai. Bet - 
kodėl tas pats Tėtis nepaaiški
na, kas rupi Lietuvos širvydi- 
niams tautininkams, kurie irgi 
balsavo prieš tą liudininkų pa
siūlymą? Neabejoju, kad jeigu 
Sirvydas butų Lietuvos Seimo 
atstovu, tai ir jis butų balsa
vęs su Smetona. Jis kartais mo
ka pasielgti gana kiauliškai.

* * ♦

Pereitų metų pavasaryje Pru- 
seika rašė “Laisvėj” “editoria- 
lą”, užvardydamas “šventoji 
Traicė”. Tam; savo rašte jis 
apie socialistus nukalbėjo taip, 
kad girdi, 
kad visus lengvai butų galima' 
sukimšti į vienos žalmargės pa-į 
uodegį”.

Senas 
Nevvarko, 
joj, kuri 
paskutinius to sakinio žodžius 
parašė į “Laisvę” “Naujie
noms” pamokslą, kad, girdi, to
kiuos žodžius talpinti į laikraš
tį tai' yra labai biauru.

Taip, biauru. Bet ar Senas 
Vincas, senas “Laisves” bendra
darbis, nematė, kad tai pats 
Pruseika “Laisvėje” taip rašė? 
Iš tikrųjų, —keistos tos tuš
čios bačkos!

lPacific and Atlantic Photo]
Dr. Miguel Mendez, kuris 

rugp. 7 d. tapo 
Kolumbijos res] 
ralinėj Amerikoj, prezidentu.

kiek savo 
suvalgytos

tiek pat 
graudžias ašaras, kad klerikali
nis “Šaltinis” tapo nubaustas. 
Bet “šaltinį” nubaudė teismas 
po visapusio tyrinėjimo, o ne 
kokis komendantėlis savo valia. 
O betgi kaip tas pats “Drau
gas” iš džiaugsmo krykštauda
vo, kada kokis komendantėlis 
sauvaliai bausdavo socialde
mokratų ir liaudininkų laikraš
čius, bausdavo be jokio teismo, 
be tyrinėjimo, vien savo noru. 
Tada “Draugui” tai labai patik
davo, o, dabar, kada pakliuvo 
jo paties frontas, tai jau ver
kia. Tikrai bolševikiškai — 
hotentotiška dora: jei aš pavo
giau kito pačią, tai gerai, bet 
jei man" pavogė — tai jau ne
begerai.

♦ ♦ *

Kunigai tankiai zaunija apie 
pakantą ir religijos laisvę. Bet

čionai JŲ t!e yia, Meksika nusitarė atskirti

Vincas pastebėjęs i 
N. J. korespondenci- 
tilpo “Naujienose”,

bažnyčią nuo valstybės — ir 
i visos kunigiškos galybės suju
do, net ir maldas pamiršo ir 
mišių daugiau nebelaiko.

O betgi Meksika religijos lai
svės nė kiek nesuvaržė: kuni
gai gali melstis dieną ir naktį 
ir niekas jiems nė žodžio nesa
kys, bet tik kištis į politiką 
jiems nevalia. Ir štai be politi
kos kunigai ir melstis nebenori: 
malda be politikos virto tuščias 
ir nebereikalingas dalykas. Tai 
lyg patvirtina nuomonę, kad 
katalikų bažnyčia yra ne tiek 
religinė, kiek politinė organiza
cija, turinti savus politinius sie
kinius, kuriuos tik pridengiama 
religijos skraiste.

♦ ♦ ♦

Mes tankiai kaltinam 
kur mes patys

♦ ♦ ♦

Komunistai gina Rusijos bol* 
ševikų valdžią ir sako, kad tai 
pavyzdingiausia Rusijos val
džia. Bet jie nepataria Lietuvos 
valdžiai imti pavyzdį iš Rusi
jos valdžios ir elgtis su savo 
priešais taip, kaip elgiasi Rusi
jos valdžia su savo priešais. 
Jeigu Lietuvos valdža paimtų 
iš Rusijos pavyzdį, tai komunis
tai nesutiktų. 

*
Komunistai turi •’g 

gą” įrodymui, kad “Na 
nedarbininkiškos, nes ,
nų” piknike kas tai pardavinėjo'daug, todėl jie ir turi. 
“Draugą”, j 
daržas, tai ne sovietų Rusija! me išsižioję, kad kepti karve- 
Jeigu šiame darže jau butų so-'Jiai patys mums į gerklę įsk/is- 
vietai, tai ne tik kad “Draugas” (tų, patys nenorėdami ne pirš- 
nebutų pardavinėjamas, bet nei,to pajudinti; kad tuos keptus 
“Naujienos” pikniko negalėtų karvelius pasigauti. Jei mes 
jame rengti. Bet kodėl “Vilnis” 'per pusę tiek veiktumėm, kiek 
pardavinėja “Draugą” savo ofi- (veikia bolševikai, tai mes dvigu- 
se? Turbūt juodas prie “raudo- (bai daugiau turėtume. Tad ge- 

'riau dirbkime, o ne dejuokime 
ir nekaltinkime kitus, kur mes 
pktys esame kalti.

—Senas Tautietis.

kitus, 
kalti.ikur mes patys esame kalti, 

jštai dabar pripratome už viską 
kaltinti bolševikus, kuomet 
tankiausia būna kaltas musų 
pačių apsileidimas. Atsiranda 
keletas bolševikų draugijoje ir, 
—-žiūrėk, — jie greitai užka
riauja \ visą draugiją. Kas čia 
kaltas, ar ne musų apsileįdimas, 

jjerą pro-1 jei net ir susirinkimų nelanko- 
aujienos” j uie? šiandie kas dirba, tas ir 
“Naujie- turi, Bolševikai dirba gana 

. O mes 
Bet juk čfernausko sėdime rankas sudėję ir laukia- 

Rusija! me išsižioję, kad kepti karve-

* į:

no” geriausia tinka.
♦ ♦ ♦

Amerikos pažangieji 
rėmė pažangiąsias 
partijas, kad laimėtų 
oeimo rinkinius. Pažangieji ir 
laimėjo. Atsilyginimui Ame
rikos lietuvių pažangiajai vi
suomenei Lietuvos vyriausybė 
turėtų duoti bent kitą atstovą 
Amerikai. Bet iki šiol dar esa
mojo neatšaukė, 
siuntė. Nejaugi 
kios nenugalimos 

inauguruotas Kažin ar netiktų 
)likos, Cent-(siuntiniu Amerikai

lietuviai
Lietuvos
Lietuvos

o kito neat- 
tam yra ko- 

priežastys? 
Lietuvos pa- 

inžinierius
Steponas Kairys? Tai tinkamas

V. M. STULPINAS & CO.
Visados teikia teisingą ir greitą 

patarnavimą tiems, kurie nori pirk
ti, parduoti arba mainyti, namus, lo
tus, ir biznius. Taipgi siunčia pini
gus ir parduoda laivakortes, atveža 
giminės iš r Liidtuvos labai greitai.

Daro doviernastis ir kitokius do
kumentus. Delei teisingo patarnavi
mo visados kreipkitės pas

V. M. STULPINAS & CO.
Notary Public

3311 So. Halsfed Street 
Tel. Yarda 6062 

Chicago, Ilk

Automobilių nelaimei atsili
kus visų pirmiausia reikia su
rinkti visus faktus. Keikia vis
ką užsirašyti, nes tos informa
cijos labai reikalingos, jeigu tu
rėsi kreiptis arija busi pašauk
tas j teismų.

Nelaimei atsitikus, nesibijok 
paduoti savo vardų, adresų, var
dą ir adresą automobiliaus sa
vininko ir leidimo numeri tam, 
kuris to prašo. Pasilik ant vie
tos, kol viskas užbaigta. Kuris 
pabėga nelaimei atsitikus, kuo
met kas sužeistas, peržengia įs
tatymų ir gali būti kalėjime pa
sodintas. Nuvesk sužeistą į ar
čiausio daktaro ofisų arba li- 
gonbutin, ir tuoj pranešk apie 
atsitikimų policijai.

Užsirašyk sekančius faktus:
1. Vardų, lytį, amžių ir ad

resų sužeisto arba kitų važiuo
tojų.

2. Liudininkų vardus ir ad
resus.

3. Kitų automobilių leidimo 
numerius.

4. Kur nelaime atsitiko (gat- • 
vę ir numerį).

5. Laikų (dieną ar naktį).
6. Oro aplinkybes (sausa, šla

pi, šviesu, tamsu).
7. Kokia gatvė.
8. Informacijas apie sužeistą 

ir apie automobilį.
9. Kur ir kaip važiavai, kaip

10. Kieno kaltė. [FLIS].

202.1 
EwK7OG

No. 2021. Išs. 709. Mažai mergai
tei kelnaites su marškinėliais. Labai 
patogus ir gražus rūbas vasarai.

Sukirptos mielos 2, 4, 6, 8, 10, 12 
ir 14 metų. 8 metų mergaitei reikia 
1V4 yardo 36 colių materijos.

Išsiuvinejimas kainuoja 15 centų 
ekstra.

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

Naujienų: Patiem Dept., 1739 £o. 
Halsted St.. Chicago, 111.

NAUJIENOS Patiem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, T11J
Čia 16 c®ntq ir prašau at-

•ląstl tn<an pavyadj Nu..... .........

Mitru* ----------- par krutinę
(Vantas It parardB)

(Mteat k* b vulst.)

Reikalingi Vyrai ir Moterys 
kurie kenčia nuo niežiančios odos ar
ba panašių nesmagumų, dėl paban
dymo Severa’s Esko, antiseptiško oint- 
mento. Tūkstančiai jau yra gavę 
greitą pagalbą taip kaip M r. P. Ko- 
valenko, 2270 Finley St., Detroit, 
Mięh., kuris rašo; f‘Nera kito tokio 
gero ointmento kaip Severa’s Esko. 
Po uždėjimui jo ant mano niežian
čios ir suskirdusios odos, mano ken
tėjimai sustojo ir oda greitai pasi
darė Švari. Severa’s Odos Muilas taip 
gi yra labai geras”. Nusipirkit už 
50c slovikelj Severa’s Esko nuo savo 
vaistininko, arba rašykit, pas W. F. 
Severą Co., Cedar Rapids, lowa.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Prigėrė du aviatoriai
Du jauni Great Lakęs Navai 

Training stoties aviatoriai nu
skendo, kai jų orlaivis nuo 
600 jiedu aukštumos nupuolė į 
ežerų. «

Žuvusieji yra sekami: George 
B. Hammer iš Austin, Texas, ir 
Egbert T'. Stone iš Howard, N.

Areštavo už blogu 
čekių mainymą

Trys naujos moterų 
puolimo aukos

Nežiūrint visų pastangų, už
puldinėjimas merginų ir moterų 
nesiliauja. Policijai raportuota 
trys nauji užpuolimai. Nukentė
jo 8, 15 ir 16 metų mergaitės. 
Dviejuose atsitikimuose įtūžę 
tėvai norėjo užmušti puolikus.

Buvo padaryta bandymas iš
vogti Helen Mclnemey, kuri 
yra vienintelė liudininkė pada
ryto užpuolimo ant Mildred 
Pracher. Kaip žinia, Pracher 
bešokdama iš automobiliaus 
perskėlė galvų ir numirė.

Englewood policija 
dukusį tėvą nuo 
Stanley x l’apceako 

Fry st.), kuris esą
jo 8 metų dukterį. Papčeak yra 
18 metų amžiaus. Policija sako, 
kad jis prie kaltės prisipažinęs. 
Byšyj su tais prasikaltimais ta
po suimta nemažai nužiūrimų 
asmenų. Kaikurie jų, pasak 
licijos, jau prisipažino, kad 
puldinėjo moteris.

sulaikė į- 
nužudymo 
(1016 N. 
išgėdinęs

Balph G. Ralston, 1105 Iligh- 
land avė., tapo areštuotas už 
blogų čekių mainymų. Ralston 
pirma buvęs realestate bizny j.

po-
už-

IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Oulbranaen Trada Mark

Norėjo nusižudyti 
mergina

, GULBRANSEN
REGISTERING ..

PIANAS
Yra pripažintas visų artis-

Stenografė kalta

dabartine 
Grace V. 
važinėj ę- 
kitur.

Antoinette K. Hancock, 5720 
W. Ohio st., užvedė bylų, kad 
gavus nuo savo vyro divorsų.

Baymond G. Hancock yra 
turtingas brokeris, kurio Ofisas 
randasi 35 N. DeArborn st. An
toinette sako, jog jos vyras pa
sidaręs turtingas ačiū jos pagcl- 
bai. 1912 m. ji paskolinusi jam 
$19,000. Tais pinigais jis atsis
tojęs ant kojų ir nepaprastai 
išplėtojęs savo biznį. Viskas 
ėjo gerai, kol Baymond nepra
dėjęs romansuoti su 
savo stenografe, p-le 
Koller. Su ja jis esu 
sis po Wisconsinų ir

P-ni Hancock dabar reikalau
ja alimonijos ir patvarkymo, 
kad jos vyras negalėtų kaip tin
kamas pasielgti su savo neju
dinamu turtu. Jo metinės įplau
kos siekiančios $35,(KM).

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu« 

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausjjį paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gat 
irės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame surašė pa
žymėta. Laiškus paštas laik< 
tik keturiolikų dienų nuo 
skelbimo.

906 Aponkus Stasis
918 Broksas Julius
Gedrimas Ignas
948 
950 
951

pa-

Or. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 1464

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

JET AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos, skaudėjimo, 
vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
reivas akis, nuima kataraktų, ati

taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Špecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Chicagos banditas bus 
teisiamas Indianos 

valstijoj

962
971
974
993
999

1011

Juzaitis Jonas 
Kapczis Katy 
Kazlniskui Jonui 
Katinas Elzbeta 
Kateris
Milasus Adam 
Miromis Daminik 
Sabackienc Marijona 
Shimkus Mini 
Vaitukaičiui P

EXTRA
SKAITYK IR KITIEMS PASAKYK!

[Pacific and Atlantic Photo]
Nauja dainininkė. — Eide 

Norena, Norvegijos koloratūra 
soprano, kuri ateinančių žiemų 
dainuos Chicagos operoj.

Policija daro ablavas

kaltinamas tuo, 
Crovvn 

advokatų 
Indianos

keletu labai gerų nuosa-

Frank McErlane, paskilbęs 
Chicagos banditas ir butlegeris, 
tapo atiduotas Indianos polici
jai. Jis yni 
kad prieš keletu metų
Ponte jis nužudęs 
Thaddens Fancherį.
policija sako turinti tikra įrody
mų, jog tų žmogžudystę papil
dęs McErlane. Jeigu tai bus 
tikrai įrodyta, tai McErlane’ui 
savo'gy venimų teks ant elektros 
kėdės užbaigti.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skauimo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pi eito m galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ir 
žemas musų tarnas, Sergėkite sava 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street • 
Netoli Ashland Avė.

Policija dideliu vargu išgelbė
jo Mary MacIIayes, 19 metų 
merginų (2249 Arthur avė.), 
kurt prie Lunt aye. šoko į eže
rų. Iš pradžių Hayes pareiškė, 
kad esanti p-ni Marable, 1411 
Lunt avė. Bet vėliau ji prisipa
žino esanti Marable’o stenogra- 
fė. Ji policijai papasakojo,
kad pirmadienio vakare su sa-| Nauja šluota gerai šluoja, 
vo “bosu” ir jo draugais išvažia Klausimas tik, — ar ilgai. Jau j 
vusi pasivažinėti. Jie vienoj, buvo minėta šioj vietoj, kad j 
kitoj vietoj sustoję dulkes nu- Chicagos . policija tapo gerokai 
plauti, o vėliau nuvažiavę į slikratyta: nemažai detektyvų 
Marable’o butų. Kuriam laikui1 ir poliemonų tapo perkelta į

Du žuvo automobilių 
nelaimėse

Curt Zandler (3231 Warner 
i iš vežioto jas, tapo 

, kuriuo 
i Edmund Stephan 

(1746 N. Mason avė.) Policija

praėjus tarp svečių įvykusios'naujas vietas. To “sukratymo” :ave.), pieno
'peštynės. Tąsyk ji išbėgusi pasekmės tuoj pasirodė. Pada- užmuštas automobilio, 
: skandy tis. I ryta ablavų ant nužiūrimų lin- važiavo

Hayes dabar laikoma’psicho- dynių, kur paprastai krimina- 1 ... «• • — • « • i I . • i . i t • •tų muzikos UZ geriausi pia- ligoninėj. Sakoma, kad lis elementas renkasi. Į polici- automobilistą sulaikė.
ną pasaulyje. Tai yra nau
jos rųšies ištobulintas Gro
jikus Pianas.
Patirkite didžiausį smagu
mą iš muzikos — smagumą , 
iš dainavimo sykiu su MU
ZIKA, KURIĄ JUS PATYS 
GRAJINATE.
Gulbransen padarė tai gali
mu — nors Jus nesuprastu- 
mėt muzikos nė vienos no
tos. 
Gulbransen groja iš rolių. 
Bet Jus vistiek galite kon
troliuoti grojimą. Jus gali
te akompanuoti balsą ar ki
tus instrumentus groti grei- kėši, 
čiau ar palengviau. Į 
Jus galite padaryti akcentą mis aplinkybėmis, 
ant meliodijos arba sulaikyk prisibijo, kad tik 
ti muziką iki šnabždėjimo,'nužudytas.

įjos pasakojimas nelabai 
;šųs.

Kelis kartus telefonu 
pašauktas Marabu, bet 
“nėra namie.”

tesiri- jos rankas pateko nemažai nu-; Kita auka buvo Charles 
žiūrimų plėšimuose ir žudymuo- iš Winetkos.

buvo se asmenų. Tarp suimtųjų ran-
jo vis dasi ir Anthony (“Red.”) Kis-

Prapuolė jaunuolis

Prieš savaitę prapuolė Char
les S. Worth, 
te biznierius.

VVorth turi 
buvo baigęs 
Iligh School. 
mai ir lotai jam nepaprastai se-

jaunas real esta-

metų. Jis
Technical

vos 20
Crane

Pardavinėti na-

| Jo prapuolimas įvyko tokio- 
. r,__ jOg policija

jis nebūtų 
Prapuolimo dienoj 

ar leisti malonų, aiškų bal-AVorth labai susipykęs su savo 
są. Ir tai atlikti lengva ir į 
aišku.

1 tart

sane, kuris bandė šokti į Chi
cagos upę, kad nuo'policijos pa
sprukus. Kissane policijai yra 
sęnai žinomas kaipo negeras

Nuteisė plėšikus

žmogus.

Žuvo ekspliozijoj Chica
gos moteris

James Gentile ir Thomas 
Shupe, kurie dalyvavo Interna
tional Ilarvester kompanijos 
apiplėšime kovo 5 d., tapo 
minalio teismo pasmerkti 

metų iki gyvos galvos.

kri-
nuo

10

Anglų pirkliai 
Chicagoje

. konkurentu dėl merginos. De- 
Įtektyvai dabar daboja Wortho 

Žodžiu, Jys galite daryti t konkurentų, 
viską, ką galėtumėt daryti,* 
jeigu Jus grotumėt su ran
komis. Tas tiesa vien tik 
apie Gulbransen Pianą. Vie
nintelis Pianas tokios rųšies i “Castles in the Air 
pasaulyje.

Trumpo sijono auka

JOS. F. BUDRIK 
Piany Krautuvė 

3343 So. Halsted St.

P-ni Neff, turtingo chicagiečio 
žmona, (50 Bellevue pi.), žuvo 
Roaring Brook, Mich., kai jos 
vasarnamyj egspliodavo gazoli
ais pečius, 
laimė atsitiko, 
pasakyti, 
vasarnamyj ji buvusi tik viena, biznio metodus.

Jos vyras su dviem dukterim 
dabartiniu laiku randasi Fran- 
cijoj.

Marshall Field krautuvę
• lankė 50 Anglijos

ap- 
biznierių, 

Kokiu bud u ta ne- 1 kurie veda didžiausią Londono 
niekas negali! departamentinę krautuvę. J A- 

Laike ekspliozijos merikų jie atvyko studijuoti

NAUJOS KALINIŲ PAUUO- 
SAVIMO TARYBOS PA- 

SIŽADĖJIMAI

Veronika O’Neill, kuri šoka 
muzikalėj 

komedijoj, pareiškė, jog oda

Gerins Chicagos 
transportacijų

vi- 
lai-

/ ■

Hinton G. Clabaugh, naujai 
reorganizuotų kalinių paliuosn- 
vimo tarybos (Parole board) 
prezidentas, pirmame -posėdyj 
pareiškė, jog busiu dedama pa-

Chicagos bankininkai ir 
ant jos kelių tiek suaižėjo, jog suomenės įmonių magnatai 
ji negalinti šokti. Jai buvo duo- ko posėdžius, kad išdirbus ata- stangos paliuosuoti tarybos dur
ta laiko ištepti kelius “cold tinkamus planus transportacijai buotę nuo “pinigų ir politikierių
cream’u”. pagerinti. Ypač entuziastiškas įtakos”. Vadinasi, visokiems

l Ta nelaimė įvykusi todėl, kad yra InsulI. Svarbiausia norima plėšikams ir žūdeikoms bus 
Veronica dėvinti perdaug trum- sujungti daiktan elevatorius su sunku iš kalėjimo pasiliuosuoti. 
pą sijonų, šaltesniam orui ūžė- gatvekariais, t. y. kad butų iš- Calabaugh sako, jog jis dary- 
jus, pasak sveikatos ekspertų, duodami transferiai, kurie butų siųs viską, kad taryba atgautų 
tokių “nelaimių” busiu

Aš turiu 
vybių, kurias turiu į visai trumpą 
laiką parduoti, nes yra tam tikros 
labai svarbios priežastys, taigi nu
tariau parduoti visai pigiai ir ant 
lengvų išmokėjimų. Taipgi priimsiu 
mainais kaipo dalj įmokėjimo “mort-j 
gagės” arba lotus.

ŠEŠIŲ pagyvenimų muro namas 
po šešius kambarius ir po dvi mau-i 
dynes kiekviename pagyvenime, lo
tas 61 >/; pėdų pločio, šis namas 
randasi geriausioje vietoje ant South 
Sidės ir labai tirštai apgyventoje, 
kolonijoje; šioj dalyj miesto moka 
geriausias rendas, nes po pat akių' 
randasi didžiausi Koteliai, bulvarai,' 
teatrai, geriausi transportacija ir, 
visi kiti parankumai. Labai daug 
milijonierių gyvena šioj apielinkėj.1 
šis namas visada buvo, yra ir bus 
paranduotas už nemažesnę rendą1 
kaip $8640 į metus arba $720 į mė-' 
nesį. Vien tik žemė yra verta $15000 
ir aš galiu tokį namą parduoti daug 
pigiau, negu kad lietuviai moka po 
lietuvių apgyventas vietas. Namas Į 
beveik naujas ir visas jo padary-'^ 
nias pagal naujausią madą. Čia tai. 
yra milžiniška proga žmogui, kuris, 
norėtų pats prižiūrėti namą ir ko-' 
lektuoti dideles rendas, nes šis na
mas uždirba gryno pelno netoli 
$4,000 j metus. Priežodis sako: vie-l 
nas geras žingsnis padaro žmogų 
laimingu ant viso jo amžiaus. Čia Į 
kaip tik ir yra tas žingsnis, tiktai) 
reikia vartoti sveiką protą, nes aš 
labai daug sykių girdėjau sakant: 
“Bučiau turėjęs keletą tūkstančių 
dolerių daugiau, jeigu bučiau tą ir 
tą daręs.” Tai kas kaltas, jeigu bai
mė Mtitraukė tave nuo turto? Chica
gos miestas labai greitai auga ir 
jeigu turi gerą namą geroj vietoj, 
taigi ir tavo turtas labai greitai au
ga. > i

ANTRAS labai geras pirkimas, 
tai 8 lotai ant VVestern avė. Du 
kampai ir 5 viduriniai lotai, šie 
lotai randasi tokioj veitoj, kur ver
tė auga kasdien. Vieta labai tin
kanti dėl bile kukio biznio, aplin
kui statosi daugybė naujų namų. 
Aš parduosiu tuos lotus už pusę 
kainos pigiau, negu kiti savininkai, 
šioj apielinkėj parduodu. Jeigu ku- 
ri« abejoja apie šj išsireiSkima, tai jnalonu, kada sapnuojasi, geri 

t aš prirodysiu faktiškai, kad aš Ha-iRnnnQ; rpižkia mum*kau šventą teisybę. Taigi, brolyti,|saPnai 1L» Ra<1 Jie reiškia n ums 
nelauk “Kalėdų”, bet tuojau pra- gerų. Mes visi vengiame nepri- 

i dėk žiūrėti j dirvoną, iš kurio do
leriai dygsta. , . ,

trečias geras pirkimas, tai be- sapnuojame, jaučiamės blogai;
iw«,Liio^u^nrk^Un?tnIii'Ked,Xenyet|bet mums miela sapnuoti apie Marą u et t e parko, netoli Ked/ae avė.,’
o Kedzie avė. Chicagos miestas nu- gražių merginą, ar moteriai 
tarė pratiesti karus skersai Mar- api yrą ir kai mes tatai 8ap_ 
ąuette parko. Ar jus žinote, ką tas f . y. _ .
reiškia savininkams, kurie randasi nuojame, mes jaučiamės gerai, 
uctoii Kedgie avė? Tas labai daugiMokinkimės gyventi tokiu gy- reiškia, šis bUngalovv pastatytas apt^ . . '
dviejų lotų, muro garažas, labai (VeilimU, kuriame sapnuotuose 
daug visokių kvietkų ir medžių ne-, tiktai gerį sapnai; 0 išaiškini- 
toli mokyklos ir krautuvių, žodžiu . .
sakant, viskas “up-to-date” namas mui kas nakt sapnuojamu sap- 
ir vieta, šiltu vandeniu apšildymas. nų įsigykite naujų, didelį, gra

šiai turite 3 milžiniškas progas 
padaryti pinigų. Šias prapertes^par- 
duodu pats savininkas ir duosiu ge
riausias išlygas. Del platesnių pa
aiškinimų kreipkitės ypatiškai arba 
telefonuokite — tiktai neatidėlioki- 
tc, bet darykite taip, kaip daro ge
ras

euniatisni
Boulevard 4139

A, MASALSKIS
Graborius

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

S

Lengvina skausmą 
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagalbos kaip 
originalis Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip,., uždėsite, y 

Gaukite Qriginales 
Prancūziškas

BAUME BENGUE
(ANALGtSiaVB )

IMK PAVYZDI 1$ - R AULO 
“NAUJIENŲ" DRAUGO

/4ew Subscn>er -
Phone Boulevard 5208 ‘ 

Privatiniai Ambulansai

1. J. ZOLP
Graborim, ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dienų ar naktj

1646 W. 46th SU Chicago

Ky reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 

Ikiame, bet mums visiems yra 
, kada sapnuojasi , geri

sisapnuoti kunigo, o jei prisi

daug visokių kvietkų ir medžių, ne-.tiktai geri sapnai; o išaiškini-

draugas 
nuo 

iki vakaro vėlai, 
namus, susirinki- 

senus ir

Kaulas “Naujienų
— jis dirba “Naujienoms 
ryto anksti 
Laksto per
mus, kalbina visus, .. 
jaunus, kad liktųsi “Naujienų” 
skaitytojais, “Naujienų” drau
gais. Raulas už savo nenualsų 
darbų ir pasišventinimų labui 
“Naujienų” gaus glėbį kuponų, 
o vėliau pluoštų brangių dova
nų. Bile kuris iš Jūsų, kurie 
seksite Kaulo pėdoms, 
“Naujienoms” naujus skaityto
jus gausite tpkį skaičių kuponų 
kaip kad gauna ANaujienų” 
draugas Raulas:
Už metinj skaitytojų .... 400 kuponų 
Už pusmetini skaitytoją 200 kuponų 
Už 3 mčn. skaitytoją .... 100 kuponų

Šitoksai apštus skaičius kupo
nų davimas tęsis tiktai iki Spa
lio 31 dienai, pertat verta pasi
skubinti, kad tinkamai išnaudo
jus šį laiškų, kad gavus kuodau- 
giausia skaitytojų-preuumerato- 
rių “Naujienoms”. Raulas dirba 
išsijuosęs, miega mažai, o valgo 
dar mažiau, žodžiu sakant, visą 
savo liuoslaikį pašvenčia ‘“Nau
jienoms” skaitytojų rinkimui, 
ir jis taip spėriai dirbs iki Spa
lio 31 dienai, kad gavus tiek ku
ponų, idant už tuos kupbnus įsi
gijus auksinį Man’s Watch, ver
tės $35.90. Raulas 
surinktus skaitytojus 
atneša ypatiškai, o 
prisiunčia laišku —- 
arba siųsdamas prenumeratzls ir 
pinigus Raulas nepadaro apsiri
kimo 
žino, 
yra:

nešti

žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
santimu 75 centai.

pri

IIUIIIIIIIHMIBIM visuomenės pasitikėjimų.apščiai. geri abiem linijom.
1739 8a. Halsted St.

mm Chicago, 111.

kalvis: kalk geležį kol karštas

JUOZAS J. SZLIKAS
3222 So. Halsted st.
Tek Boulevard 9757

BILLY’SIUNCLE
| • A

visus savo 
kai kada 
kai kada 
nešdamas .

niekuomet, nes jis gerai 
kad “Naujienų” adresas

“NAUJIENOS



šiandie golfininkŲ 
susirinkimas

Ketvirtą valandą atvažiavo 
auto trukus ir visų rankinius 
krepšius nuvežė į laivų priep
lauką. Mes susėdom į Wes 
New York gatvekarį ir važia
vom j 42 gatvės upės Hudson 
prieplauką. Susėdom į arką, ku
ri taip pėsčius, kaip ir visokius 
vežimus, automobilius pervežė 
j kitą upės pusę. Visi buvome 
linksmi pamatę milžiną Levia- 
than laivą su trimis kaminais. 
Džiaugėmės 
nos” viena 
leido, kad 
Continental
pasivalgyt, aktus gero išsigert, 
išsimaudyt ir prisirengt j van
dens kėlionę. Pora moterų iš 
Chicagos atvažiavo tą pačią die
ną, tad buvo labai suvargę, ne
miegojusios. Priėjus prie laivo 
nusiminėm, nes rodėsi, kad lai
vas visas viršuj vandens laiko
si. Baisus aukštumas ir viršaus 
platumas; primine baisią East- 
land laivo (Chicagoje) katast-

visi, kad “Naujie- 
diena anksčiau iš- 
ga įėjom viešbutyj 

gerai išsimiegot,

NAUJIENOS, Chicago, m. Ketvirtadienis, Rugp. 19’ ’26

Musų kasdieninis "laikraštis va- giau. Man tas nieko nekainuo- 
dinasi “Chicago Tribūne Ocean ja, aš “Naujienoms” darbu o j uos 
Times”. Jame yra žinių iš Ang- savo liuosu laiku — jeigu aš 
lijos, Francijos ir Amerikos, nedirbčiau “Naujienoms”, tą 
žinias gauna per radio. Musų laiką dykai praleisčiau, ir nieko 
laive randasi The Farmęrs Loan negaučiau. Ar netiesa Elenora? 
& Trust Co. bankas, kuris mai-|

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAS1RENDAVOJA modemiškas 

kambarys. Vienam vaikinui arba ve
dusiai porai. 6515 So. Talman Avė., 
Prospect 10210.

PARDAVIMUI

Šiandie 8:30 vai. vakaro Gol
fo kliube įvyks lietuvių golfi- 
ninkų susirinkimas. Visi golfi- 
ninkai, kliubo nariai, yra kvie
čiami i susirinkimą atvykti.

Iki šiol dar nieko nėra nutar
ta apie golfininkų turnamen- 
tus. Tuo tarpu golfo sezonas

žinoti, kas šiais metais turi tei
sės puošti čempionato taures 
savo vardais. Susirinkime tad 
ir bus svarstoma, kokie ir kur 
t ornamentai bus laikomi. Prieg- 
tam bus svarstoma ir kitokių 
stambių bei smulkių dalykų.

—Valdyba.

Lietuvio Rateliuose
Iš SLA122 kuopos
Rengiamas išvažiavimas

Musų SLA kuopa ant Town 
<»f Lake yra viena iš didžiau
siųjų SLA kuopų Chicagoje, nes 
tini suvirš 200 narių, rėčiaus

musų veikimas aptilsta. štai į 
pereitą susirinkimą net ir val
dyba neatsitonkė, taip kad rei
kėjo rinkti tuolaikini susirin
kimo pirmininkų.

Noro darbuotis pas narius 
visgi randasi. Paskutiniame 
kuopos susirinkime tapo nutar
ta surengti kuopos išvažiavimą 
i girias

Susičekiavom bagažus, be jo
kių kliūčių, perėjome per val- 

I džius rankas ir suėjome j lai
vą. Žmones plaukė, kaip van
duo; jie dalinosi j keturias kla
ses: 1, 2, 3 ir tourist skyriai. 
Pribuvo ir artistas Dikinis, ku
rį palydėjo Lietuvos konsulas 
su suvo moterim. Art. Dikinis 
atmainė savo nuomonę, pakei
tė kelionę: nevažiuos per Fran- 
ciją, Belgiją, Vokietiją. Tenai 
reik brangiai už vizas mokėti, 
o čia “Naujienų” ekskursija ke
liauja per Klaipėdą. Dabar jis 
traukia su mumis iki pat galo.

Jurų ir New Yorko laiku 1 
vai. (Chicagoj 12 vai.) laivas 
užsiliodavo. Prie musų kompa
nijos pristojo Teodora Reka
šienė ir Liudvika Černauskienė, 
pasiųsta per Baltučio agentūrą.

P-ni Rekašienė nusiskundė, 
kad jos valizą pavogė iš kam
bario su vaikų rūbais, valgiu 
ir kitkuo. Pasimačiau su tre
čios klasės chief ste\vart p. 
O’Connor. Papasakojus jam, 
jis pasiuntė tarnautoją, kuris 
nors ieškojo, bet prapuolusių 
daiktų nesurado. Viršininkas

& Trust Co. bankas, kuris mai-|- —Tas laidokas, Stravinskų 
no pinigus. Mes turime kruta- Baltrus, tą puikųjį laikrodį ga
mos paveikslus, boles ir kito-(vo “Naujienų” kuponus? Aš to 
kius dėl visų žaidimus. Kurie nežinojau! Jeigu jau taip, tai 
sustingsta nuo sėdėjimo ar gu- mano klaida Barbora. Yra sa- 
lėjimo, * eina į mankštinimos koma, kad tas ant svieto ne- 
kambarį (gimnasium). Tenai gims kas dykai gaunamas, o ne
yra visokių. prietaisų visiems ims. Reikės ir man pradėti 
išsiminklinti. Yra arklys pa- darbuotis — liuoso laiko turiu, 
balnotas, kuris kaip pasileidžia o į namus tai šio tai to vis 
zovada, tai net dantys barška, reikia, o kas į namus tas ne iš 
Visuose kambariuose “fenai”.
Viskas kuopuikiausia. Palarna-I
vimas vejk per didelis, nes sė- pati šį bei tą laimėsi 
dant prie stalo prilaikoma krės- darbą, bet nemaž gero padarysi 
tos. Jau beveik ir nesinori pri- įr “Naujienoms”. Juk “Naujie- 
važiuoti žemę: rodosi, kad va- nos” yra musų kultūrinė duona' 
žiuotum ir niekad jurų krašto įr druska.
nebūtų. Yra labai daug kas ra-| —Tikrą tiesą sakai Barbora, 
syti, bet reiks pasilikti, kad bu- tą patį sako ir mano Kazys, kad 
tų kas sugrįžus j (’hieagą pupa- Chicagos lietuviai, be “Naujie-j 
šakoti. nų”, rastųsi, tarytum kūnas be

Apie penktadienio rytą ma- ‘sveikos sielos. Mudu skaitome 
nome pasiekti Cherbourg, Fran
cijos portą. —Jonas Jankus.

namų*.
—Taip, Elenora, netiktai kad 

už savo

Iš joniškiečiu veikimo

vadinamą Tada tarnautojas rado

KAMBARIS ant rendos, vienam ar
ba dviem vaikinam, be valgio. Garu 
šildomas, su vana. 731 W. ISth St., 
8rd floor front.

RUIMAI reidai dėl 4 vaiki
nų su valgiu, garu apšildosa, 
elektra, maudynės, švari vieta, 
galit kreiptis ir po vienai visa
dos.

3935 So. Kedzie Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
Tel. Yards 7282

Res. Tel. Hemlock 5244
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. UŽ- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ADVOKATAS — Nesirūpinkit apie 
savo trubelius, legalius dokumen
tus, patarimus ir t. t., greitas vei
kimas. Advokatas Wallace, 2204 
Michiga.. Cal. 1143,

PARDUOSIU savo grojiklį pianą,; 
gerame stovyje, kaip naujas, yra 
rolės, benčius, kabinetas, dykai da- 
statymas, viskas už $135, išmokė
jimais atsakantiems Žmonėms, $25 
cash ir po $10 į mėnesį.

6512 S. Halsted St.
1 floor.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. 2837 W. 51 St.

PARDUOSIU 88 notų grojiklį pia
ną, su geru benčiumi ir 68 roleliais, 
viską už $125, leisime 6 mėnesius 
dėl išmokėjimo, jei negalit viską iš 
sykio užmokėti. Pasimatykit su M r. 
Hoodeni, 2332 W. Madison St., 1 fl.

PARSIDUODA su laisniu nesvai
ginamų gėrimų įstaiga. Biznis iš
dirbtas per kelioliką metų. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vie
tos. Parduosiu nebrangiai. Atsigau
kit po 6 vakare.

4539 So. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 8329

PARSIDUODA Lunch Roomis, gra
žiai ištaisytas. Parduosiu pigiai. Pa
silikau viena, negaliu laikyti. Labai 
gera vieta kas apsipratęs su tokiu 
bizniu.

669 W. 14th Street

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, visokių tautų apgy
ventoj. Pardavimo priežastis, — mir
tis savininko. 6010 So. Kedzie Avė.

__ NAMAI-jEME
š > \ UTENOJ GERIAUSIS 

BARGENAS
Gerinusia puaiulymaH, imkit jį
PaKižiurėkil vieną geriausiai pa

statytą 4 kambarių mūrinį bunga- 
low šioje apielinkėje, 4 šviesus kam
bariai, aržuolinės grindys ir kieto 
medžio ti imas, vėliausios mados 
moderniškas plumbingas, karštu 
vandeniu šildomas, su sieteliais ir 
stikliniai porčiai, dideli viškai, 30 
pėdų lotas. Gatvė Šoj sekcijoj dabar 
yra ištaisyta, namų kainos kyla. At
dara dienomis ir nedėlioj dėl ap
žiūrėjimo. Savininkas ant vietos.

7206 S. Rockwell St.

DIDELIS bargenas. Parsiduoda G 
kambarių mūrinė cottage, lotas ir 
Ii karų mūrinis garažas. Rendos ne
ša $88 mėnesiui. 3231 Lowe avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių na
mas ir pusė akerio žemės. 105 st. 
ir Spaulding avė. Mt. Greenwood, 
Illinois.

BARGENAS. 8 kambarių moder
niškas namas, furnas šildomas, ga
ražas, cash $2000, kitus kaip rendą. 
3331 W. 65 st.

PARDAVIMUI per savininką 2 
flatų namas ir garažas, cementinis 
skiepas, furnas šildomas, elektra. 
5932 S. Laflin st. Mr. Gross, 2 fl.

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nė cottage. Parsiduoda dėl nesuti
kimo. Reikia greit parduoti, barge- 
nas. 5036 S. K i Ida re avė.

misija išvažiavimą pasistengs 
padaryti kuosmagiausiu visiems 
nariams ir jų draugams bei pa- 
žjstamiems.

Rengiamasai SLA 122 kuopos 
išvažiavimas įvyks nedėlioj, 
rugpiučio 22 d., į Beverly Hills. 
Visi kuopos nariai ir narės, vi
si jų draugai ir draugės , yra 
širdingai kviečiami dalyvauti 
šiame išvažiavime. Visi važiuo
kite tiesiai į Beverly Hills gi
rias, ir stengkitės pribūti apie 
1 vai. po pietų. —Kp. Narys.

vizų

Naujienų ekskursija
New Yorko miestas

“Naujienas” nuo pat jų atsira
dimo, neprąleisdami nei vieno 
numerio, tečiaus dėl “Naujie
nų” nesam niekuo pasidarbavę, 
tai tame musų klaida ir gludi. 
Kaip tiktai pareis Kazys iš

Praeitą sekmadienį įvyko jo-'darbo liepsiu kad , nueitų pas 
niškiečių kliubo mėnesinis su- Rimeikių Petro, fto dar “Nau- 
sirinkimas. Susirinkime daly- jienų” neskaito, turėsime jį pri- 
vavo geras skaičius narių. Iš- kalbinti. Aš pati vyksiu pas 
davus valdybai ir komitetams Armalių Rozaliją, ji moka gra- 
raportus pasirodė, kad J. K. ge- žiai skaityti, bet kiek žinau 
rai gyvuoja finišais ir nariais. ^‘Naujienų” dar irgi neskaito — 
J. K. per tą trumpą laiką yra ag turėsiu padaryti “Naujie- 
surengęs kelis išvažiavimus ir nų»» prenumeratorka... * Labai 
šiaip pasilinksminimų vakarus.’ačiu jums Barbora už gerą 
Visi rengiami vakarai buvo pa- paaiškinimą, dabar žinosiu pati 
sėkmingi, kas ir priduoda na- jr jar kitiems galėsiu pasakyti, 
riams daugiau ūpo veikti, lad Skubinuos eiti namo, mano vy- 
ir ateinantį sekmadienį, rugp. ras sakė anksčiau pareis iš dar- 
22 d. rengiasi visi J. K. nariai 
važiuoti į Savicko daržą prie! 
Tautiškų Kapinių. Ten jie ža-| 
da turėti įvairų programą, bet 
rengimo komitetas slepia tai. 
Sako, atvažiuokite tai ir pa
matysite. Be to, bus šokiai, 
žaismės, užkandžiai ir saldai
niai. Tad aš manau, kad mes 
visi joniškiečiai pasimatysime 
Savicko darže ateinanti sekma
dienį, ir ten besilinksmindami 
pakalbėsime apie ateinančio ru
denio veikimą.

Joniškietis.

bo, neturi rakto į namus.
—Sudie, sudie Elenora, aš ir

gi skubinuos, kaip sakiau, pas 
Ragaižių Telešporą, jis sakėsi 
šiandie nedirbąs, manau, kad 
rasiu namie “Naujienas” jau 
tikrai užrašysiu. Beje, Elenora, 

' nepamiršk, pinigus su gautais 
* skaitytojais visuomet siųskite 

šiuo adresu:
“NAUJIENOS”, 

1739 S. Halsted st, Chicago, 111.

Barbora ir Elenora Pranešimai

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
Spauzdinam įvairius spaudos dar

bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programus, plakatus, tikielus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ

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

Tel. Yards 6751
~STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
Dunne Roofing, Cp.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndale 0114.

i

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restaurąn- 
tų, Kendžių, Be- 
keroių. Musų

specialumas Gera* patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So State St.

PARSIDUODA geras pelningas 
biznis — restaurantas.

3138 W. 38th Street

5 Kambarių $4590
Ant jūsų loto. Visi vėliausi įtaisy

mai, lengvais išmokėjimais. Atsišau- 
kit dėl planų, 17 N. La Šalie Street, 
Room 810.

BARGENAS

PARDAVIMUI grosernė, kam
pine. Gera ir išdirbta vieta. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos.

4133 S. Wallace St.

Turiu dęl pardavimo 5-kių kam
barių bungalow, Jtaisyta viskas pagal 
šios mados; labai žema kaina, o jei
gu jums ta nepatiktų, tai aš pabu- 
davočiau, paleik jūsų orderį, sutau
pydamas jums nuo 600 iki vieno 1000. 
Atsišaukit vakarais nuo 5 iki 8.

3624 W. 65th Place 
Tel. Prospect 7216

—Sveika gyva Barbora! Kur 
taip skubiniem — gal 
namuose?

—Nieko 
visi sveiki, 
šiuo laiku

nelaimė

panašaus, 
visi gyvi.

esu labai
“Naujenoms”, kad

Elenora, 
Tiktai 

užimta,

į kratą.
pamestą valizą, l>et buvo išim
ta kvartukas, išgerta bonka vy
no, biskis nugerta trijų-devyne- 
rių ir t. p. Iš Lawrence, Mass., 
pribuvo Ona Alioniunienė su 
savo dukrele, Povylas Apšega 
iš Boston, Mass., kuris yra vei
kėjas “Gabijoje” ir kiti. P-as 
Apšega yra pirkęs laivakortę 
pas kokį ten žmogelį, kuris už
tikrino, kad nereik Francijos, 
Belgijos ir Vokietijos
Šiandie (rugpiučio 2 d.) laive 
jam pasakyta, kad reik ir jis darbuojuos 
pakeitė kelionę: keliauja kartu gavus bent tuziną naujų skai
sti “N.” ekskursija į Klaipėdą, tytojų, mat šiuo laiku “Naujie-

Musų laivas išplaukė iš New nos” duoda po 400 kuponų už 
Yorko rugpiučio 1 d., 4 vai. ry-Į gavimą naujo metinio skaityto
te. Vieni jau miegojo, o daug jo, 200 už pusmetinį ir 100 už 
laukė, tur būt, manydami, kad!tris mėnesius, pertat ir skubi- 
jis apsivers. Laivas bėga tarsi nuos, noriu matyti Ragaižių Te- 
traukinys, kasdien po 3 ir 4 lesporą, girdėjau, kad jis dar 
laivus pavydamas ir pralenk-j neskaito “Naujienų 
damas. Supimo jokio nėra, ro-’prikalbinti ir už jį gauti 400 
dosi, lyg dideliame name sėdi ir (kuponų iš “Naujienų”, šitoksai 
kalbiesi, tik girdi lyg per sap- duosnus kuponų tarimas tęsis 
ną judėjimą. Jau raudamės ant'tiktai iki spalio-October 31 die- 
aukštųjų jurų. Jura mėlyna lyg nai, pertai reikia subrusti, kad 
rašalas. Vanduo tarsi sulipęs— laimėjus stambesnę dovaną, 
tik stumdosi, bet nesitaško.
Vilnių kaip ir nėra. I^iivo pei- tavo per dovanos! 
lis riekia vandenį, kaip duoną, šluostykas ar dantims krapštu- 
darydamas ir stumdamas vilnis 
nuo savęs.

Laivo gyvenimas

Valgis yra puikus, valgo 
ką tik nori ir kiek nori: 8 
ryte, 12 vai. ir 6 vai. vak. 
nori gauna arbatos ir kavos su 
užkandžiu ir kitu laiku. Visuo- 
sę kambariuose groja radio. 
Valgant pietus ir vakarienę — 
orkestras. “Sočiai 
yra pianas ir kas tik nori, gali 
skambinti. Turime ir keletą 
“tėvelių

Liepos 31 d. keletas ekskur
santų sumanė pamatyti New 
Yorką. Miestas didelis ir vis bu- 
davojama nauji vieni už kitus 
didesni namai. Woolworth*o na
mas, tarti visų namų karalius, 
iš viršaus sergsti visą miestą. 
Jis yra pavadintas “biznio ka
tedra” (The Cathedral of Com- 
merce). Jis yra aukščiausias na
mas pasauly. Nors puikus iš vi
daus, bet nepaprastai gražus ir 
iš lauko. Viduje talpina puikius 
bankus ir daugybę kambarių, 
kuriuose randasi krautuvės, 
dirbtuvės ir visokios raštinės. 
Ant pirmų lubų mes nusipirko
me už 50 centų tikietą ir 17 
žmonių važiavome kartu iki 54 
aukštui. Tenai atėmė tikietus 
ir vėl vežė mažu elevatorių po 
G žmones iki 58 aukštui. Aukš
čiau nėra lubų, tik bokštas apie 
4 aukštų aukščio. Nuo 58 aukš
to mes toli matėme Ne\v Yorką. 
Matyt buvo visi tiltai ir kana
lai, kuriuose plaukiojo daugybė 
garlaivių. Gatvės gana siauros 
ir iš viršauk išrodė lyg be dug
no urveliai. Automobiliai rodė
si, kaip čerepokai šliaužiojo že
me, o žmonės, lyg uodai judė-Į baigia nusikamuoti. Jis vis skai-1 vertas $40.00. Tai kodėl aš nė
jo. Pamislijus, kas atsitiktų su to, į dangų žiuri ir baisiai mirk- galiu gauti dar geresnę dųva- 
žmogum, jei jis netyčia nuo ten čioja... Mes kasdien skaitome hą negu Baltrus — turiu ku- 
nukristų, tai šiurpulys nukrė- vis naują laikraštį, kurį spaus- ponų pusėtinai daug, dirbdama 

^hia laive ir dovanai dalina. “Naujienoms” gausiu dar dau-

” manau, jį

—Na, na, tegul, kas tos bus 
Gal nosiai

tė.

kas 
vai. 
Kas

svetainėj

kas, o gal tavo žmogui pypkei 
cibukas ar sunui tabakinė...

—Ne, Elenora, jei nežinai 
niekų neplepėk ir pati iš savęs 
juokų nedaryk. Aš sulig skai
čiumi gautų kuponų gausiu ir 
dovanas. Supranti gerai, kad 
aš iš kuponų grikių košės ne
virsiu, laiptų į dangų nepasta
tysiu, o peklos jais irgi negrin- 
siu, bet kad sau į namus galiu 
gauti reikalingų daiktų, tai tas 
man kaip tik reikalinga, žiūrėk, 
Stravinskų Baltrus, darbavos

PARDUOSIU, renduosiu arba 
mainysiu roadhouse, 18 mylių 
nuo Chicagos, prie didelio kelio, 
labai geras biznis per visą mies
tą. Atsakykit angliškai. 1739 S. 
Halsted St., Box 843, Chicago.

GROJIKUS pianas kaip nau
jas, mahogany medžio, $235, ra- 
dio 3 tūbų, $25, taipgi bunga- 
low pardavimui.

6219 So. California Avė.

KAS PIrAs, TAS LAIMĖS!

PARSIDUODA 2 flatų po 4 kam
barius namas su beizmentu.

4008 So. Talman Avė.

PARSIDUODA medinė cottage 10 
kambarių. Elektra, gazas, maudynė. 
Vienas blokas nuo Palmer Park. 

11341 Edbrooke Avė.

PARDUODU arba mainau muro 
narna, 5 ir 6 kambarių, furnace ir pe
čiu šildomas, ir 2 karų garažas. Na
mas ir apielinkė pirmos klesos. Par
duosiu pigiai, galit matyti bile kada.

Savininkas
5420 So. Morgan St. 

1-mos lubos

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yra didžiausia lietuvių savišelpos 
draugija Chicagos mieste. I šią 
draugiją priklauso arti 800 vyrų 
ir motery, o draugijos piniginis tur
tas siekia netoli $15,000. Sergan
tiems nariams yra trys skyriai pa- 
šelpos: $6, $10 ir $16 savaitėje. 
Narys sykį įstojęs į šia draugiją 
yra liuosas išvažiuoti iš Ųhicagos | 
bile kurių dalį Jungtinių Valstijų 
Amerikos ir gauti pašclpą kaip ir 
gyvendamas Chicagoje. Nariai šios 
draugijos gali patapti kaip vyrai, 
taip ir moterys nuo 16 iki 45 me
tų amžiaus. Norinti įstoti į šią 
draugiją, galite priduoti prašymą 
bile vienam draugijos nariui arba 
jei neturite pažįstamų tarpe tos 
draugijos narių, kreipkitės į Aušros 
Knygyną, 3210 So. Halsted St. arba 
į Naujienas, 1739 So. Halsted St. — 
Čia galėsite išpildyti aplikaciją įsto
jimui į Chicagos Lietuvių Draugiją 
S. P. Palengvinimas įstojimui į šią 
draugiją tęsis tiktai iki gruodžio 
12 d. 4. m. Pertat verta Chicagos 
lietuviams pasirūpinti, kad 
gruodžio 6 dienai ’lktumėt 
draugijos nariais.

Parsiduoda grosernės ir bučerųės 
i fikčeriai, 2 ice, baksiai, 2 scales, re- 
gisteris ir show ceisiai. Taipgi viso
kį kitokį, katrie tik reikalingi prie 
bučernės biznio. Savininkas priims 
tus į mainus.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
3352 So. Halsted Street 

Boulevard 9641

SERAI—BONAI
lo-

iki 
šios

' EXTRA
Lietuvių Tautiškų kapinių 

savininkų draugijų atstovų nepap
rastas susirinkimas įvyks rugpiučio 
nedėlioj, 22 d., 10 vai., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted st. 
Daug yra svarbių reikalų, dalyvau
ki! visi būtinai.

Kapinių Valdyba.

lotų

North Side. — 1 A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą penktadienio vakarą, rugpiučio 
20 d., 7:30 vai. vak., pas p. 'Norkai- 
tj, 1850 W. North Avė. Gerbiami na
riai malonėkite visi laiku būti.

— Kuopos rašt

APSIVEOIMAI
ginos rašykit, daugiau ‘žinių apie sa 

luipgi yra; ir vieną vyskupą, skaičių naujų skaitytojų ir už vo Bute,kHiu Dei lttiftka. TONI PE 
Kas rytas jie laiko mišias. Ran- iš “Naujienų” gautus kuponus 
dasi 4 minyškos, kurių lupos gavo “Tambor” Mantel Clock 
pastorėjo nuo poteriavimo. Vie- Visi kurie tiktai matė tą laik
uos krikščionių kunigėlis jau rodį sako, kad mažiausia esąs

JIESKO DARBO
ESU patyręs barberys. Ieškau 

darbo vakarais. 2557 W. 43rd st.

KAS pirmas tas laimės. Parsiduo
da restaurantas arba išsimaino ant 
namo. Gera proga norinčiam biznį. 
Gera vieta, geras biznis. Priežastį 
patirsite ant vietos.

Box 844
1739 So. Halsted St.

REIKIA AUKSINIŲ BONŲ
Morgičių arba equity už jūsų 

lotus bile kur Chicagoj ar už 
Chicagos. Mokėsime gerą kainą. 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted 
St. Box 837.

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Senai {steigtas biznis, cash. Lie
tuvių ir kitų tautų apgyventoj apie- 
linkfij.. 2136 So. Halsted St.

REIKALINGA stenografė, nuola
tinis darbas; gera mokestis. 4559 So. 
Paulina St., Yards 0145.

REIKIA moterų arba merginų in
dų plovėjų, $18 į savaitę. Merginų 
j virtuvę, $20 į savaitę. Prie sandvi
čių, $18 j savaitę. Prie lovų taisymo, 
$70 j mėnesį, į dirbtuves, $16 į sa
vaitę. Pardavinėtojų, $18 į savaitę, 
prie plovimo, 50c j valanda. Taipgi 
turime ir daugiau kitokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted Street 
Kampas 42nd St., 2 fl.

PARDAVIMUI grosernė, 
koma cigarų, ice cream ir 
tokių bizniškų dalykų; turi 
ti parduotas greitai arba 
mašinos.

Tel. Fairfax 0035 •

to i- 
ki- 
bu- 
ant

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARDAVIMUI grosernė ir de- 
likatesen, ice cream, nėra kitos 
krautuvės per du bloku, 3 kam
bariai gyvenimui, vana. Parduo
siu pigiai. /

7008 So. Paulina St.

NAMAI-ŽEME
REIKIA pirmos klesos Real 

Estate salesmano dėl prižiūrė
jimo sales departmento, South 
Side Real Estate Ofeise, Naujie
nos. Box 840.

PARDAVIMUI medynė Cot
tage pečiu apšildoma, gas, ele
ktra, žema kaina. Kreipkitės 
vakarais ar šventadieniais.

2440 W. 69 Str.

PINIGAI PASKOLAI
Del 1 ir 2 morgičių, 

greit, nebrangiai 

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

REIKIA patyrusių vyrų dirbti 
junc šapėj. P. Goldman, 1405 W. 
21 st.

MES turime tris geras vietas 
dėl smarkių vyrų. Kurie tiks, 
gftli uždirbti daug pinigų. Atsi- 
šaukit nuo 9:30 iki 11, pasima

PARDĄVIMUI arba parendavoji- 
mui 5 kambarių mūrinis bungalow, 
hot water heat. Labai prieinama kai
na. Priežastis pardavimo — vyras 
važiuoja į kitą miestą dirbti.

Kreipkitės:
6010 So. Sawyer Avė.

iš-

normos
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

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

JIEŠKAU apsivedimui merginos, 
esu jaunas vaikinas, turtingas. Mer- 

___ L_______ ___ J-.
ve suteiksiu per laišką. TONI PET“ tykit SU Mr. DOVEIKA, 646 N.

Mt!č Web8tor st- Grand Michigan aV6. Suite 810Kapius, Mlcn. ’ °Mįchigan aVte. Suite 810

JIESKO KAMBARIO
SENYVA moteris jieško kambario 

su valgiu pas genis, švarius farme- 
rius, netoli C.hicagos. Noriu praleisti 
vakacijas. Rašykit

Box 842
1789 So. Halsted Street 

Chicago, III.

REIKIA naktinio virėjo, kuris su
pranta savo darbą. Ir dieninio indų 
plovėjo. Darbas pastovus. 
, 3103 Sd. Halsted St.

PARDAVIMUI moderniškas 
3 flatų mūrinis namas, 6 ir 7 
kambarių, vana ir elektra, 
Emerald avė., netoli 35 st., kai
na tiktai $10,000, išmokėjimais, 
Feeney, 559 W. 31 St.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai. luibai 

pigiai. 3349 Auburn avė. 1 lubos.

VIENAS Iš ŠIMTO
Mūrinis bungalow, 5 kambarių, 

naujas, furnas šildomas, visas aržuo- 
lo trimas, viskas moderniška. Jei no
rit sutaupyti $1000 pašaukite mane 
tuojau, kaina $7500, lengvais išmokė
jimais. Tel. Stewart 1771,

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. Madisop Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
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